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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 

Θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
 

Η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 
∆ήμους με πληθυσμό πάνω των 10.000 κατοίκων  θεσπίστηκε για πρώτη φορά 
με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων. 
Με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534Β/13/4/2007 καθορίστηκε η δομή 
και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. , ενώ με το 
Προεδρικό ∆ιάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης τους . 

Στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
 
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σε επίπεδο μικρών ∆ήμων αναπτυξιακός σχεδιασμός 
ο οποίος να θέτει στόχους και να  εξελίσσεται διαχρονικά. 

Με την καθιέρωση της υποχρέωσης εκπόνησης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων , από τους ∆ήμους άνω των 10.000 κατοίκων , επιχειρείται να 
διορθωθούν προβλήματα όπως : 

 Η αποσπασματικότητα και ασυνέχεια των έργων . 
 Η απουσία ιεράρχησης των αναγκών  . 
 Η έλλειψη μελετών (οι οποίες θα πρέπει να προγραμματιστούν και να 

ωριμάσουν πολύ πριν εμφανιστεί επιτακτική η ανάγκη ή η ευκαιρία  
υλοποίησης ενός έργου) . 

 Η υιοθέτηση του κριτηρίου της απορροφητικότητας ενός έργου σε 
επενδυτικό κεφάλαιο ως σημαντικότερου παράγοντα για την υλοποίηση 
του έργου  .    

 Η απουσία δομών αναπτυξιακού σχεδιασμού στις υπηρεσίες των ∆ήμων . 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά το τετραετές 
πρόγραμμα δράσης του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων και αφορά τόσο 
τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών όσο και τις παρεμβάσεις 
για τη βελτίωση των Υπηρεσιών του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων .   
 Η υποχρέωση του ∆ήμου δεν εξαντλείται μόνο στην εκπόνηση του Ε.Π. 
αλλά και στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών δομών  παρακολούθησης της 
πορείας υλοποίησης του Ε.Π. και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων 
του Προγράμματος .   
 Η ύπαρξη ενός Ε.Π. με ρεαλιστικούς στόχους και με ομαλή πορεία 
υλοποίησης είναι πλέον ζωτική για το ∆ήμο διότι συνδέεται άμεσα με την 
δυνατότητα του  να αντλήσει πόρους από αναπτυξιακά προγράμματα .  
Για τη δημιουργία ενός τέτοιου Ε.Π. απαιτείται η συμμετοχή τόσο των αιρετών και 
υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ήμου όσο και της τοπικής κοινωνίας γεγονός 
που διασφαλίζεται μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες κατάρτισης του 
προγράμματος .  
 
∆ιαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος   
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Σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα βήματα τα οποία θα πρέπει να 

ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού προγράμματος είναι τα 
εξής:  

 Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου . 
  Ενημέρωση των υπηρεσιών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων 

σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους . 
 Γραπτές εισηγήσεις των προϊσταμένων των Υπηρεσιών του ∆ήμου, των 

Νομικών Προσώπων και των ∆ημοτικών  Επιχειρήσεων σχετικά με την 
υφισταμένη κατάσταση στον τομέα αρμοδιότητας τους. 

 Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την τρέχουσα τετραετία. 
 Συζήτηση και ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης από ∆ημοτικό 

Συμβούλιο. 
 ∆ημοσίευση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης . 
 ∆ιαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς και δημότες .  
 Γραπτές εισηγήσεις των προϊσταμένων των Υπηρεσιών του ∆ήμου,  των 

Νομικών Προσώπων και των ∆ημοτικών  Επιχειρήσεων με τις οποίες 
προτείνουν κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης , τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για 
την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των 
∆ημοτικών  Επιχειρήσεων σχετικά με τις δράσεις που τους αφορούν . 

 Κατάρτιση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά από σύνθεση των 
προτάσεων των Υπηρεσιών, των αποφάσεων των ∆ιοικητικών 
Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των ∆ημοτικών  Επιχειρήσεων 
καθώς και των προτάσεων που προέκυψαν από τη διαδικασία 
διαβούλευσης  . 

 Συζήτηση – ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο .    

 Κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια για έλεγχο 
νομιμότητας . 

 ∆ημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος .  

 
∆ιάρθρωση και περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 
Εισαγωγικό κεφάλαιο :Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την 
παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράμματος . 

Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός .  

Κεφάλαιο 1.1: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης. 

1.1.1. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
της περιοχής του ∆ήμου  
1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως οργανισμών 
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Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του ∆ήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες.  
1.2.1 Το όραμα και οι αρχές του ∆ήμου  
1.2.2 Η στρατηγική του ∆ήμου    
1.2.3 Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος 

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός  

Κεφάλαιο  2.1: Σχέδια δράσης  
2.1.1 Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής  
2.1.2 ∆ράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας 

 
Κεφάλαιο  2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων . 

2.2.1 Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων  
2.2.2 Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος 
2.2.3 Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α προτεραιότητας 
 

Κεφάλαιο 2.3.: Οικονομικός προγραμματισμός  
2.3.1 Εκτίμηση των εσόδων  
2.3.2 Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 
2.3.3 Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος 

 

Ομάδα εργασίας  

Η εκπόνηση του έγινε από τους υπαλλήλους του ∆ήμου , Καβαλαράκη 
Χρήστο ΠΕ1 ∆ιοικητικός και Σαββάκη Μαρία ΠΕ9 Γεωπόνος .   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ . 

1.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ   

1.1.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 1.1.1.1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ , 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ . 

Αριθμός και ονομασία Τοπικών ∆ιαμερισμάτων . 

Ο ∆ήμος στην σημερινή του μορφή προήλθε από την συνένωση των παρακάτω 
Ο.Τ.Α. : 
1.  ∆ήμος Μοιρών  
2.  Κοινότητα Αληθινής 
3.  Κοινότητα Αντισκαρίου  
4.  Κοινότητα Γαλιάς  
5.  Κοινότητα Καστελίου 
6.  Κοινότητα Κουσέ  
7.  Κοινότητα Περίου 
8.  Κοινότητα Πετροκεφαλίου  
9.  Κοινότητα Πηγαϊδακίων  
10. Κοινότητα Πόμπιας  
11. Κοινότητα Ρουφά 
12. Κοινότητα Σκουρβούλων 
 

Τοπική ιστορία  

Από κείμενο του καθηγητού και συγγραφέα κ. Στυλιανού Ταβερναράκη .    

«Η  ιστορία   της  περιφέρειας   του  Δήμου  Μοιρών   είναι πανάρχαια   και αρχίζει   
από  τα  πρώτα  χρόνια  της  Μινωικής  Περιόδου  (3000 Π.Χ).  
Σε όλα  τα  Δημοτικά Διαμερίσματα   του Δήμου   έχουν  βρεθεί αξιόλογα   Μινωικά   
κατάλοιπα. Ιδιαίτερα  σημαντικοί   και   πολυπληθείς   είναι   οι πρωτομινωικοί   
θολωτοί   τάφοι που έχουν   ανασκαφεί στην  περιφέρεια  της  Μονής  Οδηγήτριας. 
   Κατά την  Αρχαία  Ελληνική  και Ρωμαϊκή   περίοδο    παρουσιάζουν  ιδιαίτερη 
ακμή  οι πόλεις  Βοίβη (σημερινή  Πόμπια )  και Λασαία, σημερινός  Χρυσόστομος, 
στους  Καλούς  Λιμένες.  Την   ίδια  εποχή   λειτουργεί   και σπουδαίο  Ασκληπιείο   
στην  Αγία  Κυριακή της  Μονής  Οδηγήτριας , όπου εκτός  από τους  κτιστούς  
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θολωτούς    πρωτομινωικούς  τάφους  ,  υπάρχουν   και τεράστιοι  λαξευτοί   
θαλαμοειδείς   τάφοι  Ελληνορωμαϊκής   περιόδου. 
  Κατά την  Ελληνορωμαϊκή   και   πρωτοβυζαντινή περίοδο   ακμάζει   επίσης     ο 
θρυλικός   Λαβύρινθος    το τεράστιο   εκείνο    σπηλαιώδες   και  πολυδαίδαλο    
Λατομείο   της  Γόρτυνας   πάνω από το σημερινό Καστέλι  Καινουργίου.  
  Κατά   τη γνώμη    των  καθηγητών  ,αειμνήστου  Νικολάου  Πλάτωνα   του  
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   και Εμμανουήλ   Μικρογιαννάκη   του 
Πανεπιστημίου Αθηνών  ,  ο κορυφαίος   φιλόσοφος   της  Ελληνικής  Αρχαιότητας, 
Πλάτων   τοποθετεί  την ιδανική  Πολιτεία   του σπουδαιότερου και   μεγαλύτερου   
φιλοσοφικού   έργου  του «ΝΟΜΟΙ»  στη θέση   των   σημερινών  Μοιρών  , μετά 
από  έρευνα   που πραγματοποίησε  ο ίδιος   ο Πλάτων   στην  περιοχή μας  , στα 
μέσα  του   4ου   π.χ. αιώνα  .   
Το πρώτο μέρος  της   Κρήτης  το οποίο  πάτησε   ο Απόστολος   Παύλος  ,  ήταν   οι 
καλοί  Λιμένες  , κατά το   ταξίδι του στη  Ρώμη  προκειμένου   να δικαστεί. 
     Κατά    τη  Βυζαντινή  και   Βενετική   περίοδο ακμάζουν  τα  μοναστήρια   της  
Οδηγήτριας   και των  Απεζανών  που ήταν  μεγάλα   θρησκευτικά  , πνευματικά   και 
καλλιτεχνικά κέντρα. Κατά   το ίδιο   διάστημα  ακμάζει και ο ασκητισμός   στα 
ερημητήρια   της  περιοχής  του Αγιοφάραγγου. 
     Αξιόλογα   Βυζαντινά   μνημεία   υπάρχουν   στην  περιοχή  της  Οδηγήτριας , 
των  Πηγαϊδακίων  , της  Πόμπιας  , της  Γαλιάς  , του Βρέλη  , της  Απολύχνου  και    
του  Αγιφάραραγγου. 
 Το  1206 ο  Γενοβέζος   αρχιπειρατής   και   κατακτητής  της  Κρήτης   , Ερρίκος  
Πεσκατόρε  , ιδρύει   σε ύψωμα  , κοντά στο Καστέλι  Καινουργίου  ,  το  
«Καινούργιο   Καστέλι » (castel-  nuovo ),  από  το οποίο   πήρε   το  όνομα    
ολόκληρη η Επαρχία   Καινουργίου. Σκληρές  μάχες   έγιναν   γύρω   από  το 
φρούριο  αυτό   κατά τη    διάρκεια   των  Κρητικών   Επαναστάσεων    εναντίων  
των  Βενετών. 
   Κατά την  περίοδο της  τουρκοκρατίας    η περιοχή του Δήμου Μοιρών ανέδειξε    
κορυφαίους   αγωνιστές   της Κρητικής   Ελευθερίας   που έπαιξαν  πρωταγωνιστικό 
ρόλο   στις  Κρητικές Επαναστάσεις , σαν γενικοί επαναστατικοί   αρχηγοί  
ολόκληρης   της  κεντρικής    και ανατολικής  Κρήτης . Οι μορφές   αυτές ήταν   ο 
κρυπτοχριστινός   καπετάν  Μιχάλης  Χουσεΐν   Κουρμούλης    από  τον  Κουσέ   
(όπου σώζονται και οι περίφημοι Πύργοι  του  ) και ο Καπετάν  Μιχάλης  Κόρακας   
από την  Πόμπια.  Η Πόμπια  υπήρξε   επίσης   κατά την  περίοδο    αυτή και  το 
μεγαλύτερο   πνευματικό κέντρο   ολόκληρης  της   Μεσσαράς , δεδομένου   ότι σε 
αυτήν   ιδρύθηκε   το αρχαιότερο   Δημοτικό  Σχολείο   (1842), το μοναδικό στη   
Μεσσαρά   Ελληνικό Σχολείο   (Σχολαρχείο  )  το 1883 και  το  μοναδικό Γυμνάσιο 
(1919).    
 Κατά την περίοδο  της  Γερμανικής   κατοχής ,  οι Γερμανοί , κατασκεύασαν   
τεράστια  οχυρωματικά    έργα   στο κεφάλι   της  Οδηγητρίας   προκειμένου να  
ελέγχουν   το Λιβυκό πέλαγος  .  Την  1η  Ιουνίου   1942 εκτέλεσαν   9 σημαίνοντες   
κατοίκους   των  Μοιρών  -  μεταξύ   των  οποίων   και  τον  πρόεδρο  της   τότε  
κοινότητας   σαν  αντίποινα     για  την  εξόντωση     του μεγάλου   προδότη  , 
Δαμάσκου  , από την   αντάρτικη ομάδα   του Πετρακογιώργη.   
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  Από το 1930  και μετά οι  Μοίρες γνώρισαν   μεγάλη ανάπτυξη   με  αποτέλεσμα   
να αποτελούν   σήμερα   το μεγαλύτερο εμπορικό  , Διοικητικό  , θρησκευτικό   , 
εκπαιδευτικό   και συγκοινωνιακό κέντρο   ολόκληρης  της  Μεσσαράς. 
Οι Μοίρες ανακηρύχτηκαν πρώτη φορά σε Δήμο το 1949 και  μέχρι και το 1994 
απετέλεσαν έναν Ο.Τ.Α. ο οποίος κάλυπτε την έκταση του σημερινού Τοπικού 
Διαμερίσματος Μοιρών.   
Το 1994 με την εθελουσία συνένωση του Ν1416/84 ο Δήμος Μοιρών και η 
Κοινότητα Γαλιάς συνενώθηκαν σ΄ έναν Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμος Μοιρών .» 
       Στην σημερινή του μορφή ο ∆ήμος δημιουργήθηκε το 1999 με το Ν 2539/97 
Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδιστρίας και τη συνένωση του τότε ∆ήμου Μοιρών (με 
τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα Μοιρών και Γαλιάς) με 10 ακόμα Κοινότητες .  

 

Έδρα του ∆ήμου 

 Έδρα του ∆ήμου είναι ο οικισμός Μοιρών ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος 
του ∆ήμου , με 6015 κατοίκους , αποτελεί δε το κέντρο της διοικητικής , 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής .  

Ιστορική έδρα του ∆ήμου έχει οριστεί ο οικισμός  Πόμπιας ο οποίος είναι  
ένας από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους οικισμούς του ∆ήμου ( ΦΕΚ 
737/20-06-2006) .  

   

Έκταση και πληθυσμός .  

 Ο ∆ήμος Μοιρών  καταλαμβάνει έκταση 181.900 στρεμμάτων και βρίσκεται 
νοτιοδυτικά του Νομού Ηρακλείου . 
 Στα δυτικά του όρια βρίσκεται ο ∆ήμος Τυμπακίου , βόρια οι ∆ήμοι Ζαρού 
και Ρούβα  , ανατολικά ο ∆ήμος Γόρτυνας ενώ από τα  νότια έχει έξοδο προς το 
Λιβυκό Πέλαγος .  
 Ο ∆ήμος κατοικείται από 10.821 κατοίκους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
σε 27 οικισμούς . 
Αναλυτικά ο πληθυσμός , η έκταση καθώς και οι οικισμοί κάθε Τοπικού 
∆ιαμερίσματος καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ( στοιχεία απογράφης 
2001) 

 

Έκταση , χαρακτηρισμός Τοπικών ∆ιαμερισμάτων και πληθυσμός ανά οικισμό 
 
 
 
α/α 

 
 
Τοπικό  
∆ιαμέρισμα  

 
 
Έκταση 
Στρέμ.  

Αστικό 
Αγροτικό 
Πεδινό  
Ημιορεινό 
Ορεινό  

 
 
 
Οικισμοί 

 
 
Πληθυ- 
σμός 

 
1. 

 
Αληθινής 

 
5.300 

Αγροτικό 
Ημιορεινό  

1.1 Αληθινής            147 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 147 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.1 Αντισκαρίου 447 
 
2.2 

Μονής 
Απεζανών  

 
7 
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2. 

 
 
 
Αντισκαρίου 

 
 
 

25.200 

 
 
Αγροτικό 
Ορεινό 

 
2.3 

Πλατειών 
Περαμάτων 

 
75 

2.4 Τζίγκουνα 37 

Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 566 
 
 
 
3. 

 
 
 
Γαλιάς 

 
 
 

13.700 

 
 
Αγροτικό 
Πεδινό 

3.1 Γαλιάς 906 
3.2 Απολύχνου 0 
3.3 Μονόχωρου 10 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 916 

 
4. 

 
Καστελίου  

 
8.900 

Αγροτικό 
Πεδινό 

4.1 Καστελίου  298 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ 298 

 
 
5. 

 
 
Κουσέ 

 
 

9.100 

 
Αγροτικό 
Πεδινό 

5.1 Κουσέ 132 
5.2 Λήσταρου 28 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 160 

 
 
 
6. 

 
 
 
Μοιρών 

 
 
 

16.000 

 
 
Αστικό 
Πεδινό  

6.1 Μοιρών  6015 
6.2 Αγίου 

Αντωνίου  
 
11 

Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 6026 
 
7. 

 
Περίου  

 
4.100 

Αγροτικό 
Πεδινό 

7.1 Περίου 81 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 81 

 
8. 

 
Πετροκεφαλίου

 
7.500 

Αγροτικό 
Πεδινό 

7.1 Πετροκεφαλίου 705 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγαϊδακίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αγροτικό 
Ορεινό 

9.1 Πηγαϊδακίων 322 
9.2 Αγίου Μάρκου 22 
9.3 Καλοί Λιμένες  51 
9.4 Μακρονησίου  0 
9.5 Μικρονησίου 0 
 
9.6 

Μονής 
Οδηγήτριας 

 
26 

9.7 Τράφου 0 
9.8 Χρυσόστομος 11 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 432 

 
10. 

 
Πόμπιας 

 
15.100 

Αγροτικό 
Ημιορεινό 

10.1 Πόμπιας 896 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 896 

 
 
11. 

 
 
Ρουφά 

 
 

6.100 

 
Αγροτικό 
Πεδινό 

11.1 Ρουφά 96 
11.2 Πλουτής  74 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 170 

 
12. 

 
Σκουρβούλων 

 
7.500 

Αγροτικό 
Ημιορεινό 

12.1 Σκουρβούλων 424 
Σύνολο Τοπικού ∆ιαμ. 424 

(Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε απογραφή πληθυσμού 2001) 
 

∆ιάγραμμα κατανομής πληθυσμού ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
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Κίνηση πληθυσμού  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού του 2001 ο 
πληθυσμός του ∆ήμου αντιπροσωπεύει το 0,1% του συνολικού πληθυσμού της 
Χώρας, το 1,8% της Περιφέρειας Κρήτης και τέλος το 3,7% του Νομού Ηρακλείου. 
Αναλυτικά η μεταβολή του πληθυσμού του ∆ήμου ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα καθώς 
και της ευρύτερης περιοχής και της χώρας καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα .   
 
 
Μεταβολή πληθυσμού του ∆ήμου Μοιρών  
 
 
α/α 

 
 
Περιοχή  

 
Πληθυσμός 
Απογρ.1991 

 
Πληθυσμός 
Απογρ.2001 

 
Μεταβολή 
1991-2001

Ποσοστιαία
μεταβολή 
1991-2001 

1 Αληθινής 203 147 -56 -27,59% 
2 Αντισκαρίου 678 566 -112 -16,52% 
3 Γαλιάς 1.052 916 -136 -12,93% 
4 Καστελίου 406 298 -108 -26,20% 
5 Κουσέ 186 160 -26 -13,98% 
6 Μοιρών 4.571 6.026 1455 31,83% 
7 Περίου 127 81 -46 -36,22% 
8 Πετροκεφαλίου 668 705 37 5,54% 
9 Πηγαϊδακίων 581 432 -149 -25,64% 
10 Πόμπιας 959 896 -63 -6,57% 
11 Ρουφά 247 170 -77 -31,17% 
12 Σκουρβούλων 585 424 -161 -27,52% 
Συνολικά ∆. Μοιρών 10.263 10.821 558 5,44% 
Νομός Ηρακλείου  264.906 292.489 27.583 10,41% 
Περιφέρεια Κρήτης 540.054 601.131 61.077 11,31% 
Σύνολο Χώρας  10.259.900 10.964.020 704.120 6,86% 

(Πηγή επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε) 
 

147

566

916 299

160

6026

81

705

432 896

170

424
Αληθινή

Αντισκάρι 

Γαλιά 

Καστέλι

Κουσέ

Μοίρες

Πέρι

Πετροκεφαλι

Πηγαϊδάκια

Πόμπια

Ρουφάς

Σκούρβουλα
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 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαφαίνεται σημαντική μείωση του 
πληθυσμού των περισσοτέρων Τοπικών ∆ιαμερισμάτων  την δεκαετία 1991-2001 
με εξαίρεση την έδρα του ∆ήμου και το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πετροκεφαλίου  .  

Στην Έδρα του ∆ήμου σημειώνεται  αύξηση του πληθυσμού της τάξεως 
του 31,83% την παραπάνω δεκαετία, γεγονός αναμενόμενο αφού ως αστική 
περιοχή συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ευρύτερης 
περιοχής.  
Σε απόλυτο αριθμό ο η αύξηση του πληθυσμού της Έδρας (1.455 κάτοικοι) είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού στα υπόλοιπα Τοπικά 
∆ιαμερίσματα (934 άτομα) , γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων του ∆ήμου Μοιρών  
αλλά και όμορων ∆ήμων έχουν απορροφηθεί από τον οικισμό Μοιρών.   

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Τοπικού ∆ιαμερίσματος 
Πετροκεφαλίου το οποίο αν και αγροτική περιοχή αύξησε τον πληθυσμό του την 
υπό διερεύνηση δεκαετία .  

Συνολικά ο ∆ήμος Μοιρών αύξησε τον πληθυσμό του κατά 5,44% την 
δεκαετία 1991 – 2001 , ποσοστό το οποίο υπολείπεται  των αντίστοιχών 
ποσοστών σε επίπεδο Νομού με 10,41% , Περιφέρειας με 11,31% και συνόλου 
της Χώρας με 6,86% .              

    

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού 

 Η ηλιακή σύνθεση του πληθυσμού δίδει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με το στάδιο δημογραφικής εξέλιξης και των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 
μιας περιοχής .  
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του 
∆ήμου ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα , το ποσοστό κάθε ηλικιακής ομάδας επί του 
συνολικού πληθυσμού καθώς και τον δείκτη γήρανσης του πληθυσμού (ο δείκτης 
γήρανσης εκφράζει πόσα άτομα πάνω από 65 ετών αντιστοιχούν σε 100 παιδιά 
μέχρι 14 ετών) . 
Τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται και σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου , Περιφέρειας 
Κρήτης καθώς και  στο σύνολο της Χώρας. 
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Μόνιμος πληθυσμός ανά ομάδες ηλικιών 
 

 
 
 
α/α 

 
 
 
Περιοχή  

Σ
ύνολο 

π
ληθυσ

μ
ού  

  Π
ληθυσ

μ
ός 

0-14 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό %

 

Π
ληθυσ

μ
ός 

15-24 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό

 %
 

Π
ληθυσ

μ
ός 

25-39 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό%

 

Π
ληθυσ

μ
ός 

40-54 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό%

 

Π
ληθυσ

μ
ός 

55-64 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό%

 

Π
ληθυσ

μ
ός 

65-79 ετώ
ν 

Π
οσ

οσ
τό%

 

Π
ληθυσ

μ
ός 

80 +
 ετώ

ν 

Π
οσ

οσ
τό%

 

∆
είκτης 

γήρ
α
νσ
ης 

1 Αληθινής 147 20 13,6 21 14,3 16 10,9 24 16,3 25 17,0 27 18,4 14 9,5 205% 
2 Αντισκαρίου 566 81 14,3 75 13,3 99 17,5 110 19,4 55 9,7 117 20,7 29 5,1 180% 
3 Γαλιάς 916 153 16,7 134 14,6 174 19,0 135 14,7 110 12,0 167 18,2 43 4,8 137% 
4 Καστελίου 298 28 9,7 35 11,7 44 14,8 50 16,8 41 13,8 72 24,2 28 9,0 357% 
5 Κουσέ 160 18 11,2 6 3,8 23 14,4 19 11,9 22 13,7 53 33,1 19 11,9 400% 
6 Μοιρών 6026 1.289 21,4 983 16,3 1487 24,7 1087 18,0 491 8,2 555 9,2 134 2,2 54% 
7 Περίου 81 7 8,6 10 12,3 15 18,5 13 16,1 13 16,1 14 17,3 9 11,1 329% 
8 Πετροκεφαλίου 705 137 19,6 94 13,3 147 20,9 142 20,1 61 8,6 87 12,3 37 5,2 91% 
9 Πηγαϊδακίων 432 81 18,7 50 11,5 82 19,0 81 18,7 58 13,4 44 10,2 39 9,0 103% 
10 Πόμπιας 896 121 13,6 114 12,7 179 20,0 149 16,5 103 11,5 177 19,8 53 5,9 190% 
11 Ρουφά 170 22 12,9 22 12,9 28 16,5 14 8,3 11 6,5 58 34,1 15 8,8 332% 
12 Σκουρβούλων 424 58 13,7 62 14,6 76 17,9 67 15,8 66 15,6 78 18,4 17 4,0 164% 
Σύνολο ∆ήμου  10.821 2.015 18,6 1.606 14,8 2.370 21,9 1.891 17,5 1.056 9,8 1.449 13,4 437 4,0 94% 
Σύν. Ν. Ηρακλείου 291.225 50.458 17,3 44.834 15,4 68.485 23,5 54.684 18,8 28.781 9,9 34.783 11,9 9.196 3,2 87% 
Σύν. Περιφ. Κρήτης  594.368 101.547 17,1 88.098 14,8 138.896 23,4 110.187 18,5 58.313 9,8 75.923 12,8 21.314 3,6 96% 
Σύνολο Χώρας  10.934.097 1.660.899 15,2 1.561.637 14,3 2.500.772 22,9 2.183.267 20,0 1.200.289 11,0 1.497.181 13,6 330.052 3,0 110% 

 
(Πηγή Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε - απογραφή πληθυσμού 2001) 
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∆ιάγραμμα κατανομής πληθυσμού ανά ομάδες ηλικιών 

 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ότι  τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα με δείκτη 
γήρανσης μεγαλύτερο από 200 είναι κυρίως μικρά ∆ιαμερίσματα με πληθυσμό 
έως και 300 κατοίκους , τα οποία έχουν χάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους 
την δεκαετία 1991-2001 .  
Τα σχετικά μεγαλύτερα Τοπικά ∆ιαμερίσματα με πληθυσμό από 300 έως 1000 
κατοίκους παρουσιάζουν μικρότερους δείκτες γήρανσης οι οποίοι κυμαίνονται 
από 200 έως 100 .  
Αξίζει να επισημανθεί η περίπτωση του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Πετροκεφαλίου 
το οποίο εμφανίζει δείκτη γήρανσης 91% και παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού 
του τη δεκαετία  1991-2001.  
Η έδρα του ∆ήμου , το τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών παρουσιάζει δείκτη γήρανσης 
54% γεγονός αναμενόμενο αφού ως αστική περιοχή συγκεντρώνει μεγάλο μέρος 
του νεανικού πληθυσμού . 
 Ο δείκτης γήρανσης συνολικά του ∆ήμου Μοιρών είναι 94% σημαντικά 
μικρότερος από τον αντίστοιχο δείκτη της Χώρας ο οποίος είναι 110% αλλά και 
της Περιφέρειας  με 96% , ενώ είναι μεγαλύτερος από τον δείκτη σε επίπεδο 
Νομού Ηρακλείου ο οποίος είναι 87% . Στην περίπτωση του Νομού Ηρακλείου 
πρέπει να τονιστεί ότι ο χαμηλός δείκτη γήρανσης του , οφείλεται στο ∆ήμο 
Ηρακλείου ο οποίος συγκεντρώνει 49% του πληθυσμού του Νομού και 
παρουσιάζει δείκτη γήρανσης 60% . 
 Στην κατηγορία των παραγωγικών ηλικιών 14-64 ο ∆ήμος με ποσοστό 
64% υστερεί τόσο σε σχέση με το Νομό Ηρακλείου (67,6%) όσο και σε σχέση με 
τη Περιφέρεια (66,5%) αλλά και τη Χώρας (68,2%) .     
 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Η κατανομή του πληθυσμού με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης καταγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα . 

0-14 ετών 

15-24 ετών 

25-39 ετών 

40-54 ετών 

55-64 ετών 

65-79 ετών

80+ ετών 
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Πληθυσμός ηλικίας  άνω των 6 ετών ανά επίπεδο εκπαίδευσης  
 

 
 
 
α/α 

 
 
Περιοχή   

Σ
ύνολο  

   Κ
ά
τοχοι 

διδα
κτορ

ικού 
τίτλου  

Κ
ά
τοχοι μ

ά
σ
τερ

 

Π
τυχιούχοι 

α
νω

τά
τω

ν 
σ
χολώ

ν  

Π
τυχιούχοι 

Τ
Ε
Ι(Κ

Α
Τ
Ε

,Κ
Α
Τ
Ε
Ε

) 
κα
ι 

α
νω

τέρ
ω
ν σ

χολώ
ν  

Π
τυχιούχο

ι 
μ
ετα

δ
ευτερ

οβ
ά
μ
ια
ς 

εκπ
α
ίδευσ

ης  

Α
π
όφ

οιτοι 
μ
έσ
ης 

εκπ
α
ίδευσ

ης  

Π
τυχιούχοι Τ

Ε
Λ

 

Π
τυχιούχοι Τ

Ε
Σ

 

Α
π
όφ

οιτοι 
3τα

ξιου 
Γυμ

να
σ
ίου 

Α
π
όφ

οιτοι ∆
ημ
οτικού  

Φ
οιτούν σ

το ∆
ημ
οτικό  

Ε
γκα

τέλειψ
α
ν 

το 
∆
η
μ
ο
τικό 

α
λλά

 
 
γνω

ρ
ίζουν 

γρ
α
φ
ή

 
&

 
α
νά
γνω

σ
η

 

∆
ε 

 
γνω

ρ
ίζο

υν 
γρ
α
φ
ή 

&
 

α
νά
γνω

σ
η 

1 Αληθινής 133 0 0 2 2 1 26 0 1 9 72 6 17 3 
2 Αντισκαρίου 535 1 0 11 7 6 27 11 4 52 285 37 54 40 
3 Γαλιάς 859 0 1 6 13 11 31 21 2 90 414 56 147 67 
4 Καστελίου 240 1 0 11 0 5 30 2 2 23 152 11 21 26 
5 Κουσέ 154 0 0 4 1 3 15 2 0 17 76 8 21 7 
6 Μοιρών 5.512 6 5 342 147 142 951 101 58 884 1.936 505 308 127 
7 Περίου 80 0 0 4 1 1 8 0 0 11 31 6 13 5 
8 Πετροκεφαλίου 657 0 0 20 13 18 78 9 4 74 320 52 47 22 
9 Πηγαϊδακίων 402 0 0 7 4 3 53 2 2 36 200 36 42 17 
10 Πόμπιας 847 0 1 42 23 12 123 8 2 105 357 43 83 48 
11 Ρουφά 156 0 0 0 0 1 8 1 2 16 123 3 0 2 
12 Σκουρβούλων 406 1 0 5 2 4 23 0 4 27 237 27 35 41 
 
Σύνολο ∆ήμου  

10.031 9 7 454 213 207 1.373 157 81 1.344 4.203 790 788 405 
 

100% 
 

0,09% 
 

0,07% 
 

4,53% 
 

2,12% 
 

2,06% 
 

13,69% 1,57% 0,81%
 

13,40% 
 

41,90% 
 

7,88% 
 

7,86% 
 

4,04% 
 
Σύν. Ν. Ηρακλείου 

271.415 645 909 18.446 9.958 8.142 52.432 4.943 2.958 32.622 94.648 19.524 17.036 9.152 
 

100% 
 

0,24% 
 

0,33% 
 

6,80% 
 

3,67% 
 

3,00% 
 

19,32% 1,82% 1,09%
 

12,02% 
 

34,87% 
 

7,19% 
 

6,28% 
 

3,37% 
 
Σύν. Περιφ. Κρήτης  

554.341 1.031 1.625 37.359 19.029 15.947 112.418 9.812 7.067 67.941 193.404 39.554 31.968 17.186 
 

100% 
 

0,19% 
 

0,29% 
 

6,74% 
 

3,43% 
 

2,88% 
 

20,28% 1,78% 1,27%
 

12,26% 
 

34,89% 
 

7,14% 
 

5,77% 
 

3,10% 
 
Σύνολο Χώρας  

10.325.663 27.252 55.186 858.150 322.845 364.096 2.306.236 216.378 182.451 1.164.270 3.152.149 655.404 647.054 374.192 
 

100% 
 

0,26% 
 

0,54% 
 

8,31% 
 

3,13% 
 

3,53% 
 

22,33% 
 

2,10% 
 

1,77% 
 

11,28% 
 

30,53% 
 

6,35% 
 

6,27% 
 

3,62% 

 
(Πηγή Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε - απογραφή πληθυσμού 2001)  
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∆ιάγραμμα κατανομής πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
     
Τα συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν από τα παραπάνω στοιχεία μπορούν 
να κωδικοποιηθούν ως εξής : 
 

1.Μικρό ποσοστό κατοίκων με ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση καθώς και με 
μετεκπαιδευτικούς τίτλους σπουδών . Τα ποσοστά αυτά σε επίπεδο ∆ήμου είναι 
αξιοσημείωτα μικρότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Νομού , Περιφέρειας 
και συνόλου της Χώρας . Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 
πολλοί μαθητές δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση τους μετά το δημοτικό ή το γυμνάσιο 
αλλά απορροφώνται από τη ζήτηση εργατικού δυναμικού στο πρωτογενή τομέα . 
Παράλληλα παρατηρείτε μετακίνηση μεγάλου αριθμού πτυχιούχων από την περιοχή 
στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας , όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες 
επαγγελματικής αποκατάστασης στα πλαίσια των ειδικοτήτων τους .  
 

2.Μεγάλο ποσοστό κατοίκων οι οποίοι έχουν σταματήσει την εκπαίδευση τους 
στο ∆ημοτικό .  
Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην απορρόφηση εργατικού δυναμικού , ήδη 
από νεαρή ηλικία , στη γεωργία και τη κτηνοτροφία . Το φαινόμενο είναι σύνηθες σε 
περιοχές όπου ο πρωτογενής τομέας είναι κυρίαρχη κατηγορία επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 
Το ποσοστό των κατοίκων που έχουν σταματήσει την εκπαίδευσή τους στο ∆ημοτικό 
σε επίπεδο ∆ήμου με 41,90% είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά 
σε επίπεδο Νομού με 34,98% , Περιφέρειας με 34,98% και συνόλου της χώρας με 
30,53% . 
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3.Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ο οποίος έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευσή 
του πριν τελειώσει το ∆ημοτικό (11,9 %) , σημαντικό δε ποσοστό απ΄ αυτούς 34% δεν 
γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή .  
   
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του ∆ήμου 
με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι την αποφοίτηση από το ∆ημοτικό   
 
Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι την αποφοίτηση από το 
∆ημοτικό 

Κατηγορίες 
ηλικιών 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης  

 
Έως 
14 
ετών 

 
 
15-24 
ετών 

 
 
25-34 
ετών 

 
35-44 
ετών 

 
45-54 
ετών 

 
55-64 
ετών 

 
74- 
ετών 

 
Συνο-
λικά 

Απόφοιτοι ∆ημοτικού 
(δεν συνέχισαν τη 
φοίτησή τους) 

 
 
399 

 
 
395 

 
 
514 

 
 
549 

 
 
729 

 
 
656 

 
 
961 

 
4.203 

Εγκατέλειψαν το 
∆ημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή & 
ανάγνωση 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
7 

 
 
21 

 
 
68 

 
 
176 

 
 
512 

 
788 

Εγκατέλειψαν το 
∆ημοτικό και δεν  
γνωρίζουν γραφή & 
ανάγνωση 

 
 
0 

 
 
11 

 
 
21 

 
 
13 

 
 
13 

 
 
59 

 
 
288 

 
405 

 
 
Συνολικά  

 
 
400 

 
 
409 

 
 
542 

 
583 

 
810 

 
891 

 
1.761 

 

(Πηγή Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε - απογραφή πληθυσμού 2001) 
 
 Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανές ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
χωρίς ικανοποιητικό εκπαιδευτικό επίπεδο αφορά παραγωγικές αλλά και νεανικές 
ηλικίες .  
 Συνολικά 1193 άτομα δεν έχουν αποφοιτήσει από το ∆ημοτικό Σχολείο ενώ 405 απ΄ 
αυτούς δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή . Παράλληλα 1300 άτομα περίπου ( 
ηλικιακές κατηγορίες 6-14,15-24, και σχεδόν όλη η ηλικιακή κατηγορία 25-34 ) 
αποφοιτήσαν από το ∆ημοτικό Σχολείο και δεν προχώρησαν στο Γυμνάσιο μετά το 
1981 όπου η βασική υποχρεωτική εκπαίδευση προϋποθέτει την αποφοίτηση από το 
τριτάξιο Γυμνάσιο , άρα δεν διαθέτουν το υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης .   
       Το ανεπαρκές επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων αυτών  δημιουργεί 
προβλήματα στην καθημερινή επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή . Τα 
προβλήματα αυτά διογκώνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα που οι νέες 
τεχνολογίες εισβάλουν όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα και οι άνθρωποι 
αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να τις αφομοιώσουν .  
Αποτέλεσμα τούτου είναι η δημιουργία φαινομένων περιθωριοποίησης , γεγονός 
απαράδεκτο για μια κοινωνία που στοχεύει στην σύγκληση και στην ισόρροπη 
ανάπτυξη προς όφελος όλων των μελών της .  
      Για τον παραπάνω λόγο είναι απαραίτητα η ύπαρξη υποδομών παροχής της 
δωρεάν εκπαίδευσης και μετά τη σχολική ηλικία .  
Στα πλαίσιο αυτό η ∆ήμος είχε ζητήσει την λειτουργία νυχτερινού σχολείου το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του ∆ήμου όσο και της ευρύτερης περιοχή όπου τα 
φαινόμενα ελλιπούς βασικής εκπαίδευσης είναι ανάλογα  . 
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1.1.1.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

 
Μορφολογία εδάφους. 

 Στα βόρεια του ∆ήμου εκτείνεται  η ορεινή και ημιορεινή ζώνη των νοτίων 
υπωρειών του Ψηλορείτη , οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από έντονες κλίσεις και  
καταλαμβάνονται από τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα Σκουρβούλων και Ρουφά καθώς και τα 
βόρεια τμήματα των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων Γαλιάς , Μοιρών και Καστελίου .     
 Στα νότια του ∆ήμου υπάρχει ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων με εκτάσεις οι 
οποίες επίσης χαρακτηρίζονται από έντονες κλίσεις. Τις περιοχές αυτές καλύπτουν τα 
Τοπικά ∆ιαμερίσματα Αντισκαρίου , Πηγαϊδακίων και Αληθινής καθώς και τα νότια 
τμήματα των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων Κουσέ , Πόμπιας και Περίου . 
 Ανάμεσα στις περιοχές με τις έντονες κλίσεις υπάρχει η πεδινή ζώνη του 
κεντρικού και δυτικού τμήματος της πεδιάδας της Μεσσαράς , εδώ το έδαφος 
χαρακτηρίζεται από ομαλό ανάγλυφο και αποτελείται από πεδινές εκτάσεις και 
χαμηλούς λόφους .  
 Στα νότια άκρα ο ∆ήμος έχει έξοδο προς το Λιβυκό και η παραλιακή του ζώνη 
αποτελείται τόσο από ακτές με ομαλό ανάγλυφο όσο και από βραχώδεις ακτές.    

 
Φυσικά οικοσυστήματα  

 Τα οικοσυστήματα της περιοχής είναι έντονα επηρεασμένα από ανθρώπινες 
παρεμβάσεις αφού φιλοξενούν την ανθρώπινη δραστηριότητα  ήδη από αρχαιοτάτων 
χρόνων , ενώ ο τρόπος που ασκείται σήμερα η αγροτική πρακτική (εντατικής μορφής 
μονοκαλλιέργειες στα πεδινά , υπερβόσκηση στα ημιορεινά) επηρεάζει αρνητικά το 
φυσικό περιβάλλον . 
           Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα της ημιορεινής της πεδινής 
και της παραλιακής ζώνης καθώς και φαράγγια των οποίων τα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι έχουν υποστεί μικρή αλλοίωση απ΄ την ανθρώπινη 
παρέμβαση.     
 

Χλωρίδα  

  Τα καλλιεργούμενα φυτά είναι κυρίως : ελιές , κηπευτικά , σιτηρά , ψυχανθή 
καθώς και εσπεριδοειδή σε μικρότερες εκτάσεις . 
 Η αυτοφυής βλάστηση υποφέρει από την υπερβόσκηση και την επέκταση των 
καλλιεργειών και περιορίζεται σε ρέματα , φαράγγια , περιοχές με έντονη κλίση και 
χορτολιβαδικές εκτάσεις . 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης φιλοξενείται  μεγάλη ποικιλία από αυτοφυή 
μελισσοκομικά , αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά . 
Τα φυτά αυτά λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών περιέχουν υψηλής ποιότητας 
αιθέρια έλαια τα δε μελισσοκομικά φυτά παράγουν εξαιρετικής ποιότητας μέλι .       
Μερικά από τα αυτοφυή φυτά που υπάρχουν στην περιοχή είναι  
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∆ενδρώδης βλάστηση  
Πρίνος ( Q Coccifera ) 
Κυπαρίσσι (Qupressus sempervirens) 
Χαρουπιά (Caratonia silliqua)  
Πεύκο (Pinus brutia) 
Λιόπρινο (Phillurea madie) 
Κέδρος (Juniperus oxycebrus) 
Ιτιά (Salix alba) 
Πλατάνια (Platanus orientalis) 
Φτελιές (Ulmus minor) 
Θαμνώδης και ποώδης  βλάστηση  
Αλανιδιά (Cistus incanus) 
Γαλαστοιβίδα (Euphorbia) 
Αστοιβίδα (Poterium spinosum) 
Θρούμπα (saturegia trumpa) 
Καλοκοιμιθιά (Sideritis syriaca)  
Φασκομηλιά (Salvia officinalis) 
Μαλοτήρα (Sideridis scarbina) 
Θυμάρι (Thymuw sp) 
Λούτσια (berberis cretica)  
Αγριαχλαδιά (Pinus amygdaliformis) 
Σχίνος (Pistacia lentiscus) 
Κεντούκλα (Astragalus triacantha) 
Νευρίδα (Ropygonum idaeum hag) 
Πρασόχορτο Festuca ovina L. SP. Suliata) 
Χαμομήλι (Antemis cretica) 
Βοσκησιά (Soihus) 
Σταμναγκάθι ( Cichorium spinosum) 
Άγριος ζωχός (Helmintha echinoids)  
Ανεμόχορτο (Andropogon higtum) 
Ασκόλιμπρος ( Centayrea Raphanina)  
Αγριόβικος ( Vicia sativa) 
Μαντηλίδα (Chrisanthemum coronarium) 
Αγριοσπάραγγο ( Asparagus stipylaris fersc) 
Τριφύλλι ( Trifolium sp.) 
Αγριοβρώμη (Bromus sp.) 
 
 Υδρόβια βλάστηση δεν υπάρχει διότι τα ρέματα που διατρέχουν την περιοχή 
ξηραίνονται το καλοκαίρι διατηρώντας μόνο λίγο νερό κατά θέσεις .   
Πρόσφατα με την κατασκευή του φράγματος Φανερωμένης δημιουργήθηκαν οι 
συνθήκες ανάπτυξης μικρού υδροβιότοπου γύρω από το φράγμα . Η τελική εδραίωση 
ενός τέτοιου οικοσυστήματος δεν είναι δεδομένη αλλά θα εξαρτηθεί από το αν η 
περιοχή θα προστατευτεί από την αυθαίρετη βόσκηση και την μόλυνση του νερού του 
φράγματος .   
  Τα φαράγγια είναι ιδανικό καταφύγιο για πλήθος βραχόφιλα φυτά όπως 
:Campanula perviformis , Campanula Tubulosa , Petromaryla pinnata , Verbascum 
arcturus , Symphiandra cretica , Straechelina arborea , Linum arboreum , Centaurea 
argentea , Scabiosa minoana , Edenus cretica , Nepeta melissifolia , Scutellaria 
sieberi κ.α. 
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Τα περισσότερα από τα φυτά των φαραγγιών είναι ενδημικά της Κρήτης ή έχουν 
περιορισμένη εξάπλωση στο Νότιο Αιγαίο . 
 
 
Πανίδα    

  Στα Νότια του ∆ήμου Μοιρών με το έντονο ανάγλυφο και τις περιορισμένες 
ποσότητες αρδεύσιμου νερού η γεωργική δραστηριότητα είναι σαφώς περιορισμένη σε 
σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του ∆ήμου .  
Εδώ κυρίαρχο είδος αγροτικής δραστηριότητας είναι η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία 
ενώ διατηρούνται και αρκετά οικόσιτα αιγοπρόβατα , χοίροι , ορνιθοειδή και κουνέλια .   
  Η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία ασκείται τόσο σε βοσκοτόπια , αποτελούμενα 
από χορτολιβάδικες και θαμνώδεις εκτάσεις , όσο και σε  γεωργικές εκτάσεις . 
Τα  βοσκοτόπια της περιοχής έχουν περιορισμένη βοσκοϊκανότητα με αποτέλεσμα να 
μην επαρκούν για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του υπερβολικά μεγάλου 
αριθμού ποιμνίων , σταδιακά να υποβαθμίζονται , να απογυμνώνονται από την φυσική 
τους βλάστηση και να αποσαθρώνεται το έδαφος τους . 
Παράλληλα η υποβάθμιση των περιοχών αυτών έχει περιορίσει σημαντικά τις πηγές 
εξεύρεσης τροφής της άγριας πανίδας με αποτέλεσμα πολλά είδη της να έχουν 
περιοριστεί ή να κινδυνεύουν με εξαφάνιση .  
 Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά είδη άγριας πανίδας κυρίως στις όχθες του 
Γεροπόταμου και στα Αστερούσια . 
  Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης συναντώνται πολλοί εκπρόσωποι 
της τάξης των εντόμων πολλά απ΄ αυτά είναι επιβλαβή για την γεωργία ενώ άλλα είναι 
ωφέλιμα όπως η μέλισσα ή διάφορα παράσιτα επιβλαβών οργανισμών . 
  Από την τάξη των μαλακίων ιδιαίτερα συχνά απαντώνται εκπρόσωποι της 
οικογένειας Helicidae στην οποία υπάγονται τα σαλιγκάρια (Χοχλοί). Τα σαλιγκάρια 
της περιοχής αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλές έδεσμα λόγω της εξαιρετικής ποιότητας 
τους. Τα κυριότερα είδη που υπάρχουν στην περιοχή είναι : Χονδροχοχλιός  (Helix 
aspersa) , Λιανοχοχλιός (Eubania verniculata) , Μουρμούρα (Helix Operta). 
          Τα θηλαστικά που απαντώνται στην περιοχή είναι : ο Λαγός , ο μυωξός , ο 
αγροποντικός , ο αγκαθοπόντικας , το κρητικό κουνάβι  , ο κρητικός αγριόγατος και 
διάφορα τρωκτικά και χειρόπτερα .  
 Ειδικότερα στις όχθες του Γεροποτάμου υπάρχει πλήθος εντόμων με κυρίαρχο είδος 
την ακρίδα , ιδιαίτερα πυκνή είναι η παρουσία βατράχων και κυρίως του είδους Hyla 
arborea . 
 Κοντά στο ποτάμι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται και αρκετά είδη 
φιδιών όπως : ∆ενδρογαλιά (Coluber gemonesis , Αγριόφιδο (Telesk;opous fallax 
palldus) καθώς και κάποια είδη σαυρών με επικρατέστερη την Τρανόσαυρα (Lacentra 
trilineata) . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σημαντικός  πληθυσμός της 
χερσόβιας ελληνικής χελώνας (Testylo graeca idera).  
 Τα είδη πτηνών που απαντιόνται κοντά στο ποταμό είναι : Αγριοτσικνιάς (Egreta alba) 
, Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) , Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) , Αετογερακίνα 
(Buteo ryfinus) , Σταυρετός (hieraaetus pennatus) , Σπιζαετός (Hieraettus fasciatus) , 
Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) , Κιρκινέζι (Falco naymanni) , Καλαμοκανάς 
(Himantropus himantropus) ,  ∆ρυομυγοφάγος (Fisedula semitorqyata) , 
Μουστακοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon) . 
 Σημαντική είναι και η όρνιθοπανίδα στις ορεινές εκτάσεις των Αστερουσίων η οποία 
περιλαμβάνει τα είδη  : (Σύμφωνα με μελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Αναγνώριση και 
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αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας για την ένταξη στο Κοινοτικό ∆ίκτυο της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ»)  
Γυπαετός (Gypaetus barbatus) 
Όρνιο (Gypus fulvus) 
Χρυσαετός (Aquilna chrysaetus)  
Φιλάδελφος (Hieraaetus fesciatus) 
Σφηκιάρης ( Pemis apivorus)  
Φιδαετός ( Cicaetus gallicus) 
Σταυραετός (Hieraaetus pennatus) 
Τσιχλογέρακο (Accipiter nisus) 
Γερακίνα (Buteo buteo) 
Νανογέρακο (Falco Columbarius) 
Μαυποπετρίτης (Falco eleonorae)  
Πετρίτης (Falco pereginus) 
Χρυσoγέρακο (Falco Biarmicus) 
Νησιωτική πέρδικα ( Alector chukar) 
Ορτύκι (Coturnix coturnix) 
Τρυγόνι (Streptopella turtur) 
Τυτώ (Tyto alba) 
Γκιώνης (Otus scops) 
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus) 
Μικρογαλιάντρα  (Calandrella Brachydactyla) 
Κουτσουλιέρης (Galerida cristata) 
∆ενδροσταρήθρα (Lullupa arborea) 
Χελιδόνι (Hirundo rustica) 
Χαμοκελάδα (Anthus campestris) 
Μαυρολαίμης (Saxicola torquata) 
Ασπροκώλα (Oenanth hispanica) 
Πετροκότσυφας (Monticola saxatillis) 
Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius) 
Μουστοκοτσιβοβάκος (Acrocephalus melanopogon) 
Μυγαχάφτης (Mysciapa striata)  
Αετομάχος (Lanius collurio) 
Κοκκινοκεφαλάς (Lanius sanator) 
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  
Κόρακας (Corvus corax)      

Η επιβίωση της άγριας πανίδας της περιοχής στην ποικιλία που διατηρείται 
σήμερα θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία διαβιεί.  
 

Περιοχές με οικολογικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος .  

Γεροπόταμος  

Ο Γεροπόταμος είναι ο σημαντικότερος χείμαρρος  της Κρήτης . Πηγάζει από τα 
υψώματα Ντάγα και Οξύ Κεφάλι του ∆ήμου Αγίας Βαρβάρας , διασχίζει τους ∆ήμους 
Γόρτυνας  και Μοιρών και εκβάλει στον όρμο της Μεσσαράς του ∆ήμου Τυμπακίου.  
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 ∆υτικά Αστερούσια    

Περιλαμβάνει ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό άκρο του ∆ήμου , ο οποίος στο μεγαλύτερο 
μέρος του βρίσκεται στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων. Η περιοχή έχει  ενταχθεί 
στο δίκτυο NATURA (GR 4310004)  . 

 Φαράγγια  

-Φαράγγι «Αγιοφάραγγο»  στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων . 
-Φαράγγι «Γούλα» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων. 
-Φαράγγι «Μαρτσαλίωτικο» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων 
-Φαράγγι «Φαράγγα» στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου  .  
-Φαράγγι «Ριζοπέτρου» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Σκουρβούλων. 
 

Σπήλαια 

-«Μεριάς Τρύπα» , φυσικό σπήλαιο στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αληθινής. 
-«Σιδεροσπηλιά» , φυσικό σπήλαιο στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Ρουφά .     
-«Ανακάς» , φυσικό σπήλαιο στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Σκουρβούλων .     
 

∆άση 

-« Αλσύλλιο Αληθινής» πευκόφυτο δάσος στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αληθινής . 
-«Αλσύλλιο Κούλε»  μικρό άλσος αναψυχής στα όρια του οικισμού Μοιρών  
-«Αλσύλλιο Πετροκεφαλίου» μικρό άλσος έκτασης 5 στρεμμάτων περίπου  στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πετροκεφαλίου . 
-«Αλσύλλιο Περίου» μικρό άλσος ευκαλύπτων 5 περίπου στρεμμάτων στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Περίου .  
-«∆άσος Απεζανών» , αναδασωμένη περιοχή στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου .  
 

Παραλίες  

-«Καλά Λιμάνια» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα  Πηγαϊδακίων  
-«Μακριά Άμμος» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων .  
-«Ψιλή Άμμος» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων . 
-«Μάρτσαλος» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων η παραλία αποτελεί την έξοδο 
προς το Λυβικό μιας περιοχής Ιδιαιτέρου φυσικού κάλους . 
 -«Αγιοφάραγγο» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων , φαράγγι το οποίο καταλήγει 
σε παραλία .   
-«Χρυσόστομος» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων . 
-«Τζίγκουνας» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου .  
-«Πλατιά Περάματα» στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου .  
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Χρήσεις γης . 

 Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ∆ήμου Μοιρών καλύπτει η αγροτική 
δραστηριότητα .  
 Οι περιοχές με έντονο ανάγλυφο στα βόρεια και κυρίως στα νότια του ∆ήμου 
αξιοποιούνται από τη κτηνοτροφία και την ελαιοκαλλιέργεια στην εκτατική της μορφή , 
ενώ μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών για 
κτηνοτροφική χρήση .  
Το κεντρικό τμήμα του ∆ήμου αποτελείται από πεδινές εκτάσεις και χαμηλούς λόφους , 
εδώ η γη καλλιεργείται εντατικά με πιο συνήθη καλλιέργεια αυτή της ελιάς του 
αμπελιού και των υπαίθριων και θερμοκηπιακών κηπευτικών .  Έντονη είναι και εδώ η 
παρουσία τόσο της ενσταβλισμένης όσο και  της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας με 
τα ποίμνια να εκτρέφονται στην γεωργική γη σε καλλιεργούμενα λιβάδια ή με τα 
υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής .  
 Σημαντικά δάση δεν υπάρχουν παρά μόνο μικρά τεχνητά δασύλλια με 
σημαντικότερα το δάσος Απεζανών στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου και το δάσος 
Αληθινής στο ομώνυμο Τοπικό ∆ιαμέρισμα . 
  Επίσης υπάρχουν μικρά αλσύλλια αναψυχής με σημαντικότερο το άλσος του 
Κούλε στα όρια του οικισμού Μοιρών . 
 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η παρουσία μικρών δημόσιων 
εκτάσεων (εντάσσεται στην ειδική διάταξη του αρ. 62 του Ν 998/79 με βάση την οποία 
οι ιδιώτες απαλλάσσονται της υποχρέωσης , απόδειξης δικαιώματος «εμπράγματου ή 
μη επί των δασών , των δασικών εκτάσεων ή των χορτολιβαδικών εδαφών») .  
 
 
Χρήσεις της γης  ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
 
 
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

 Σ
ύνολο εκτά

σ
εω

ν  
 

 
Καλ/μενη 
έκτ. στρεμ. 

 
Βοσκότ. 
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Π
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Π
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Π
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σ
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σ
τρ
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Π
οσ

οσ
τό%

 
επ
ί 
του

σ
υνόλο

υ 

 
Αληθινής 

 
5.300 

 
2.400 

 
45,3% 

 
2.300 

 
43,4% 

 
500 

 
9,4% 

 
100 

 
1,9% 

 
0 

 
0,0% 

 
Αντισκαρίου 

 
25.200 

 
7.000 

 
27,8% 

 
11.600 

 
48,4% 

 
1000 

 
1,6% 

 
600 

 
2,4% 

 
5.000 

 
19,8% 

 
Γαλιάς 

 
13.700 

 
13.500 

 
98,5% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
200 

 
1,5% 

 
0 

 
0,0% 

 
Καστελίου 

 
8.900 

 
8.800 

 
98,9% 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
100 

 
1,1% 

 
0 

 
0,0% 

 
Κουσέ 

 
9.100 

 
6.200 

 
68,1% 

 
2.800 

 
30,8% 

 
0 

 
0,0% 

 
100 

 
1,1% 

 
0 

 
0,0% 

 
Μοιρών 

 
16.000 

 
14.800 

 
92,5% 

 
200 

 
1,2% 

 
0 

 
0,0% 

 
1000 

 
6,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
Περίου 

 
4.100 

 
3.500 

 
85,4% 

 
500 

 
12,2% 

 
0 

 
0,0% 

 
100 

 
2,4% 

 
0 

 
0,0% 

 
Πετροκεφαλίου 

 
7.500 

 
6.500 

 
86,7% 

 
100 

 
1,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
400 

 
5,3% 

 
500 

 
6,7% 

 
Πηγαϊδακίων 

 
63.400 

 
8.600 

 
13,5% 

 
54.100 

 
85,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
600 

 
0,9% 

 
200 

 
0,3% 

 
Πόμπιας  

 
15.100 

 
14.300 

 
94,7% 

 
700 

 
4,6% 

 
0 

 
0,0% 

 
100 

 
0,7% 

 
0 

 
0,0% 
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Ρουφά  

 
6.100 

 
5.800 

 
95,1% 

 
200 

 
3,3% 

 
0 

 
0,0% 

 
100 

 
1,6% 

 
0 

 
0,0% 

 
Σκουρβούλων 

 
7.500 

 
5.600 

 
75,0% 

 
300 

 
4,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
200 

 
2,7% 

 
1400 

 
19,0% 

 
Συνολικά  

 
181.900 

 
97,000 

 
53,3% 

 
72.800 

 
40,0% 

 
1.500 

 
0,8% 

 
3.600 

 
2,0% 

 
7000 

 
3,9% 

(Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε) 
 
 
 
 
∆ιάγραμμα χρήσεων γης στο ∆ήμο Μοιρών 

 
 
  Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανές ότι η αγροτική δραστηριότητα έχει 
καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ∆ήμου , πράγμα αναμενόμενο αφού 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται κατ΄ αποκλειστικότητα με το πρωτογενή 
τομέα ενώ το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού που δραστηριοποιείται στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα ασχολείται δευτερευόντως με τη γεωργία ή τη 
κτηνοτροφία .  
 Τις τελευταίες δεκαετίες είναι έντονη η οικιστική ανάπτυξη και η εγκατάσταση 
βιοτεχνικών ή και μικρών βιομηχανικών μονάδων κυρίως γύρω από τον οικισμό των 
Μοιρών. Παράλληλα η σταδιακή εκμετάλλευση των ευκαιριών για τουριστική ανάπτυξη 
, κυρίως στα παράλια και στις ορεινές περιοχές όπου έχει διατηρηθεί το παραδοσιακό 
στοιχείο , αναδεικνύουν νέες μορφές οικονομικής δραστήριας οι οποίες διεκδικούν 
μέρος της αγροτικής γης .  
 Η επερχόμενη μικρή ή μεγάλη αλλαγή στη χρήση της γης  είναι απαραίτητο να 
γίνει οργανωμένα έτσι ώστε να μην εδραιωθούν  χωρικές συγκρούσεις μεταξύ των 
εκάστοτε οικονομικών δραστικοτήτων, να εξασφαλιστεί ζωτικός χώρος για κάθε μια 
απ΄ αυτές  και να προστατευτεί το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής  . 
Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η συνύπαρξη εν δυνάμει τουριστικών 
ζωνών με εντατικές καλλιέργειες και ευαίσθητες περιοχές ιστορικού και οικολογικού 
ενδιαφέροντος .   
 Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητος ο χωροταξικός σχεδιασμός της 
διαφαινόμενης νέας πραγματικότητας στον τομέα της αξιοποίησης της γης .    
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Πληθυσμιακή πυκνότητα και πολεοδομικές ενότητες . 

Πληθυσμιακή πυκνότητα  

Τα 12 Τοπικά ∆ιαμερίσματα του ∆ήμου Μοιρών περιλαμβάνουν συνολικά 27 οικισμούς 
των οποίων η πληθυσμιακή τους πυκνότητα κυμαίνεται από 7,83 έως και 367,57 
κατοίκους ανά Km2  . 
Η έδρα του ∆ήμου έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού  του (55,6 
%) γεγονός αναμενόμενο αφού αποτελεί τη μοναδική αστική περιοχή του ∆ήμου και το 
σημαντικότερο αστικό κέντρο του νοτίου τμήματος του Νομού  . 
Αναλυτικά η πληθυσμιακή πυκνότητα του ∆ήμου ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα και οι 
αντίστοιχοι δείκτες σε επίπεδο Νομού , Περιφέρειας και Χώρας καταγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα .  
 

Πληθυσμιακή πυκνότητα 
 
Περιοχή  

 
Χαρακτηρισμός 

Πυκνότητα πληθυσμού 
ανά Km2   

Αληθινής Αγροτικός 28,19 
Αντισκαρίου Αγροτικός 23,79 
Γαλιάς Αγροτικός 66,21 
Καστελίου Αγροτικός 33,68 
Κουσέ Αγροτικός 17,29 
Μοιρών Αστικός  367,57 
Περίου Αγροτικός 20,00 
Πετροκεφαλίου Αγροτικός 98,03 
Πηγαϊδακίων Αγροτικός 7,83 
Πόμπιας  Αγροτικός 63,12 
Ρουφά  Αγροτικός 27,26 
Σκουρβούλων Αγροτικός 57,24 
Συνολικά ∆ήμου 59,69 
Αστικές ∆ήμου  367,57 
Αγροτικές ∆ήμου  29,98 
Συνολικά Νομού Ηρακλείου 110,74 
Αστικές Νομού Ηρακλείου 650,94 
Αγροτικές Νομού Ηρακλείου 44,15 
Συνολικά Περιφέρειας  72,11 
Αστικές Περιφέρειας  477,74 
Αγροτικές Περιφέρειας  33,21 
Συνολικά Χώρας  83,09 
Αστικές Χώρας  391,73 
Αγροτικές Χώρας  26,74 

 
  Η πληθυσμιακή πυκνότητα του ∆ήμου με 59,69 κατοίκους ανά Km2 είναι 
σημαντικά μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο Νομού με 110,74 
κατοίκους ανά Km2 , Περιφέρειας με 72,11 κατοίκους ανά Km2 και συνόλου της χώρας 
με 83,09 κατοίκους ανά Km2 είναι .  
 Το αστικό κέντρο του ∆ήμου έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 367,57 κατοίκους 
ανά Km2 η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο 
Νομού με 650,94 κατοίκους ανά Km2 , Περιφέρειας με 477,74 κατοίκους ανά Km2 ενώ 
υστερεί μεν αλλά με αισθητά μικρότερη  διαφορά από τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο 
χώρας με 391,73 κατοίκους ανά Km2  . 
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 Η πληθυσμιακή πυκνότητα των αγροτικών περιοχών του ∆ήμου με 29,98 
κατοίκους ανά Km2 είναι σημαντικά μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο 
Νομού με 44,15 κατοίκους ανά Km2 , Περιφέρειας με 33,21 κατοίκους ανά Km2 ενώ 
υπερτερεί του αντίστοιχου δείκτη σε επίπεδο χώρας με 26,74 κατοίκους ανά Km2  . 
 

Πολεοδομικές ενότητες 

Η περιοχή του ∆ήμου κατοικείται ήδη από αρχαιοτάτων χρονών όπως 
αποδεικνύουν ίχνη ανθρώπινων κατοικιών τα οποία χρονολογούνται από την εποχή 
της προϊστορίας . 

Συστηματική καταγραφή των κατοικιών της περιοχής από τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα δείχνει ότι ήδη από το 1919 κατοικούνται οι μεγαλύτεροι οικισμοί 
των ∆ιαμερισμάτων του ∆ήμου με εξαίρεση το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Περίου στο οποίο 
δεν υπήρχαν κατοικίες . 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται ο ρυθμός δόμησης των οικισμών του ∆ήμου 
από το 1919 και μετά .  
 
Κατοικίες ∆ήμου Μοιρών ανά χρονική περίοδο κατασκευής 

 
 
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

Χρονική περίοδος κατασκευής  

 Π
ρ
ο του 1

919
 

 

191
9 -19

45
 

194
6 -19

60
 

196
1 - 197

0
 

197
1-19

80
 

198
1-19

85
 

198
6-19

90
 

199
1-19

95
 

199
6-20

00
 

Υ
π
ό 

κα
τα
σ
κευή 

Α
δ
ιευκρ

ίνι-
σ
τος 

Σ
ύνολο 

κτιρ
ίω
ν 

  

 
Αληθινής 

 
4 

 
24 

 
36 

 
19 

 
20 

 
6 

 
13 

 
12 

 
5 

 
0 

 
0 139

 
Αντισκαρίου 

 
13 

 
59 

 
101 

 
60 

 
69 

 
64 

 
27 

 
24 

 
48 

 
0 

 
0 465

 
Γαλιάς 

 
16 

 
150 

 
152 

 
55 

 
61 

 
36 

 
28 

 
42 

 
23 

 
5 

 
3 571

 
Καστελίου 

 
41 

 
51 

 
40 

 
55 

 
22 

 
14 

 
9 

 
17 

 
13 

 
2 

 
2 266

 
Κουσέ 

 
15 

 
72 

 
55 

 
13 

 
13 

 
3 

 
14 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 195

 
Μοιρών 

 
5 

 
226 

 
551 

 
418 

 
399 

 
283 

 
186 

 
160 

 
149 

 
84 

 
5 2.466

 
Περίου 

 
0 

 
42 

 
29 

 
13 

 
19 

 
11 

 
12 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 137

 
Πετροκεφαλίου 

 
77 

 
62 

 
46 

 
60 

 
115 

 
85 

 
52 

 
67 

 
31 

 
9 

 
5 609

 
Πηγαϊδακίων 

 
117 

 
26 

 
24 

 
28 

 
78 

 
80 

 
61 

 
48 

 
16 

 
8 

 
3 489

 
Πόμπιας  

 
50 

 
151 

 
122 

 
98 

 
71 

 
43 

 
58 

 
32 

 
14 

 
9 

 
11 659

 
Ρουφά  

 
13 

 
38 

 
46 

 
27 

 
13 

 
9 

 
3 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 161

 
Σκουρβούλων 

 
1 

 
66 

 
80 

 
70 

 
38 

 
19 

 
23 

 
11 

 
4 

 
5 

 
4 321

Πηγή ΕΣΥΕ      
       
 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο οικισμός των Μοιρών είχε μόνο 5 κτίρια το 1919 και 
ήταν ένας από τους μικρότερους οικισμούς την περίοδο αυτή . 
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Τις αμέσως επόμενες δεκαετίες αναπτύχθηκε ραγδαία για να φθάσει να αριθμεί 2.466 
κτίρια το 2000 και να αποτελεί τον μεγαλύτερο οικισμό του ∆ήμου και ένα από τους 
μεγαλύτερους στον Νομό.    
 Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο Μοιρών εγκρίθηκε με Βασιλικό ∆ιάταγμα τις 07-
07-1952 και αναθεωρήθηκε το 1998 με την αρ. πρωτ. 5854/21-9-1998 απόφαση του 
Νομάρχη Ηρακλείου .  

Πρόσφατα εγκρίθηκε πολεοδομική μελέτη «Επέκτασης του οικισμού Μοιρών και 
αναθεώρησης του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου Μοιρών στα σημεία σύνδεσης με 
το εγκεκριμένο σχέδιο καθώς και ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού Καπαριανών »  
ΦΕΚ389/05-052006 . 

Για την υλοποίηση της παραπάνω πολεοδομικής μελέτης εκκρεμεί η εκπόνηση  
πράξης εφαρμογής του σχεδίου . Η σχετική μελέτη με τίτλο : «Κτηματογραφική 
αποτύπωση υπόβαθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής 
μελέτης επέκτασης Μοιρών » έχει προϋπολογισμό 1.311.315,18 € και ο διαγωνισμός 
για την ανάθεση της θα γίνει 28/01/2009  .  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού των Μοιρών καθιερώθηκε το 1997  με 
την Υπ΄ Αρ. 21762/4342/11-07-1997 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 752 ∆΄ 
/28-08-1997 .  
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει  :  
« Α.  Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 
9.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με :  
α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες, την 
ένταξη στο σχέδιο οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 και τη δημιουργία δύο 
πολεοδομικών ενοτήτων με μέση πυκνότητα ανά εκτάριο και μέσο συντελεστή δόμησης 
κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στο χάρτη Π 1.5 σε κλίμακα 1 :5000, ως εξής :  

α/α    
Πολ.ενότητα  

 Μέσος 
συντ/στής  
δόμησης  

Μέση πυκνότητα ανά 
εκτάριο                        

1.     Μοίρες         1,3               70 
2.     Καπαριανά     0,8             50 

 
β)   Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης ……. και ειδικότερα :  
-   Τον καθορισμό περιοχών πολεοδομικού κέντρου :  
(α) στο σημερινό κέντρο Μοιρών  και (β) στην περιοχή Μεζάρια, στον ενδιάμεσο της 
απόστασης μεταξύ των οικισμών Μοίρες και Καπαριανά.  
-   Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς και γενικής κατοικίας.  
- Τη χωροθέτηση σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στο βόρειο τμήμα του γηπέδου της 
Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών Μεσσαράς.  
-  Τη χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου σε επαφή και βορείως της παρακαμπτηρίου 
αρτηρίας.  
- Τη χωροθέτηση χώρων εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών,  περίθαλψης, πρόνοιας και αστικού πρασίνου. -  
Εκτός ορίων ΓΠΣ, όπως φαίνονται στο χάρτη Π1-2 σε κλίμακα 1:25000, προτείνονται :  
*    λειτουργία λαχαναγοράς στην περιοχή "Γουδιές".  
*    ζώνη χονδρεμπορίου και μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας στην περιοχή "Αγία 
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Κυριακή - Πλαταμώνα".  
*    νεκροταφείο βόρεια της πόλεως.  
γ)   Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και 
πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2 1α και Α.11.6.  
Β.   Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνονται 
στο χάρτη Π-1.4 σε κλίμακα 1:25000 και ειδικότερα.  
-   Προστασία περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (χερσαία ζώνη ρέματος Τουρκή  
- Αγίου Αντωνίου, ρέμα Κονιδαλού, όχθες Γεροποτάμου).  
- Προστασία της περιοχής ιστορικού ενδιαφέροντος του αρχαιολογικού χώρου Ταχέρης.  
-  Προστασία αρχιτεκτόνικων συνόλων παραδοσιακής κληρονομιάς (στα συνεκτικά 
τμήματα των οικισμών Άγιος Αντώνιος, Ντορογδιανά, Μονόχωρο καθώς και η περιοχή 
της πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες).  
-   Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 
-   Καθορίζεται η περιοχή Αγία Κυριακή Πλατάλωνα ως ζώνη ειδικής μελέτης.  
-  Δημιουργία ζώνης περαστικού πρασίνου - φύτευσης στους λόφους της περιοχής Κούλε, 
βορειοδυτικά της πόλης.  
-    Δημιουργία δικτύου χώρων αστικού πράσινου.  
Γ.   Την οργάνωση και ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου…….. και ειδικότερα : 
-  Τη δημιουργία παρακαμπτηρίου περιμετρικής αρτηρίας στα νότια της περιοχής 
επέκτασης, η οποία συνδέεται με την Εθνική Οδό, μέσω κόμβων στα ανατολικά και 
δυτικά της πόλης.  
-   Τη δημιουργία κεντρικής αστικής συλλεκτηρίου με κατεύθυνση ανατολής - δύσης, 
νοτίως της εθνικής οδού.  
-   Τη δημιουργία δικτύου συλλεκτηρίων με κατεύθυνση βορρά-νότου στην προέκταση των 
επαρχιακών οδών που συνδέουν τις Μοίρες με τους οικισμούς Πόμπια και Γαλιά, καθώς 
και με τους οικισμούς Άγιος Αντώνιος και Ρουφάς προς βορρά και Αληθινή και Πλάτανος 
προς νότια .» 
 Οριοθετημένοι και με θεσμοθετημένους όρους δόμησης  κατά τις διατάξεις του 
Π.∆. 181/1985 , είναι οι οικισμοί : Αγίου Αντωνίου , Απολύχνου , Γαλιάς , Μονόχωρου , 
Πηγαϊδακίων , Αγίου Μάρκου , Καλών Λιμένων , Χρυσόστομου , Σκουρβούλων , 
Καστελίου , Ρουφά , Πλουτής , Κουσέ , Πετροκεφαλίου , Περίου  , Αληθινής , 
Αντισκαρίου , Πλατειών Περαμάτων  και Πόμπιας . 
 Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για δόμηση στις παράκτιες 
κυρίως περιοχές αλλά και σε ορεινές περιοχές όπου έχει διατηρηθεί το παραδοσιακό 
στοιχείο, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη τόσο η τήρηση των θεσμοθετημένων όρων 
δόμησης όσο και η θέσπιση όρων δόμησης και για τους οικισμούς Λήσταρου και 
Τζίγκουνα .  

 

Περιοχές με πολιτισμικό ενδιαφέρον .  

Σημεία με θρησκευτικό ενδιαφέρον  

-Ιερά Μονή Απεζανών μοναστήρι στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου το οποίο 
δέχεται ετησίως περίπου 3000 επισκέπτες . 
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-Αγία Αικατερίνη Βυζαντινός Ναός στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Καστελίου ο οποίος δέχεται 
ετησίως περίπου 500 επισκέπτες .  
 -Αγία Πελαγία αρχαία μικρή εκκλησία στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Κουσέ η οποίος δέχεται 
ετησίως περίπου 100 επισκέπτες . 
-Σπήλαιο όπου έζησε ο Απόστολος Παύλος στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων το 
οποίο δέχεται ετησίως περίπου 10.000 επισκέπτες . 
-Παναγία στην περιοχή Μάρτσαλος σπηλαιώδης μικρή εκκλησία στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων η οποία δέχεται ετησίως περίπου 3000 επισκέπτες . 
-Ιερά Μονή Οδηγήτριας μοναστήρι στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων το οποίο 
δέχεται ετησίως περίπου 15000 επισκέπτες . 
-Άγιος  Αντώνιος αρχαία μικρή εκκλησία στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων η οποία 
δέχεται ετησίως περίπου 2000 επισκέπτες .   
-Παναγία Γοργοϋπήκοος αρχαία μικρή εκκλησία στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων 
η οποία δέχεται ετησίως περίπου 2000 επισκέπτες . 
-Παναγία Καλλιωρίτισσα αρχαία μικρή εκκλησία στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας η 
οποία δέχεται ετησίως περίπου 500 επισκέπτες . 
-Προφήτης Ηλίας Βυζαντινή εκκλησιά με τοιχογραφίες στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Ρουφά . 
-Αγία Άννα αρχαία μικρή εκκλησία με τοιχογραφίες στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
Σκουρβούλων η οποία δέχεται ετησίως περίπου 500 επισκέπτες . 
 

Σημεία με αρχαιολογικό ενδιαφέρον  

-Λαβύρινθος αρχαίο λατομείο που εκτίνεται σε περιοχή στα όρια των Τοπικών 
∆ιαμερισμάτων Καστελίου του ∆ήμου Μοιρών , Αμπελούζου του ∆ήμου Γόρτυνας και 
Μορονίου του ∆ήμου Ζαρού . Σημαντικότατο μνημείο το οποίο χρήζει άμεσης 
παρέμβαση προκειμένου να μην καταστραφεί από κατολισθήσεις . Το γεγονός ότι 
ενέπνευσε την δημιουργία του μοτίβου το οποίο αποτελεί το έμβλημα του ∆ήμου 
Μοιρών αποτυπώνει τη σπουδαιότητα του μνημείου για το ∆ήμου και την ευρύτερη 
περιοχή .    
-Υπολείμματα ρωμαϊκής θέρμης στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών (1η). 
-Υπολείμματα ρωμαϊκής θέρμης στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών (2η). 
-Μινωικός οικισμός (1ος) και θολωτός τάφος στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων. 
-Μινωικός οικισμός (2ος) , θολωτοί και Ελληνιστικοί τάφοι στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
Πηγαϊδακίων. 
-Μινωικές εγκαταστάσεις οικισμός (3ος) , θολωτοί τάφοι και νεολιθική οικία  στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων. 
-Λασαία αρχαία ελληνική πόλη , μινωικές εγκαταστάσεις θολωτοί τάφοι στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πηγαϊδακίων. 
 
Σημεία με παραδοσιακό ενδιαφέρον  

Ο οικισμός Πόμπιας έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός από την 7η  Εφορεία 
Νεοτέρων Μνημείων και το ΥΠΕΧΩ∆Ε . 
Παράλληλα στο ∆ήμο υπάρχουν πολλά διάσπαρτα κτίσματα με αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και ολόκληροι οικισμοί οι οποίοι αν και δεν έχουν 
επίσημα χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  .  
Στον παρακάτω πίνακας καταγράφονται τα σημαντικότερα σημεία με παραδοσιακό 
ενδιαφέρον      
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α/α 

 

Τοπικό ∆ιαμέρισμα 

 

Οικισμός  

 

Στοιχεία κτίσματος  
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Σκουρβούλων 

 

 

 

 

 

Σκουρβούλων 

Στον οικισμό υπάρχουν 13 παλαιά 
παραδοσιακά  κτίσματα εκ των 
οποίων : 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  εντός 
του οικισμού  , ιδιοκτησίας 
κληρονόμων Λιανουδάκη 
Γεωργίου . 

2. Παλαιό ελαιοτριβείο  εντός 
του οικισμού , ιδιοκτησίας 
κληρονόμων Βαφάκη Ιωάννη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαλιάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαλιάς 

Στον οικισμό υπάρχουν 32 παλαιά 
παραδοσιακά  κτίσματα εκ των 
οποίων : 

1.  Οικία Νικολούδη και 
δεξαμενή με βρύση σε 
κοντινή απόσταση .Είναι 
ιδιοκτησία του ∆ήμου και 
στεγάζει το πνευματικό 
κέντρο του οικισμού . 

2. Οικία διώροφη της οποίας το 
ισόγειο χρησιμοποιήθηκε ως 
ελαιοτριβείο , ιδιοκτησίας 
∆αμιανάκη Βασιλείου . 

3. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Στεφανουδάκη 
Μιχαήλ . 

4. Παλαιό ελαιοτριβείο (1910)  
ιδιοκτησίας Χουστουλάκη 
Εμμανουήλ  

5. Κοινοτική βρύση του 1931 
στα Καπελωνινά . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στον οικισμό υπάρχουν 13 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Χρονάκη Γεωργίου . 

2. Κρήνη Βυζαντινή του 988 
έξω από τον οικισμό  . 

3. Βρύση μέσα στον οικισμό με 
λαξευτή σπηλαιώδη 
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2 Γαλιάς Μονόχωρου κατασκευή πίσω της . 

 
2 

 
Γαλιάς  

 
Ρογδιανά  

Στον οικισμό υπάρχουν 5 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα . 

 

 

2 

 

 

Γαλιάς  

 

 

Απολύχνου  

Όλος ο οικισμός Απολύχνου 
αποτελείται από παλαιά 
εγκαταλειμμένα κτίσματα μεταξύ 
αυτών βρύση στην εκκλησία  Α. 
Παντελεήμονα. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοιρών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοιρών 

Στον οικισμό υπάρχουν 18 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. ∆εξαμενή με εντοιχισμένη 
κρήνη     κοντά στο αλσύλλιο 
Κούλε (Κρήνη Καπαριανών)  

2. ∆εξαμενή με εντοιχισμένη 
κρήνη του 1901   στην 
πλατεία των Μοιρών . 

Πολλά από τα ενδιαφέροντα 
κτίσματα είναι συγκεντρωμένα γύρο 
από την πλατεία ∆ασκαλογιάννη . 
Στο σημείο υπάρχουν και κτίσματα 
ιδιοκτησίας του ∆ήμου .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοιρών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρέλη  

Στον οικισμό υπάρχουν 21 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Τζαγκαράκη Αναστασίου  . 

2. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Θεοδωράκη 
Μιχαήλ. 

3. Παλαιός μύλος ( Μύλος του 
Κουκή ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον οικισμό υπάρχουν 39 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ιδιωτικό  ελαιοτριβείο 
εντός του οικισμού , μεταξύ 
των ιδιοκτητών είναι και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος . 

2. Παλαιό ιδιωτικό  ελαιοτριβείο 
εντός του οικισμού 
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4 

 

Πετροκεφαλίου 

 

Πετροκεφαλίου  

ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Μιχαήλ Μιχελινάκη  . 

3. Νερόμυλος εντός του 
οικισμού ιδιοκτησίας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουσέ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουσέ  

 Στον οικισμό υπάρχουν 72 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό  ελαιοτριβείο 
ιδιοκτησίας Παπαδάκη 
Κωνσταντίνου . 

2. Παλαιό  ελαιοτριβείο του 
1888 ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Καλλιοράκη Γεωργίου . 

3. Παλαιό  ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Κουτσάκη 
Νικολάου . 

4. Κρήνη του 1930 . 
5. Κρήνη (Παλιά βρύση ) 
6. Πυργόσπιτο ( πύργος 

Κουρμούλη ) Ιδιοκτησία του 
∆ήμου . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουσέ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λίσταρος  

Στον οικισμό υπάρχουν 14 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό  ελαιοτριβείο 
ιδιοκτησίας Αδικημενάκη 
Ιωάννη . 

2. Παλαιό  ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Φανουράκη 
Αλεξάνδρου  

3. Βρύση με δεξαμενή του 
1906. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στον οικισμό υπάρχουν 18 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Κρήνη με δεξαμενή 
2. Παλαιό  ελαιοτριβείο  

ιδιοκτησίας Χαμαλάκη 
Ιωάννη. 

3. Παλαιό  ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας οικογένειας 
Στρατάκη . 

4. Παλαιό  ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας οικογένειας 
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6 Πηγαϊδακίων Πηγαϊδακίων Πατεράκη . 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγαϊδακίων 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονής 
Οδηγήτριας 
 
 
 
 
 
 
 

Στην περιφέρεια Οδηγήτρια 
υπάρχουν 23 παλαιά κτίσματα 
μεταξύ των οποίων : 

1. Πυργόσπιτο  του 961 
(Πύργος Ξωπατέρα )  

2. Φουρνόσπιτο του 1904  
3. Ελαιοτριβείο του 1870-1872 
4. Πηγάδι με γούρνες  
5. Φουρνόσπιτο ( σπίτι του 

Γαυγιώτη ) 
6. Πηγή Πανάπο πετρόκτιστη 

κατασκευή   με 2 γούρνες 
δυτικά της Μονής . 

Επίσης στην περιφέρεια υπάρχουν 
4 πηγάδια με πετρόκτιστο 
σκέπαστρο (σαρνίτσι).      

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Πηγαϊδακίων  

 
 
 
Γιαλομονόχωρο 
(εγκαταλειμμένος ) 

Στον οικισμό υπάρχουν 3 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Μύλος  
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Πηγαϊδακίων  

 
 
 
Μανουσανά  
(εγκαταλειμμένος ) 

Στον οικισμό υπάρχουν 4 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Μικρή δεξαμενή ( καβούσι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περίου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περίου  

Στον οικισμό υπάρχουν 22 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Χουστουλάκη 
Ευαγγέλου . 

2. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας  Werner 
Havermel. 

 

 

 

8 

 

 

 

Αληθινής  

 

 

 

Αληθινής  

Στον οικισμό υπάρχουν 18 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Μαράκη 
Χαράλαμπου . 

 
 

 
 

 
 

Στον οικισμό υπάρχουν 26 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
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9 

 
 
Ρουφά 

 
 
Ρουφά  

οποίων: 
 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Εμμανουήλ 
Καμπουράκη . 
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Ρουφάς 

 

 

 

Πλουτής  

Στον οικισμό υπάρχουν 28 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Γεωργίου 
Ζαχαριουδάκη . 
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Καστελίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καστελίου  

Στον οικισμό Καστελίου υπάρχουν 9 
παλαιά κτίσματα μεταξύ αυτών :  

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Γεωργίου 
Αλεξάκη. 

Στο Μετόχι Καστέλι υπάρχουν 6 
παλαιά κτίσματα μεταξύ αυτών 
πέτρινες γούρνες και πηγάδι ενώ 
στο Ψιλό Καστέλι υπάρχουν 
υπολείμματα φρουρίου .   
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Πόμπιας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόμπιας  

Στον οικισμό υπάρχουν 65 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Βασιλάκη 
Γεωργίου. 

2. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας Μπαστάκη 
Γεωργίου . 

3. Παλαιό σαπωνοποιείο & 
κηροποιείο από το  1925 

4. Παλαιός αλευρόμυλος  
ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Σαββάκη Νικολάου . 

5. Παλαιό σινεμά . 
6. Κρήνη (Γούλα Βρύση) από 

το 1870 . 
7. Κρήνη από το 1908 . 
8. Κτιστός Αγωγός νερού με 

σιδερένια πόρτα . 
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Αντισκάρι  

 
 
 
 
 
Αντισκαρίου  

Στον οικισμό υπάρχουν 21 παλαιά 
παραδοσιακά κτίσματα εκ των 
οποίων: 

1. Φουρνόσπιτο  ιδιοκτησίας 
Γιαννεδάκη Γεωργίας . 

2. Παλαιό ελαιοτριβείο  
ιδιοκτησίας κληρονόμων 
Ρινακάκη  Γεωργίου. 

3. Κρήνη  
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Αντισκάρι  

Μονή 
Απεζανών  

1. Φουρνόσπιτο   
2. Παλαιά βρύση  

     

Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι. 

Εδαφικοί πόροι  

Η γόνιμη γη υπήρξε από αρχαιοτάτων χρόνων η σπουδαιότερη πλουτοπαραγωγική 
πηγή της ευρύτερης περιοχής και ο κυριότερος λόγος που κατοικήθηκε από την 
προϊστορική εποχή .  
Σήμερα η ίδια γη εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για την 
περιοχή αφού το 54% της συνολικής έκτασης του ∆ήμου αξιοποιείται στη γεωργική 
δραστηριότητα . 
 Η άσκηση όμως της αγροτικής πρακτικής  με μέσα επιθετικά προς το 
περιβάλλον , οι ολοένα αυξανόμενες αρδεύσεις με νερό υψηλής περιεκτικότητας σε 
άλατα που παραμένουν και συσσωρεύονται στο έδαφος και η συνεχής εκμετάλλευση 
του εδάφους χωρίς διαλλείματα τα οποία να επιτρέπουν την ενεργοποίηση των 
μηχανισμών αυτοκαθαρισμού και αποκατάστασης της χημικής σύστασης της γης , 
συνεπάγονται την σταδιακή εξάντληση της γονιμότητας .  
 Άλλοι παράγοντες υποβάθμισης των εδαφών είναι η έλλειψη διαχείρισης των 
αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων , η οικιστική ανάπτυξη , η  υπερεκμετάλλευση 
των υδατικών πόρων για αρδευτική χρήση , και η καταστροφή των δασικών 
οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και υπερβόσκηση . 

Για πρώτη φορά αρχίζομε να μιλάμε για φαινόμενα ερημοποίησης της γης .   
Η αειφορία της γης δεν είναι πλέον δεδομένη αλλά θα εξασφαλιστεί από μέτρα που θα 
έχουν στόχους :  

- Τη προστασία και την τόνωσης της γονιμότητας της γης . 
- Τη προστασία και τόνωση των υπόγειων υδροφοριών .  
- Την ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων . 
- Την ανάσχεση της διαδικασίας διάβρωσης στις περιοχές με έντονη κλίση οι 

οποίες έχουν απολέσει τη βλάστηση τους . 
- Την επέκταση των δασικών εκτάσεων με ταυτόχρονη   προώθηση 

δραστηριοτήτων όπως η μελισσοκομεία . 
- Την επεξεργασία και απορρύπανση στερεών και υγρών αποβλήτων πριν από 

εναπόθεσή τους στο έδαφος .  
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- Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και γενικότερα χώρων που έχουν υποβαθμιστεί από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Υπόγεια νερά  

Η αγροτική οικονομία της περιοχής στηρίζεται σήμερα στην εκμετάλλευση των 
υπογείων νερών της .  
Τα υπόγεια νερά που αρδεύουν τις γεωργικές εκτάσεις του ∆ήμου Μοιρών 
συγκεντρώνονται κυρίως στις υδρολογικές λεκάνες  Μοιρών και Πόμπιας οι οποίες 
αποτελούν τμήματα της υδρολογικής λεκάνης του Γεροποτάμου . Η εκμετάλλευση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα τόσο στην περιοχή του ∆ήμου όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσσαράς άρχισε του 1970 εντάθηκε την δεκαετία του 1980 για να 
φθάσομε σήμερα να αντιμετωπίζομε πρόβλημα υπερεκμετάλλευσης του .    
Από σχετικές εκθέσεις του ‘’Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας 
και της Ποσότητας των Υδάτων’’ της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης 
προκύπτει ότι δεν γίνεται η αναπλήρωση του  αντλούμενου νερού , τόσο λόγω του 
χαμηλού ύψους βροχής όσο και λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που 
αντλούνται.  
Η γενικότερη διαπίστωση  είναι ότι «οι αντλούμενες ποσότητες νερού είναι περίπου 
διπλάσιες από τις ποσότητες που αναπληρώνουν τους υδροφορείς τα τελευταία δύο 
χρόνια»  .  
 Τα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν το παραπάνω  συμπέρασμα καταγράφονται  
στο διαγράμματα διακύμανσης στάθμης των υδρολογικών λεκανών Μοιρών και 
Πόμπιας (από την έκθεση ‘’Κατάσταση υπόγειων υδροφορέων Κρήτης’’ του Τμήματος 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων ) .  
 

 
 

 
(Πηγή : έκθεση ‘’Κατάσταση υπόγειων υδροφορέων Κρήτης’’ του Τμήματος Παρακολούθησης και 
Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων ) .  
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Πηγή : έκθεση ‘’Κατάσταση υπόγειων υδροφορέων Κρήτης’’ του Τμήματος Παρακολούθησης και 
Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων ) .  
 
 Η ανάγκη προστασίας και τόνωσης της υπόγειας υδροφορίας είναι πλέον 
επιτακτική και πέρα από τα αναγκαία έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο 
Περιφέρειας και στοχεύουν στο περιορισμό της εκμετάλλευσης των υπόγειων νερών , 
η μακροχρόνια εξασφάλιση αρδεύσιμου νερού είναι ζωτική για τη περιοχή και θα 
μπορεί να επιτευχτεί με δράσεις όπως :  

 Η ενιαία διαχείριση του υδάτινου δυναμικού , η οποία θα εξασφαλίσει 
περιορισμό της σπατάλης και ορθολογική κατανομή του νερού .  

 Η κατασκευή έργων που στοχεύουν στην συγκράτηση της επιφανειακής 
απορροής και στον εμπλουτισμό του υπόγειου  υδροφορέα . 

 Η προώθηση καλλιεργειών με μικρές υδατικές απαιτήσεις μέσω προγράμματος 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών .   

 
Αιολική – Ηλιακή ενεργεία  

 Τα τελευταία χρόνια , κάτω από την πίεση της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
αλλά και της διαφαινόμενης μελλοντικής ανεπάρκειας των υγρών καυσίμων , η 
τεχνολογία έχει αναπτύξει εναλλακτικά συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο 
και την αιολική δραστηριότητα . 
Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της περιοχής εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας 
καθ΄ όλη  σχεδόν τη διάρκεια του έτους αλλά και σημαντική αιολική δραστηριότητα το 
μεγαλύτερο μέρος του έτους , δημιουργώντας έτσι  νέες δυνατότητες ανάπτυξης .  
 Η εξοικείωση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα  με αυτού του 
είδους τη τεχνολογία αναμένεται να επιταχυνθεί στο άμεσο μέλλον αφού προσφέρει 
ενέργεια με συγκριτικά μικρό οικονομικό κόστος και μηδαμινό  περιβαλλοντικό κόστος .  
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 Ο ∆ήμος σε συνεργασία με το ‘’Ενεργειακό Κέντρο’’ της Περιφέρειας Κρήτης 
μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις νέες δυνατότητες 
που προσφέρει η τεχνολογία αλλά και να εξασφαλίσει την υποδομή για την κάλυψη 
των ενεργειακών του αναγκών από ηλιακά και αιολικά συστήματα παραγωγής 
ενέργειας .  
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο ∆ήμος έχει συστήσει κοινοπραξία με ιδιωτική 
εταιρία για τη δημιουργία αιολικού πάρκου το οποίο λειτουργεί στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
Αντισκαρίου .  
 

Προβλήματα ρύπανσης . 

Ρύπανση από τη γεωργική δραστηριότητα   

 Η άσκηση της γεωργικής πρακτικής με σύγχρονους όρους οι οποίοι 
συνεπάγονται τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων χημικών λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών ουσιών έχει αποτέλεσμα τη συσσώρευση ρυπογόνων ουσιών 
στο έδαφος και την αλλοίωση της ποιότητας των υπόγειων και θαλασσινών νερών . Το 
φαινόμενο της υπερκατανάλωσης χημικών σκευασμάτων είναι εντονότερο στις 
εύφορες πεδινές εκτάσεις και περιορίζεται σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις όπου η 
φυσική γονιμότητα της γης είναι μικρή . Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτού του είδους 
η ρύπανση είναι συγκεντρωμένη στη κεντρική ζώνη του ∆ήμου και κατά τόπους σε 
παράκτιες περιοχές ενώ περιορίζεται χωρίς να εξαλείφεται στις υπόλοιπες περιοχές 
του ∆ήμου .  
Παράλληλα η αύξηση των αρδεύσεων με νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα 
συνεπάγεται την επιπλέον υποβάθμιση του εδάφους   
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης αυτής μπορεί να επιτευχτεί με δράσεις που στοχεύουν : 

 Στη πληρέστερη ενημέρωση των αγροτών για θέματα γεωργικής πρακτικής . 
 Στον αυστηρό έλεγχο για την τήρηση των θεσμοθετημένων «κανόνων ορθής 

γεωργικής πρακτικής». 
 Στη προώθηση της βιολογικής γεωργίας . 
 Στην ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την αύξηση της ζήτησης 

προϊόντων που έχουν παραχθεί με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον .      

         
Ρύπανση από τη κτηνοτροφική δραστηριότητα   

 Κυρίαρχη μορφή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο ∆ήμο είναι η ποιμενική 
αιγοπροβατοτροφία .  
Συνολικά στην αγροτική γη του ∆ήμου εκτρέφονται 30.000 αιγοπρόβατα εκ των 
οποίων τα 7.000 είναι νομαδικά και διαχειμάζουν στα νότια κυρίως του ∆ήμου ενώ την 
θερινή περίοδο μετακινούνται εκτός ∆ήμου (τα στοιχεία αφορούν ποιμενικά και 
οικόσιτα ζώα και προέρχονται για τα μεν ποιμενικά ζώα από τις κτηνοτροφικές 
δηλώσει και για τα οικόσιτα από τους στατιστικούς ανταποκριτές ) . 
 Τα ποίμνια κινούνται σε όλη σχεδόν την αγροτική περιφέρεια του ∆ήμου και τρέφονται 
από την φυσική βλάστηση των βοσκοτόπων , από τεχνητούς λειμώνες και από τα 
υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής. Αυτό έχει συνέπεια την διασπορά ζωικών 
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απορριμμάτων σ΄ όλη την αγροτική περιοχή του ∆ήμου γεγονός που ωφελεί μεν την 
αγροτική γη αφού την εμπλουτίζει με οργανική ουσία ωστόσο έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα των υπόγειων νερών αφού με τις βροχές του χειμώνα ο 
υδροφορέας μολύνεται από τα στραγγίσματα της επιφάνειας . 
Ιδιαιτέρα έντονο είναι το πρόβλημα στα σημεία οπού βρίσκονται τα ποιμνιοστάσια και 
οι εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων και βοοειδών , οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν 
υποδομή  συγκέντρωσης , διαχείρισης και διάθεσης των ζωικών υπολειμμάτων .    
     

Ρύπανση από αστικά λύματα 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα ο 
∆ήμος είναι η διάθεση των αστικών λυμάτων .  
 Σήμερα παράγονται ημερησίως περίπου 1.650m3 οικιακών λυμάτων στο δήμο  
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εναποθέτονται σε οικιακούς βόθρους (κυρίως 
απορροφητικούς) και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν λειτουργικά δίκτυα τα 
οποία όμως διαθέτουν τις εκροές τους χωρίς καμία επεξεργασία είτε σε βόθρους είτε 
επιφανειακά στο πλησιέστερο ρέμα . 
 Η υφιστάμενη κατάσταση διάθεσης των λυμάτων δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα όπως  : 
-Κίνδυνο μόλυνσης υπόγειων υδροφοριών οι οποίες είναι οι αποκλειστικοί τροφοδότες 
σε υδρεύσιμο νερό . 
-∆ημιουργία εστιών μόλυνσης στα σημεία συσσώρευσης των λυμάτων με σοβαρούς 
κινδύνους για την δημόσια υγεία .  
-Υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διατάραξη των μικρών οικοσυστημάτων των 
ρεμάτων τα οποία είναι από τα λίγα σημεία της περιοχής όπου μπορεί να βρει 
καταφύγιο η άγρια ζωή .         

Εξαίρεση αποτελεί το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας στο οποίο λειτουργεί 
αποχετευτικό σύστημα με αποδέκτη εγκατάσταση απορρύπανσης υγρών αποβλήτων 
με υδροχαρή φυτά .  
Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του οικισμού της Πόμπιας λειτουργεί με 
πολύ καλά αποτελέσματα και αποτελεί μια πολύ ικανοποιητική λύση για την 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων κυρίως σε μικρούς και απομακρυσμένους 
οικισμούς .       
 
   
Ρύπανση από απόβλητα του σφαγείου  

  Το σφαγείο Μοιρών λειτουργεί στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών , υπό την 
υφιστάμενη μορφή διαχείρισης από 08-07-2002 οπότε και μεταβιβάστηκε η 
αρμοδιότητα λειτουργίας και διαχείρισης των σφαγείων στην ΄΄∆ημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών΄΄ από την ΄΄Κρόνος Σφαγεία Νομού Ηρακλείου Α.Ε.΄΄ η 
οποία είναι και η ιδιοκτήτρια εταιρία .  
  Η εγκατάσταση του σφαγείου κοντά  σε κατοικημένη περιοχή του οικισμού  
Μοιρών καθώς και η ελλιπής υποδομή διαχείρισης των αποβλήτων του, καθιστούν την 
λειτουργία του ιδιαίτερα ρυπογόνα .  
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα επικίνδυνα απόβλητα 
(υλικά ειδικού κινδύνου –προερχόμενα από άρρωστα ζώα καθώς και τα μέρη του 
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ζώου μέσω των οποίων μεταδίδεται η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια) πρέπει να 
οδηγούνται σε κλίβανο για αποτέφρωση με τελικό προϊόν την τέφρα  . 
 Τα παραπροϊόντα της σφαγής : έντερα, στόμαχοι, νεκρά ζώα και ότι γενικώς δεν είναι 
για ανθρώπινη κατανάλωση όπως δέρματα και αίμα καθώς και προϊόντα κατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία όμως δεν έχουν απορροφηθεί από την αγορά 
πρέπει να οδηγούνται σε  αδρανοποίηση μέσω ειδικών συστημάτων Rendering , με 
τελικό προϊόν τις τροφές μικρών ζώων (σκυλιά και γάτες). 
  Το Σφαγείο Μοιρών διαθέτει κλίβανο αποτέφρωσης των υλικών ειδικού 
κινδύνου τον οποίο και χρησιμοποιεί , ωστόσο δεν διαθέτει σύστημα Rendering των 
παραπροϊόντων σφαγής , με συνέπεια να αναγκάζεται να καταφεύγει στην υγειονομική 
ταφή των υλικών αυτών .  
  Το πρόβλημα της έλλειψης υποδομής διαχείρισης των αποβλήτων των 
σφαγείων είναι γενικότερο και είναι και λόγος που οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. Για το λόγο αυτό νέα επενδυτικά σχέδια προς την κατεύθυνση του 
εκσυγχρονισμού της σχετικής υποδομής θα χρηματοδοτηθούν κατά την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
Ωστόσο το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των σφαγείων και οι σχετικές 
επενδύσεις που θα το επιλύσουν θα πρέπει να μελετηθούν σε επίπεδο Νομού .  

 

Βιομηχανική Ρύπανση  

 Η βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής εντοπίζεται κυρίως σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ελαιόλαδου . 
 Στο ∆ήμο μας παράγονται περίπου 27.520 τόνοι ελαιοποιήσιμου  ελαιόκαρπου 
οι οποίοι κατά κανόνα επεξεργάζονται στα 14 ελαιουργεία που εδρεύουν εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήμου Μοιρών .  
Η έκθλιψη αυτής της ποσότητας ελαιοκάρπου συνεπάγεται την παραγωγή 27.520 – 
33.000 τόνων αποβλήτων τα οποία εναποθέτονται σε  λυματοδεξαμενές .   
Στις δεξαμενές αυτές γίνεται υποτυπώδης επεξεργασία των λυμάτων (πολλές φορές 
παραλείπεται και αυτή ) με την προσθήκη ασβέστη και αφήνονται  να αφυδατωθούν  
από τον ήλιο . Σε πολλές περιπτώσεις η χωρητικότητα των δεξαμενών δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες των ελαιουργείων και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις της 
ανεξέλεγκτης απόρριψης τον λυμάτων σε ρέματα .  
Τα απόβλητα των ελαιουργείων δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή 
χημικά πρόσθετα ωστόσο έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο λόγω των φαινολών και των 
οργανικών οξέων που περιέχουν .  
Οι ουσίες αυτές είναι βιοτοξικές , έχουν άσχημη οσμή και βιοαπαοδομούνται με βραδύ 
σχετικά ρυθμό . 

Ως εκ τούτου η αλόγιστη διάθεσή των ελαιουργικών λυμάτων συνεπάγεται :  

 Τη καταστροφή της βλάστησης στις περιοχές που ρέουν και  λιμνάζουν τα 
ελαιουργικά λύματα . 

 Τη ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα . 
 Τη διασπορά δυσάρεστων οσμών .  
 Την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου .   
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 Σήμερα η τεχνολογία έχει αναπτύξει διάφορα συστήματα τα οποία μπορούν να 
επιτύχουν από την απλή απορρύπανση των ελαιουργικών αποβλήτων έως και τη 
μετατροπή τους σε παράγοντα βελτιωτικό για το έδαφος ή τη  παραγωγή βιοαερίου .  
Ωστόσο αν δεν υπάρξουν σχετικά οικονομικά κίνητρα καθώς και  πολιτική και 
κοινωνική πίεση το σημερινό σύστημα διάθεσης των λυμάτων (το οποίο εφαρμόστηκε 
ως προσωρινή λύση) θα διαιωνίζεται προσθέτοντας ρυπογόνους παράγοντες στο 
περιβάλλον και υποβαθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών . 

 

Ρύπανση από εγκατάσταση τροφοδοσίας καυσίμων πλοίων  

 Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας καυσίμων ποντοπόρων πλοίων σε νησίδα 
απέναντι από τη παραλία των Καλών Λιμένων οπωσδήποτε έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον αφού οι περιπτώσεις διαρροής στην θάλασσα καυσίμων ή υποπροϊόντων 
της λειτουργίας των πλοίων  δεν είναι σπάνιες . Η ρύπανση αυτή και η παράλληλη 
αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου από τις εν λόγω εγκαταστάσεις αποτελούν 
παράγοντες υποβάθμισης του παράκτιου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί ένα από 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής .   

 

 

  

Βασικές υποδομές .   

Ύδρευση 
 Για την ύδρευση των κατοίκων του ∆ήμου , με προοπτική αύξησης  στους  
12.500 κατοίκους , απαιτούνται  1.150.000 m3 ετησίως . 
          Το νερό αυτό εξασφαλίζεται κυρίως από την άντληση υπογείων υδάτων ενώ 
ορισμένοι μικροί οικισμοί υδρεύονται και από πηγές .  
Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε Τοπικό ∆ιαμέρισμα είναι η παρακάτω :  
 
Αληθινή :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 13.600 m3 νερού 

ετησίως. 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού Πόμπιας (κοντά 
στον οικισμό Πόμπιας) . Η γεώτρηση υδρεύει και τους οικισμούς Πόμπιας και Περίου. 
 
Αντισκαρίου : Για την ύδρευση των οικισμών του Τοπικού ∆ιαμερίσματος  απαιτούνται 
περίπου 52.100m3 νερού ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση βόρια  του οικισμού Αντισκαρίου . 
 
Γαλιάς : Για την ύδρευση των οικισμών του Τοπικού ∆ιαμερίσματος  απαιτούνται 
περίπου 84.300m3 νερού ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού Γαλιάς (περιοχή 
Ντιχίδες) και κατά καιρούς η υδροδότηση ενισχύεται από νερό πηγής στα βόρια του 
οικισμού . 
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Καστελίου :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 27.500m3 νερού
ετησίως . 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού (Τίμιος 
Σταυρός)και κατά καιρούς η υδροδότηση ενισχύεται με νερό από δεύτερη γεώτρηση 
της ίδιας περιοχής . 
 
Κουσέ :Για την ύδρευση των οικισμών του Τοπικού ∆ιαμερίσματος  απαιτούνται 
περίπου 14.700m3 νερού ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού 
Λήσταρου ( Κουσανή Κορυφή ) . 
 
Μοιρών :Για την ύδρευση των οικισμών Μοιρών και Καπαριανών  απαιτούνται 
περίπου 552.400m3 νερού ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από δύο γεωτρήσεις στα νότια του οικισμού Μοιρών 
(περιοχές Ποταμός και Γουδιές). 
 
Πέρι :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 7.500m3 νερού ετησίως . 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού Πόμπιας (κοντά 
στον οικισμό Πόμπιας) η οποία υδρεύει και τους οικισμούς Αληθινής και Πόμπιας  . 
 
Πετροκεφαλίου :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 67.500 m3 νερού 

ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού (περιοχή 
Κυλιστριά)  
 
Πηγαϊδακίων : Για την ύδρευση των οικισμών του Τοπικού ∆ιαμερίσματος  
απαιτούνται περίπου 39.800m3 νερού ετησίως .  
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση βορειανατολικά  του οικισμού 
Πηγαϊδακίων . 
 
Πόμπια :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 87.900m3 νερού ετησίως. 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση νότια του οικισμού (κοντά στον 
οικισμό Πόμπιας) η οποία υδρεύει και τους οικισμούς Αληθινής και Περίου  . 
 
Ρουφάς :Για την ύδρευση του οικισμού Ρουφά απαιτούνται περίπου 8.800m3 νερού 

ετησίως . 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από πηγή της περιοχής Αγίου Αντωνίου νοτιοδυτικά 
του οικισμού . 
Για την ύδρευση του οικισμού Πλουτής απαιτούνται περίπου 6.800m3 νερού ετησίως . 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από ιδιωτική γεώτρηση βόρια του οικισμού Πλουτής 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου Ζαρού . 
 
Σκούρβουλα :Για την ύδρευση του οικισμού απαιτούνται περίπου 39.500m3 νερού 

ετησίως . 
Η ποσότητα αυτή εξασφαλίζεται από γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού  
(Φαράγγι ). 
 

 Η ποιότητα του νερού είναι καλή σε γενικές γραμμές , όπως πιστοποιούν 
συστηματικοί έλεγχοι τους οποίους διενεργεί η ∆ΕΥΑΜΟΙ  σύμφωνα με τη συχνότητα 
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και τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία , χρειάζεται όμως συνεχή 
παρακολούθηση για τους εξής λόγους : 

1. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού υδρεύεται από γεωτρήσεις της λεκάνης της 
Μεσσαράς η επιφάνεια της οποίας καλλιεργείται εντατικά και απορροφά 
μεγάλο μέρος από τα υγρά λύματα των νοικοκυριών και των ελαιοτριβείων της 
περιοχής . Στο μέλλον η ποιότητα του νερού από τις γεωτρήσεις αυτές 
αναμένεται να υποβαθμιστεί . 

2. Το νερό των υπόγειων υδροφοριών του βορείου τμήματος του ∆ήμου , με 
εξαίρεση το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Σκουρβούλων , περιέχει υψηλά ποσοστά 
ασβεστίου και θειικών  συνέπεια του στρωμάτων γύψου του υπεδάφους , με 
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να είναι ακατάλληλο για ύδρευση .  

3. Η ποιότητα του πόσιμου νερού εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της 
υποδομής ύδρευσης .  

          Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων είναι γενικά καλή, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θέτει η Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία ως προς τους γενικούς δείκτες 
και τις τοξικές ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων). Αξίζει να 
σημειωθεί πάντως ότι ο χαρακτηρισμός της ποιότητας ως αποδεκτής βασίζεται 
κυρίως στα κριτήρια που αφορούν επιμέρους χρήσεις των πόρων (π.χ. πρόσληψη για 
παραγωγή πόσιμου νερού, άρδευση κλπ.) και όχι σε κριτήρια που σχετίζονται µε την 
λειτουργία των οικοσυστημάτων και την εν γένει περιβαλλοντική τους κατάσταση .  
Εκτός από τη συστηματική παρακολούθηση του πόσιμου νερού η ∆ημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μοιρών (∆ΕΥΑΜΟΙ) διαχειρίζεται 
οποιοδήποτε θέμα αφορά την ύδρευση . 
Συγκεκριμένα η ∆ΕΥΑΜΟΙ έχει την ευθύνη για τη μελέτη , κατασκευή , συντήρηση , 
εκμετάλλευση , διοίκηση , και λειτουργία των υποδομών ύδρευσης  .  
Αναλυτικά η υποδομή ύδρευσης του ∆ήμου καταγράφεται στους παρακάτω πίνακες  
   
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 
α/α 

∆ημοτικά 
∆ιαμερίσματα 

 
Θέση δεξαμενής  

 
Χωρητικότητα m3 

 
Έτος κατασκευής 

 

1 

                                          

Αληθινή  

Πάνω ∆εξαμενή 50 1964 
Παλιά Βρύση 30 1981 

Πάνω μέρος χωριού 20 1976 

 

 

 

2 

  

  

  

Αντισκαρίου 

Αγ.Νικόλαος 10 1999 

Μέσα στο χωριό 10 1999 
Μέσα στο χωριό 10 1999 
Μ. Αρχάγγελος 45 1998 
- 500 1998 
- 100 1998 
Βιγλοπούλα  250 2008 

 
 
 
3 

 
 
 
Γαλιά 

Γαλιά 60 1957 
Γαλιά 50 1964 
Γαλιά 145 1983 
Γαλιά 250 1999 

   Γέρο Λάκκος 250 1994 
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4 

  

  

Καστελίου 

Αγ.Γεώργιος 100 1977 

Αγ.Γεώργιος 45 1955 

Αγ.Γεώργιος 100 1984 

Κόκκινου 250 1998 
Μέσα στο χωριό 50 1986 

   Τρούλος 270 1983 
5 Κουσέ Λήσταρος 120 1990 

 
 
6 

 
 
Μοίρες 

Αλσύλλιο Κούλε 800 1985 

300μ από την 
πρώτη 

 
200 

 
1965 

 

7 

  

Περίου  

Χαρουπίδι 22 1979 
Χαρουπίδι 12 1960 
Πενηντάρι 8 1960 

8 Πετροκεφαλίου Παναγία 250 1998 
   Σκάλα 25 1975 

9 Πηγαϊδακίων Καλύβι 180 1989 

 

10 

 

Πόμπιας 

Πλακούρα 250 1986 
Πλακούρα  80 1970 

Πάνω χωριό 100 1995 
 
 
 
11 

 
 
 
Ρουφά 

Πύργος 50 1950 
Προφήτης Ηλίας 50 1986 
Προφήτης Ηλίας 250 1998 

Πλουτή 50 1950 
 

12 

  

Σκουρβούλων 

Νεκροταφείο 250 1950 
Μαρούσα 40 1989 
Παπουράκια 250 1997 

(Πηγή : Ανάλυση  στοιχείων της ∆ΕΥΑΜΟΙ) 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΗΣΕΙΣ – Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΑ 
 
α/α 

 
∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 

 
Θέση 

 
Βάθος (μέτρα)

 
Έτος διάνοιξης 

1 Αληθινή Σφακορυάκι 154 1993 

 
2 

 
Αντισκαρίου 

Αγ.Νικόλαος 170 1992 

Μ.Αρχάγγελος 400 1998 

3 Γαλιάς Ντιχιδα  38 1982 

 

4 

 

Καστελίου 

Μακριανά 150 1976 

Γέρος λάκκος 128 1992 

Αμπελουζανά 200 1995 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Μοιρών 

Γεώτρηση Ποταμού 150 1985 

Γουδιές 180 1997 
Α.Αντώνιος 130 2004 

Πυρολικές Πόμπιας 350 2006 

6 Περίου Περιανός Πόρος 166 1997 

 
7 

  
 Πετροκεφαλίου 

Κοιλιστριά 160 1996 
Αγ. Παρασκευή 270 1997 
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8 Πηγαϊδακίων Καλαμίτσι 90 1983 
 
9 

  
Πόμπιας 

Λιβάδι 90 1986 

Πάνω του οικισμού 300 1994 

 
10 

  
Ρούφα 

Αλώνι 200 1993 
Κακολιές 160 1998 

 
11 

  
Σκουρβούλων 

Ριζόπετρο 210 1988 
Ριζόπετρο 365 1997 

(Πηγή : Ανάλυση  στοιχείων της ∆ΕΥΑΜΟΙ) 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
α/α 

 
∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 

 
Υλικό Κατασκευής

 
Μήκος ∆ικτύου (μ) 

 
Έτος κατασκευής

  Σίδηρο 52 1971 
 
1 

 
Αληθινής 

P.V.C 570 1981 
Σίδηρο 513 1981 

2 Αντισκαρίου P.V.C 2700 1979 
 
 
3 

 
 
Καστελίου 

P.V.C 5000 1969 
P.V.C 1500 1977 
P.V.C 120 2004 

 
4 

 
Κουσέ 

P.V.C 400 1981/1994 
PE 800 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοιρών-Γαλιάς 

Αμίαντο 
(Μοίρες- Γαλιά) 

 
∆εν υπάρχουν στοιχεία   

 
1950 

Αμίαντο 
(Μοίρες-Γαλιά) 

 
500 

 
1965 

P.V.C 
(Μοίρες-Γαλιά) 

 
6521 

 
1986 

PE (Γαλιά) 2220 2003 
PE (Μοίρες) 500 2004 
PE (Γαλιά) 750 2005 
PE (Μοίρες) 700 2005 
PE (Γαλιά) 4250 2006 
PE (Μοίρες) 400 2006 
PE (Γαλιά) 500 2007 
PE (Γαλιά) 350 2008 

 
 
 
6 

 
 
 
Περίου 

P.V.C 500 1980 
PE 150 2004 
PE 250 2005 
PE 1300 2007 

 
7 

 
Πετροκεφαλίου 

P.V.C 3000 1971 
PE 450 2005 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Πηγαϊδακίων 

P.V.C 1100 1983 
PE(Καλά Λιμάνια) 1200 2004 

PE(Χρυσόστομος) 2200 2004 

PE(Πηγαϊδάκια) 250 2004 
PE(Χρυσόστομος) 1100 2008 

 
 
 

 
 
 

Αμίαντο 3500 1965 

P.V.C 1500 2002 

P.V.C 400 2003 
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9 

 
 
Πόμπιας 

PE 200 2004 
PE 4000 2008 

  
 
10 

 
 
Ρουφά 

P.V.C 2000 1986 
Αμίαντο 1500 1970 

PE 800 2005 

  
 
11 

 
 
Σκουρβούλων 

P.V.C 4000 1987 
P.V.C 1000 1994 
PE 400 2005 

(Πηγή : Ανάλυση  στοιχείων της ∆ΕΥΑΜΟΙ) 
 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
α/α 

∆ημοτικό 
∆ιαμέρισμα 

Υλικό 
κατασκευής 

 
Μήκος δικτύου (μ) 

 
Έτος κατασκευής 

 
 
1 

  
 
Αντισκαρίου 

Σίδερο 150 1999 
P.V.C 3000 1999 
PE 5500 2006 

 
 
 
 
 
 
 
2 

  
  
  
 
 
 
 
Καστελίου 

P.V.C 1000 1995 
P.V.C 2900 1997 
Σίδερο 100 1997 
Αμίαντο 1500 1997 

P.V.C 1500 1997 

Πολυαιθυλένιο  300 1980 
Πολυαιθυλένιο 200 1980 

3 Κουσέ P.V.C 7000 1981/1994 
  
  
 
 
 
 
 
5  

  
  
  
 
 
 
 
Μοιρών-Γαλιάς 

Αμίαντο 3000 1960 
 
Αμίαντο 

∆εν υπάρχουν 
στοιχεία    

 
1964 

Αμίαντο 1000 1974 

P.V.C 2000 1974 

PE 3300 2003 
Χαλύβδινος  350 2006 

  
  
  
  
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Περίου 

Λάστιχο 700 1955 
Σίδερο 500 1955 

Αμίαντο 300 1955 

Σίδερο 300 1958 
P.V.C 600 1980 
PE 1600 2004 

  
7 

  
Πετροκεφαλίου 

P.V.C 650 1971 
P.V.C 500 1971 

 
8 

 
Πηγαϊδακίων 

P.V.C 900 1983 
PE 4300 2004 

  
 
9 

 
 
Πόμπιας 

Αμίαντο 3000 1963 
P.V.C 3000 1986 

P.V.C 500 1995 
  
 

  
 

P.V.C 300 1986 
Αμίαντο 50   
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10 

 
Ρουφά 

Αμίαντο 400 1970 
- 1800 2002 

 
11 

 
Σκουρβούλων 

Σίδερο 3000 1988 
PE 900 2004 

(Πηγή : Ανάλυση  στοιχείων της ∆ΕΥΑΜΟΙ) 
 

Μέρος της παραπάνω υποδομής δεν χρησιμοποιείτε πλέων λόγω παλαιότητας 
εξακολουθεί όμως να υφίσταται ως περιουσιακό στοιχείο της ∆ΕΥΑΜΟΙ .  

Στόχος της ∆ΕΥΑΜΟΙ είναι η  ολοκλήρωση του έργου της αντικατάστασης των 
παλαιών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο και σίδερο  με νέας τεχνολογίας δίκτυα τα 
οποία θα διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν θα υποβαθμίζετε κατά 
την μεταφορά του στους καταναλωτές . 

 Με την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου η ∆ΕΥΑΜΟΙ θα εισέλθει  σε νέα 
περίοδο προγραμματισμού με στόχο την προστασία των υπόγειων υδροφοριών , που 
λόγω μορφολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του ελάφους , αποδίδουν καλής 
ποιότητας νερό και την αποκλειστική χρήση του συγκεκριμένου νερού στην  ύδρευση . 
 

Αποχέτευση  

Με εξαίρεση το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας όπου λειτουργεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με 
υδροχαρή φυτά , στους υπόλοιπους οικισμούς συμπεριλαμβανομένης και της έδρας 
του ∆ήμου η υποδομή αποχέτευσης από είναι ελλιπής  έως και ανύπαρκτη . 

Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε Τοπικό ∆ιαμέρισμα είναι η 
παρακάτω :  
Αληθινή :Στο ∆ιαμέρισμα παράγονται καθημερινά περίπου 25m3  οικιακά λύματα τα 
οποία μέσω ενός δικτύου 1200m συγκεντρώνονται σε στεγανούς βόθρους .  Το δίκτυο 
αυτό εξυπηρετεί το 85% των νοικοκυριών του οικισμού ενώ τα υπόλοιπα νοικοκυριά 
εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους .  
Κουσέ :Στο ∆ιαμέρισμα παράγονται καθημερινά περίπου 25m3  οικιακά λύματα τα 
οποία μέσω ενός δικτύου 1500m συγκεντρώνονται σε απορροφητικούς  βόθρους .  Το 
δίκτυο αυτό εξυπηρετεί το 90% των νοικοκυριών του οικισμού ενώ τα υπόλοιπα 
νοικοκυριά εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους .  
Πηγαϊδάκια  :Στο ∆ιαμέρισμα παράγονται καθημερινά περίπου 80m3  οικιακά λύματα 
τα οποία μέσω ενός δικτύου 1500m συγκεντρώνονται σε στεγανούς βόθρους .  Το 
δίκτυο αυτό εξυπηρετεί το 95% των νοικοκυριών του οικισμού ενώ τα υπόλοιπα 
νοικοκυριά εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους .  
Πόμπια :Στο ∆ιαμέρισμα παράγονται καθημερινά περίπου 145m3  οικιακά λύματα τα 
οποία μέσω ενός δικτύου 3900m συγκεντρώνονται σε εγκατάσταση απορρύπανσης με 
υδροχαρή φυτά . Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί το σύνολο των νοικοκυριών του οικισμού . 
Ρουφάς :Στο ∆ιαμέρισμα παράγονται καθημερινά περίπου 25m3  οικιακά λύματα τα 
οποία μέσω ενός μικρού δικτύου 150m συγκεντρώνονται και εναποτίθενται χωρίς 
καμία επεξεργασία σε ρέμα .  Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί το 85% των νοικοκυριών του 
οικισμού Ρουφά ενώ τα υπόλοιπα νοικοκυριά εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους .  
 

Τα υπόλοιπα Τοπικά ∆ιαμερίσματα δεν διαθέτουν λειτουργικά αποχετευτικά 
δίκτυα και εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους . 
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Στο οικισμό Μοιρών υπάρχει ημιτελές μη λειτουργικό αποχετευτικό σύστημα μήκους 
4.500m το οποίο εφόσον λειτουργήσει μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 22% των 
νοικοκυριών του οικισμού , τα αντίστοιχα μεγέθη για τον οικισμό Γαλιάς είναι 710m με 
κάλυψη των αναγκών κατά 10% και για τον οικισμό Περίου 400m με κάλυψη των 
αναγκών κατά 30% αντίστοιχα . 

Τα θέματα που αφορούν την αποχέτευση των οικισμών του ∆ήμου διαχειρίζεται η 
∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μοιρών (∆ΕΥΑΜΟΙ). 
Συγκεκριμένα η ∆ΕΥΑΜΟΙ έχει την ευθύνη για τη μελέτη , κατασκευή , συντήρηση , 
εκμετάλλευση , διοίκηση , και λειτουργία των υποδομών αποχέτευσης  .  
 
Αναλυτικά η υποδομή αποχέτευσης του ∆ήμου καταγράφεται στους παρακάτω 
πίνακες : 
 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
α/α 

Δημοτικό 
Διαμέρισμα 

Υλικό 
Κατασκευής 

 
Μήκος Δικτύου(μ) 

 
Έτος κατασκευής 

 
1 

 
Αληθινής 

Τσιμέντο 700 1982 
PVC 500 2006 

 
2 

 
Γαλιάς 

PVC 310 2005 
PVC 400 2008 

3 Κουσέ P.V.C 1500 1981/1994 
        
4 

        
 Μοιρών 

Αμίαντο 2000 1986/1991 
P.V.C 2500 1986/1993 

5 Περίου PVC 400 2001 
 
6 

 
Πηγαϊδακίων 

Αμίαντο 750   
P.V.C 750 1980 

         

7 

  

Πόμπιας 

Πέτρες 2000 1900 
P.V.C 1500 1993 
PVC 400 2008 

9 Ρούφα Τσιμέντο 150 1986 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

 
α/α 

Δημοτικό 
Διαμέρισμα 

Είδος 
υποδομής  

 
Έτος κατασκευής 

    Βιολογικός με 
υδροχαρή φυτά 

 
1999 1 Πόμπια  

 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
α/α 

Τοπικό 
Διαμέρισμα 

Υλικό 
Κατασκευής 

 
Μήκος Δικτύου (μ) 

 
Έτος κατασκευής 

1 Αντισκαρίου PVC 200 2008 
 
 
2 

 
 
Γαλιάς 

Τσιμέντο  150 2002 
Τσιμέντο  130 2005 
Τσιμέντο  420 2008 

 

3 

 

Μοιρών 

Τσιμέντο 2000 1982 
Τσιμέντο 1000 1997 

PVC 60 2005 



47 

 

 
4 

 
Πετροκεφαλίου 

Τσιμέντο 1500 1983/1994 
PVC 150 2007 

5 Πηγαϊδακίων PVC 80 2005 
6 Πόμπιας  Τσιμέντο  200 2004 

  
Η έλλειψη εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων καθώς και 

ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο ο ∆ήμος 
καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα . 
Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υγρών 
λυμάτων στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών η οποία σε πρώτη φάση θα καλύπτει τις 
ανάγκες του οικισμού Μοιρών (Μοίρες – Καπαριανά) ενώ θα επεξεργάζεται ποσότητα 
βοθρολυμάτων από όμορα Τοπικά ∆ιαμερίσματα  το οποία θα προσάγονται μέσω 
βυτιοφόρων οχημάτων . 
 Το έργο είναι ώριμο και προωθείται από το ∆ήμο παράλληλα με την 
ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης .       
 

∆ίκτυα συγκοινωνιών και μεταφορών 

Οδικό δίκτυο 
Το συνολικό ανάπτυγμα του διανοιγμένου Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού 

∆ικτύου στο ∆ήμο Μοιρών είναι 107 Km .  
Τα 10,9 Km (12% επί του συνολικού αναπτύγματος) χαρακτηρίζονται  ως βασικό οδικό 
δίκτυο και ανήκουν στο τριτεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο (Ε.Ο.97). Το 71% του 
αναπτύγματος (65,9Km) ανήκουν στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο και το 
υπόλοιπο 17% (29,7 Km) ανήκει στο δευτερεύον οδικό δίκτυο .  
 Το αγροτικό δίκτυο του ∆ήμου είναι περίπου 495 Km και αποτελείται από 
χωμάτινους κυρίως δρόμους ενώ ένα μικρό ποσοστό του είναι ασφαλτοστρωμένο ή με 
υποβάση 3 Α ( σε περιοχές όπου έχει γίνει αναδασμός ).  
Στο παρακάτω πίνακα γίνεται ανάλυση του οδικού δικτύου του ∆ήμου ανά Τοπικό 
∆ιαμέρισμα    
 
 
Ανάλυση οδικού δικτύου ανά τοπικό διαμέρισμα 
 
 
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

Β
α
σ
ικό 

οδ
ικό 

δ
ίκτυο 

km
Ε
θ
νική Ο

δός Ε
9

7 

Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο  

Α
γρ
ο
τικό 

δ
ίκτυο 

km
Σ
υνο

λικά  

Ε
π
α
ρ
χια

κό 
δ
ίκτυο 

km
 

Σ
υνο

λικά
  

Ανάλυση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 

Ε
. 12 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 13 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 14 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 18 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 19 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 20 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 21 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 22 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 25 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 66 (επ

α
ρ
χια

κό) 

Ε
. 67(επ

α
ρ
χια

κό) 

 
Αληθινής 

 
--- 

 
1,1 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1,1 

 
10,0 

 
Αντισκαρίου 

 
--- 

 
17,1 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
5,4 

 
--- 

 
10,1 

 
1,6 

 
85,0 

 
Γαλιάς 

 
----- 

 
4,0 

 
--- 

 
4,0 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
30,0 

 
Καστελίου 

 
3,2 

 
4,5 

 
4,5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
15,0 

Κουσέ  
--- 

 
9,7 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2,8 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
6,9 

 
40,0 
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Μοιρών 

 
4,5 

 
6,4 

 
--- 

 
2,9 

 
--- 

 
1,6 

 
--- 

 
1,9 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
25,0 

 
Περίου 

 
--- 

 
2,0 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2,0 

 
50,0 

 
Πετροκεφαλίου 

 
3,2 

 
1,4 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1,4 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
60,0 

 
Πηγαϊδακίων 

 
--- 

 
30,9 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
6,0 

 
11,9 

 
--- 

 
6,1 

 
--- 

 
6,9 

 
--- 

 
50,0 

 
Πόμπιας  

 
--- 

 
9,4 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2,9 

 
--- 

 
5,4 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1,1 

 
55,0 

 
Ρουφά  

 
--- 

 
2,9 

 
0,9 

 
2,0 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
20,0 

 
Σκουρβούλων 

 
--- 

 
6,2 

 
--- 

 
--- 

 
4,0 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1,6 

 
--- 

 
0,6 

 
--- 

 
--- 

 
55,0 

 
Συνολικά  

 
10,9 

 
95,6 

 
5,4 

 
8,9 

 
4,0 

 
8,7 

 
6,0 

 
19,0 

 
1,6 

 
11,5 

 
0,6 

 
17,0 

 
12,7 

 
495,0 

  
     
 Βασικός οδικός άξονας του ∆ήμου είναι ο δρόμος Ηράκλειο –Μεσσαρά  (Ε.Ο.97) ο 
οποίος περνά από τα νότια του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Καστελίου , κεντρικά του 
Τοπικού ∆ιαμερίσματος Μοιρών και από το Βόρειο τμήμα του Τοπικού ∆ιαμερίσματος 
Πετροκεφαλίου .  
Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μεταφορά αγροτικών προϊόντων από την πεδιάδα της 
Μεσσαράς προς τα αστικά κέντρα του βορείου τμήματος του νησιού και κυρίως προς 
το λιμάνι του Ηρακλείου , το οποίο είναι η βασική δίοδος των προϊόντων αυτών προς 
την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό . Επίσης διασφαλίζει τη πρόσβαση προς το 
Ηράκλειο σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νοτίου τμήματος του νησιού ( 
περίπου 45.000 κάτοικοι ) ο οποίος μετακινείται προς το Ηράκλειο συνήθως για 
εμπορικές συναλλαγές , νοσηλεία , εκπαίδευση , ψυχαγωγία και ταξίδια μέσω του 
αεροδρομίου και του λιμανιού . 
 Η αναβάθμιση του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο - Μεσσαράς 
χρηματοδοτήθηκε από τα Α΄, Β΄& Γ΄ Κ.Π.Σ.  και είναι σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα με 
χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης το 2011.  
Το 2006 , με την αρ. ΕΥ∆/ΕΠ – Ο.Α.Λ.Α.Α./2770/18-7-2006 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, 
Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α) . μέτρο 3.2 με τίτλο «Οδικοί Άξονες Κρήτης» , το 
τμήμα του δρόμου  Αγία  Βαρβάρα – Καστέλλι συνολικού κόστους 108.900.000€ .    

Η ολοκλήρωση του παραπάνω οδικού άξονα , παρά τη μεγάλη καθυστέρηση 
που έχει  παρατηρηθεί , θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής διευκολύνοντας τις μεταφορές αγροτικών προϊόντων και την 
τουριστική κίνηση .  
 Παράλληλα με την ολοκλήρωση του νέου κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο - 
Μεσσαράς , βασικό έργο υποδομής για την περιοχή αλλά και την Κρήτη γενικότερα 
θεωρείται η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης . 

Όλες οι αναπτυξιακές μελέτες των τελευταίων ετών αναδεικνύουν το πρόβλημα 
της άνισης ανάπτυξης μεταξύ Βορείου και του Νοτίου τμήματος του Νομού και της 
Κρήτης γενικότερα και υποδεικνύουν την έλλειψη έργων υποδομής ως την βασικότερη 
αιτία του προβλήματος.  
Με την ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα θα διευκολυνθεί η σύνδεση των νοτίων 
παραλίων και της ενδοχώρας , με τις αναπτυγμένες περιοχές των βορείων τμημάτων 
του Νησιού . 
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Στα πλαίσια αυτού του στόχου υλοποιείται στην περιοχή μας το έργο «Βελτίωση κατά 
τμήματα του Νοτίου Οδικού Άξονα Ν. Ηρακλείου-οδικά τμήματα Ν. Ηρακλείου »  με την 
διάνοιξη παρακαμπτηρίου νότια του οικισμού Μοιρών .  
 Η παρακαμπτήριος θα έχει μήκος 5,5 Km ενώ το υποστηρικτικό της δίκτυο θα 
είναι 11Κm και θα περιλαμβάνει ένα ανισόπεδο κόμβο στην διασταύρωση της με την 
οδό Μοιρών-Πόμπια και δύο ισόπεδους στην αρχή και το τέλος της . Το έργο βρίσκεται 
στην διαδικασία της απαλλοτρίωσης , η αποπεράτωσή του εκτιμάται να γίνει το 2013 
και το συνολικό κόστος του είναι 16.200.000€ .  
 

Αλιευτικά καταφύγια  

Αλιευτικό καταφύγιο Καλών Λιμένων  
Στα νότια παράλια του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Πηγαϊδακίων στην περιοχή Καλών 
Λιμένων υπάρχει μικρό αλιευτικό καταφύγιο η αναβάθμιση του οποίου έχει ενταχθεί 
στο μέτρο 6.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 με τίτλο « Βελτίωση Αλιευτικού καταφυγίου 
Καλών Λιμένων Ν. Ηρακλείου» και προϋπολογισμό 1.290.000 € (4389/28-121-2007).  
Το έργο περιλαμβάνει : 

 Την κατασκευή προσήνεμου μόλου μήκους 71,20 m . 
 Την κατασκευή παράκτιου κρηπιδώματος συνολικού μήκους 50 m. 
 Βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου για την ασφαλή πρόσβαση στο έργο . 
 Φωτισμός – τοποθέτηση ΠΙΛΛΑΡ τροφοδοσίας σκαφών . 

Το έργο έχει δημοπρατηθεί και προβλέπεται η ολοκλήρωσή του στο τέλος του 
τρέχοντος έτους .  
  

Αλιευτικό καταφύγιο στα Πλατειά Περάματα . 
Στα νότια παράλια του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Αντισκαρίου στην περιοχή Πλατειά 
Περάματα και σε απόσταση 4,5 km από τα Καλά Λιμάνια προγραμματίζεται η 
κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου .    
 Το έργο μετά την ολοκλήρωσή του θα καλύψει ανάγκες ελλιμενισμού αλιευτικών 
σκαφών και περιλαμβάνει . 

 Την κατασκευή προσήνεμου μόλου μήκους 270 m περίπου , στην υπήνεμη 
πλευρά του οποίου προβλέπεται κρηπίδωση . 

 Την κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 115 m περίπου . 
 Την κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 130 m. 
 Την κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου καθέλκυσης-ανέλκυσης σκαφών . 
 Την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης . 
 Την διαμόρφωση χερσαίων χώρων πίσω από τα παραλιακά κρηπιδώματα . 

Το έργο βρίσκεται στη φάση  ολοκλήρωσης της «Προμελέτης Λιμενικών Έργων» 
και για την ωρίμανση του απαιτείται εκπόνηση «Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων» , «Οριστική μελέτη λιμενικών έργων» και «Σύνταξη Τευχών 
∆ημοπράτησης των Έργων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7.300.000€ .     
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Συγκοινωνία. 
Βασικός συγκοινωνιακός άξονας της περιοχής είναι η Ε. Ο. 97  η οποία συνδέει την 
ευρύτερη περιοχή με το Ηράκλειο .  
Η Εθνική Οδός 97 χρησιμοποιείται  καθημερινά από μεγάλο μέρος του πληθυσμού του 
νοτίου τμήματος του Νομού ( περίπου 45.000 κάτοικοι ) ο οποίος μετακινείται προς το 
Ηράκλειο συνήθως για εμπορικές συναλλαγές , νοσηλεία , εκπαίδευση , ψυχαγωγία 
και ταξίδια μέσω του αεροδρομίου και του λιμανιού . 

Μεγάλο μέρος των μετακινήσεων αυτών καλύπτεται από το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-
Λασιθίου το οποίο έχει προγραμματίσει καθημερινά 13 δρομολόγια  (12 το 
Σαββατοκύριακα) από τις Μοίρες για το Ηράκλειο . Τα δρομολόγια αρχίζουν από τις 
6:45 π.μ. μέχρι τις 20:30 μ.μ. και έχουν συχνότητα ανά 30΄ περίπου τις πρωινές ώρες 
και ανά 60΄ περίπου το υπόλοιπο της ημέρας. 
Παράλληλα ένα σημαντικό μέρος των μετακινήσεων γίνεται με ΙΧ και με ΤΑΧΙ .  
 Λιγότερο εύκολη είναι η συγκοινωνία μεταξύ της έδρα του ∆ήμου και των 
οικισμών , όπου τα προγραμματισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ είναι λιγότερο συχνά ή 
και ανύπαρκτα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων να γίνεται με ΙΧ 
ή με ΤΑΧΙ .  

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων τα Τοπικά 
∆ιαμερίσματα εξυπηρετούνται από τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που μεταφέρουν τους 
μαθητές από και προς τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Μοιρών και Πόμπιας .Με αυτό τον 
τρόπο οι μεγαλύτεροι οικισμοί κάθε Τοπικού ∆ιαμερίσματος εξυπηρετούνται  από ένα 
πρωινό και ένα απογευματινό δρομολόγιο κατά τις ημέρες λειτουργίας των Σχολειών .  
 Με την λήξη της σχολικής χρονιάς τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα εξυπηρετούνται 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος που καταρτίζει το ΚΤΕΛ και το οποίο μπορεί να 
μεταβληθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες .  
Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα «∆ημοτική 
Συγκοινωνία» το οποίο υλοποιείται από το ΥΠ.ΕΣ σε συνεργασία με την ΚΕ∆ΚΕ . 
Για την υλοποίηση του προγράμματος στο ∆ήμο έχει υπογραφεί  σύμβαση μεταξύ του 
∆ήμου και του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου .  
Η σύμβαση έχει δεκατετράμηνη διάρκεια και προβλέπει τη συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού με συγκεκριμένα δρομολόγια  .Το αντίτιμο των 
εισιτηρίων των επιβατών αντιστοιχεί στο 20% των προϋπολογισθέντων εξόδων του 
προγράμματος ενώ το 80% καλύπτεται από πόρους του προγράμματος .   

Το πρόγραμμα οπωσδήποτε βελτιώνει τις συνθήκες μετακίνησης από οικισμό 
σε οικισμό καθώς και από και προς τη έδρα του ∆ήμου , δεν καλύπτει όμως όλους 
τους οικισμούς και έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης . 
Παράλληλα , με την γεωγραφική εξάπλωση του οικισμού των Μοιρών δημιουργείται η 
ανάγκη ύπαρξης συγκοινωνίας η οποία να παρέχει υπηρεσίες  εντός του οικισμού .  
Η ύπαρξη δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς το οποίο θα εξυπηρετεί τους μικρούς 
οικισμούς , τις εν δύναμη τουριστικές περιοχές και την πόλη των Μοιρών θα συμβάλει: 

 Στην διασπορά των ευεργετημάτων της  ανάπτυξης από το αστικό κέντρο προς 
τη λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια . 

 Στην τουριστική αξιοποίηση περιοχών που σήμερα δέχονται ελάχιστους 
επισκέπτες . 

 Στην εξοικονόμηση πόρων με την χρήση οικονομικότερων μέσων μεταφοράς . 
 Στην προστασία του περιβάλλοντος με λιγότερη χρήση των ΙΧ. 
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Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι ένα τέτοιο δίκτυο   πιθανών να μη 
δικαιολογείται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια , η δράση αυτή θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί από το ∆ήμο . Το πρόγραμμα «∆ημοτική Συγκοινωνία» είναι ένα πρώτο 
βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση .    

 
 

Αστικά απορρίμματα  
 
Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
 Το γενικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων καθορίζεται από τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Απ.677 21-02-2006 Περιφέρειας Κρήτης) 
ο οποίος αποτελεί ειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης . 

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) 
υλοποιείται από τον Ενιαίο Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) και  
στοχεύει στην «Έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των υφισταμένων υποδομών και την 
συμπλήρωση τους με τα απαιτούμενα έργα που θα ολοκληρώσουν τις υποδομές ασφαλούς 
διάθεσης στην Περιφέρεια . Ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και 
της επεξεργασίας των αποβλήτων, με τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό μέτρων και 
στόχων για την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων»  

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Κρήτης, όπως αυτός είχε εγκριθεί με αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στις 16-07-01 και 13-04-02, η ευρύτερη περιοχή Μεσσαράς προβλεπόταν 
να εξυπηρετείται από νέο ΧΥΤΑ που θα κατασκευαζόταν σε περιοχή του ∆ήμου Αγίας 
Βαρβάρας . 
 Το έργο αυτό ήταν ώριμο από πλευράς μελετών και μάλιστα είχαν εξασφαλιστεί και οι 
πιστώσεις για την κατασκευή του. Ειδικότερα αποτελούσε υποέργο του έργου 
«∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης» με φορέα υλοποίησης τον 
Ενιαίο Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), που έχει ενταχθεί στο 
Ταμείο Συνοχής με την C (2003) 5264/18-12-03 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με προϋπολογισμό 31.993.342 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του εγκεκριμένου υποέργου 
«ΧΥΤΑ Αγίας Βαρβάρας Ν. Ηρακλείου» ήταν 11.471.807,00 ευρώ. Επιπλέον 
998.337,00 ευρώ είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής για τις απαλλοτριώσεις έκτασης 
700 περίπου στρεμμάτων. Για τον ίδιο σκοπό των απαλλοτριώσεων στην Αγία 
Βαρβάρα ο ΕΣ∆ΑΚ είχε ακόμα εξασφαλίσει από το ΕΤΕΡΠΣ ποσόν 1.800.000,00 
ευρώ.  
Ένα άλλο υποέργο του ίδιου έργου του Ταμείου Συνοχής αφορά στην 
κατασκευή/επέκταση τεσσάρων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην 
Περιφέρεια Κρήτης, προϋπολογισμού 3.985.529,42 ευρώ. Ένας εκ των σταθμών αυτών 
μεταφόρτωσης ήταν και ο ΣΜΑ Μεσσαράς, ο οποίος είχε χωροθετηθεί σε περιοχή του 
∆ήμου Τυμπακίου. 
∆υστυχώς , λόγω των σοβαρών κοινωνικών αντιδράσεων που παρουσιάστηκαν , το 
έργο του ΧΥΤΑ Αγίας Βαρβάρας δεν προχώρησε και κατά συνέπεια δεν προχώρησε 
και το υποέργο του ΣΜΑ Μεσσαράς .  

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
στην υλοποίηση των έργων του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού αλλά και για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ 50910/03 «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση 
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Στερεών Αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης» η Περιφέρεια 
Κρήτης ανέθεσε την τροποποίηση της μελέτης του Περιφερειακού Σχεδιασμού. 
Ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων όλων των αρμόδιων φορέων 
(Νομαρχιακά Συμβούλια, ΤΕ∆Κ των Νομών, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆ΑΑ) και με την με αρ. 
πρωτ.667/21-02-06 απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης 
ενέκρινε την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού.  

Σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή Μεσσαράς , προβλέπεται σε μεσοπρόθεσμο 
στάδιο η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ και μιας μονάδας επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων.   
Ο ΧΥΤΑ Μεσσαράς θα καλύψει τις ανάγκες 8 ∆ήμων της περιοχής μέχρι την κατασκευή 
της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, που προβλέπει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης.  
Για την υπόδειξη και αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων για τη χωροθέτηση της 
κεντρικής μονάδας η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναθέσει σχετική μελέτη στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Πέρα από το μείζον θέμα της χωροθέτησης ΧΥΤΑ στη Μεσσαρά ζωτική είναι και 
η δημιουργία υποδομής επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων και επανάκτησης 
χρήσιμων υλών . Η υποδομή κρίνεται απαραίτητη με δεδομένο ότι σύμφωνα με την 
Οδηγία 99/31 απαγορεύει ρητώς την διάθεση σε ΧΥΤΑ απορριμμάτων που δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία.  Η Οδηγία αυτή, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική 
Νομοθεσία με την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002, επιβάλλει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι ΧΥΤΑ 
μετά το τέλος του 2009 απαγορεύεται να δέχονται απορρίμματα τα οποία δεν έχουν 
υποστεί προηγουμένως επεξεργασία. 

Ως εκ τούτου η κατασκευή κεντρικής μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης 
θεωρείται απαραίτητη . Επιπλέον με την εφαρμογή προγραμμάτων ∆ιαλογής στη 
Πηγή (∆σΠ) και τη λειτουργία Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ∆ΑΥ) 
καταρχήν και Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στη συνέχεια 
δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την σταδιακή μετεξέλιξη των ΧΥΤΑ 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) σε ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων) . 

Με τη δημιουργία αυτής της υποδομής ο ΠΕΣ∆ΑΚ έχει θέσει τους εξής στόχους 
Οι τιμές – στόχοι για τα βιοαποδομήσιμα επιβάλλουν την επεξεργασία: 

 110.000 τόνων απορριμμάτων μέχρι το έτος 2010 
 180.000 τόνων μέχρι το έτος 2013 και  
 250.000 τόνων μέχρι το έτος 2020. 

 
Οι αντίστοιχοι στόχοι για την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

 36.000 τόνοι ετησίως για το έτος 2010  
 85.500 τόνοι ετησίως για το έτος 2011 

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η χωροθέτηση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 
απορριμμάτων , η οποία σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό έπρεπε να ξεκινήσει 
τη λειτουργία της το 2010 , με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατάκτηση των 
παραπάνω στόχων . Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ο 
πρόεδρος του ΕΣ∆ΑΚ , ∆ήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης σε σχετική έκθεσή 
του αναφέρει : 
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«Είναι λοιπόν φανερό ότι το χρονοδιάγραμμα λειτουργία της μονάδας το 2010 , που 
έχει τεθεί από το ΠΕΣ∆Α δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί , αφού και με τις πλέον 
αισιόδοξες εκτιμήσεις οι αδειοδοτήσεις  του έργου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πριν 
από το τέλος του 2009 , ενώ οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατασκευή και την 
λειτουργία του θα κρατήσουν τουλάχιστον 1,5-2 έτη .  Επομένως στην καλύτερη των 
περιπτώσεων η μονάδα θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2011-12 και θα λειτουργεί όχι 
νωρίτερα από το 2013-14»       

 
Τοπικά  
Στο ∆ήμο μας παράγονται σήμερα περίπου 66 κυβικά μέτρα Αστικά Στερεά 
Απορρίμματα ημερησίως , τα οποία συγκεντρώνονται στους 900 κάδους 
απορριμμάτων οι οποίοι έχουν διανεμηθεί στους οικισμούς του ∆ήμου .  
Μέχρι και το 2005 γινόταν εναπόθεση των απορριμμάτων γινόταν στους εξής    
(ΧΑ∆Α) : 

 ΧΑ∆Α στη θέση «Φαράγγι» του Τ.∆. Γαλιάς , που λειτούργησε για την 
εξυπηρέτηση της πρώην κοινότητας Γαλιάς από το 1986 μέχρι και το 2003 και 
σήμερα είναι ανενεργός.  

 Το ΧΑ∆Α στη θέση «Χάρακας» του Τ.∆. Αντισκαρίου, που λειτούργησε για την 
εξυπηρέτηση της πρώην κοινότητας Αντισκαρίου . Ο ΧΑ∆Α λειτούργησε από το 
1985 μέχρι το 2000 και σήμερα είναι ανενεργός.  

 Το ΧΑ∆Α στη θέση «Τζαρελίδικα» του Τ.∆. Πετροκεφαλίου για την εξυπηρέτηση 
του ομώνυμου οικισμού. Ο ΧΑ∆Α λειτούργησε από το 1990 μέχρι το 2002 και 
σήμερα είναι ανενεργός.  

 Το ΧΑ∆Α που αναπτύχθηκε δίπλα στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από 
Πόμπια προς Πηγαϊδάκια για την εξυπηρέτηση της πρώην κοινότητας Πόμπιας. 
Ο ΧΑ∆Α αυτός λειτούργησε από το 1986 μέχρι το 2003 και σήμερα είναι 
ανενεργός και έχει αποκατασταθεί με μέριμνα του ∆ήμου Μοιρών. 

 Το ΧΑ∆Α στη θέση «Καπαριανά» του Τ.∆. Μοιρών. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 
1978 και μέχρι το τέλος του 1999 εξυπηρετούσε τις Μοίρες, τον Άγιο Αντώνιο και 
τον οικισμό των Καπαριανών. Από τις αρχές του 2000 μέχρι το τέλος του 2004 η 
λειτουργία του ΧΑ∆Α συνεχίστηκε για τη διάθεση του συνόλου σχεδόν των 
απορριμμάτων του ∆ήμου Μοιρών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την 
εφαρμογή του σχεδίου Ιωάννης Καποδίστριας. Το 2005 και για ένα χρόνο 
περίπου δέχθηκε  περιορισμένες ποσότητες κυρίως από αδρανή υλικά 
κατεδαφίσεων, σύμφωνα με την απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆. 
Μοιρών . Το 2006 ο ΧΑ∆Α στη θέση «Καπαριανά» έκλισε και έχει 
αποκατασταθεί . 

 
Οι παραπάνω ΧΑ∆Α έπαυσαν να λειτουργούν οριστικά μετά τις 207/2005 και 

30/2006 αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου Μοιρών . 
Οι αποφάσεις αυτές καθώς και η 2519/9-8-2005 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου 
περί οριστικής παύσης της λειτουργίας των ΧΑ∆Α αποτελούν πράξεις εναρμόνισης με 
τον Εθνικό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆ΣΑ) , ο οποίος 
θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄) έθεσε σαφές 
χρονοδιάγραμμα για την εξάλειψη των ΧΑ∆Α μέχρι το 2008. 
 Μετά την παύση της λειτουργίας των ΧΑ∆Α τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα του 
∆ήμου μεταφέρονται καθημερινά σε απόσταση 80Km σε χώρο διάθεσης στους Πέρα 
Γαληνούς Ηρακλείου.  
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Ο παραπάνω τρόπος διάθεσης εφαρμόστηκε από το 2005 και πρόσφατα παρατάθηκε 
και για τα επόμενα 2 έτη βάση σχετικής προγραμματικής σύμβασης του ∆ήμου 
Μοιρών με τον ΣΕ∆ΗΚ  και τον ∆ήμο Ηρακλείου . 
Το κόστος εναπόθεσης των απορριμμάτων για την διετία αυτή θα είναι 215.000 € 
περίπου ενώ το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων θα ανέλθει περίπου στα 
250.000 €. 
Ο υφιστάμενος τρόπος διάθεσης αν και ιδιαίτερα δαπανηρός είναι ο μοναδικός 
νόμιμος με βάση το σημερινό νομικό πλαίσιο  διότι λόγω των προαναφερθέντων 
προβλημάτων κοινωνικής αποδοχής δεν έχει ακόμα χωροθετηθεί ΧΥΤΑ στην περιοχή 
Μεσσαράς .  
 Τον Μάιο του 2008 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ∆ήμο Μοιρών 
πρόγραμμα ανακύκλωσης υπό την αιγίδα του Ενιαίου Συνδέσμου ∆ιαχείρισης 
Απορριμμάτων .  
Σήμερα έχουν εγκατασταθεί 110 μπλε κάδοι ανακύκλωσης στους οποίους 
εναποτίθενται ανακυκλώσιμα υλικά χαρτιού, γυαλιού,  μετάλλου και πλαστικού .  
Τα ανακυκλώσιμα υλικά συγκεντρώνονται και μεταφέρονται με ειδικό για την 
ανακύκλωση απορριμματοφόρο σε Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στο 
Ηράκλειο . Το ίδιο απορριμματοφόρο εξυπηρετεί και τους ∆ήμους Τυμπακίου , Κόφινα 
και Γόρτυνας βάση σύμβασης που έχει συναφθεί με του ∆ήμους αυτούς . 
Τα έξοδα λειτουργίας του απορριμματοφόρου καλύπτονται κατ΄ αρχάς από το ∆ήμο 
Μοιρών ενώ στο τέλος κάθε έτους γίνεται επιμερισμός των εξόδων ανά ∆ήμο .  
 Ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται στο ∆ήμο ανέρχεται 
σε 40Km3 περίπου την εβδομάδα και αντιπροσωπεύει μόλις το 10% του συνολικού 
όγκου παραγόμενων αστικών απορριμμάτων του ∆ήμου . Το ποσοστό αυτό είναι 
μικρό με δεδομένο ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά αντιπροσωπεύουν κατά μέσω όρο το 
37,5% του όγκου των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων σύμφωνα με στοιχεία του 
Εθνικού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων .  
 Παράλληλα το σύστημα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σήμερα δεν 
περιλαμβάνει οργανικά υλικά τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 47% των 
συνολικών παραγόμενων αστικών αποβλήτων  .  
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909 Β΄) τα συνολικά 
ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να φτάσουν το 84% των παραγόμενων απορριμμάτων 
ενώ μόνο το 16% αποτελούν μη ανακτήσιμα υπολείμματα .      
 
 

Μέση ποιοτική σύσταση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων 
Ζυμώσιμα: 47% 
Χαρτί: 20% 

 Πλαστικά: 8,5% 
Μέταλλα: 4,5% 
Γυαλί: 4,5% 

Υπόλοιπα: 15,5% 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄) 
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Για την βελτίωση το ποσοστού ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να  αυξηθεί η 
υποδομή συλλογής και μεταφοράς των υλικών αυτών και να καταβληθεί μεγαλύτερη 
προσπάθεια στο θέμα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού .  

Πρόσφατα έχει ξεκινήσει στο ∆ήμο το  Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού-
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Σημειώνεται ότι ήδη σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, άρα και στο ∆. Μοιρών, 
δραστηριοποιούνται και τα ακόλουθα Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης : 

 Η ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, η οποία έχει εγκαταστήσει 
στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου κέντρο προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

 Το ΚΕΠΕ∆ για τη διαχείριση των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων και  

 Η ECO-ELASTΙKA για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. 

Πρόθεση της ∆ημοτικής Αρχής είναι η σταδιακή επέκταση του συστήματος 
ανακύκλωσης και στα οργανικά υλικά . 
Προς την κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να φέρει τους δημότες σε μια πρώτη 
επαφή με την ανακύκλωση οργανικών υλικών , ο ∆ήμος έχει προμηθευτεί 80 κάδους 
οικιακής κομποστοποίησης του οποίους θα διαθέσει σε δημότες που επιθυμούν να 
τους αξιοποιήσουν .   
 
 
 

 

 

Ζυμώσιμα:
47%

Χαρτί:
20%

Πλαστικά:
8%

Μέταλλα:
4%

Γυαλί:
5%

Υπόλοιπα:
16%

Ποιοτική σύσταση των παραγόμενων αστικών 
αποβλήτωνς 
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 Άρδευση 

Η οικονομική ζωή του ∆ήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα 
στηρίζεται στην αγροτική οικονομία η οποία , λόγω του ξηρού μεσογειακού κλίματος 
της περιοχής , εξαρτάται άμεσα από την διαθεσιμότητα  αρδεύσιμου νερού .  
Επιφανειακά ύδατα δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα η αγροτική παραγωγή να στηρίζεται 
στην εκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων.  
 Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε αρδεύσιμο νερό εξαρτώνται τόσο από το 
είδος τους όσο και από την εκάστοτε γεωργική πρακτικής ( εντατική ή εκτατική ) σε 
κάθε περίπτωση όμως η άρδευση μιας καλλιέργειας συνεπάγεται αυξημένη 
παραγωγή. 
 Οι αρδευόμενες εκτάσεις ανά τοπικό διαμέρισμα καθώς και ανά είδος 
καλλιεργειών καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα . 
    
 
 

 



57 

 

        Αρδευόμενες  εκτάσεις ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα και κατηγορία καλλιεργειών . 

              
 
 
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

*Φυτά μεγάλης 
Καλλιέργεια στρεμ. 

Κηπευτική γη στρεμ. ∆ενδρώδεις 
Καλλιέργειες στρεμ. 

 
Αμπέλια στρεμ. 

Αγράνα
-παυση 
στρεμ. 

Σύνολο 
γεωργικής γης στρεμ. 

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

π
οτισ

τικά
  

Ποσοστό  
 ποτιστι- 
κών επί  
του  
συνόλου  

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

π
οτισ

τικά
 

Ποσοτ. 
ποτιστι- 
κών επί  
του  
συνόλ.  

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

π
οτισ

τικά
  

Ποσοστό  
 ποτιστι- 
κών επί  
του  
συνόλου  

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

π
οτισ

τικά
  

Ποσοστό  
 ποτιστι- 
κών επί  
του  
συνόλου  

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

Σ
υν. 

εκτά
σ
εω

ν 

π
οτισ

τικά
  

Ποσοστό  
 ποτιστι- 
κών επί  
του  
συνόλου  

 
Αληθινής

 
355 

 
255 

 
72% 

 
185 

 
185 

 
100% 

 
1743 

 
1743 

 
100% 

 
120 

 
120 

 
100% 

 
- 

 
2403 

 
2303 

 
96% 

 
Αντισκαρίου

 
366 

 
300 

 
82% 

 
1225 

 
1225 

 
100% 

 
5500 

 
1000 

 
18% 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
526 

 
7620 

 
2528 

 
33% 

 
Γαλιάς 

 
815 

 
365 

 
45% 

 
600 

 
600 

 
100% 

 
10045 

 
6000 

 
60% 

 
60 

 
60 

 
100% 

 
2142 

 
13662 

 
7025 

 
52% 

 
Καστελίου

 
650 

 
350 

 
54% 

 
147 

 
147 

 
100% 

 
2465 

 
2165 

 
88% 

 
1150 

 
1150 

 
100% 

 
2976 

 
7388 

 
3812 

 
52% 

 
Κουσέ 

 
255 

 
186 

 
73% 

 
128 

 
128 

 
100% 

 
1488 

 
1200 

 
81% 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
7 

 
1888 

 
1524 

 
81% 

 
Μοιρών 

 
1250 

 
700 

 
56% 

 
430 

 
430 

 
100% 

 
7245 

 
6000 

 
83% 

 
1170 

 
1170 

 
100% 

 
4525 

 
14620 

 
8300 

 
57% 

 
Περίου 

 
896 

 
650 

 
73% 

 
896 

 
896 

 
100% 

 
1495 

 
1495 

 
100% 

 
315 

 
315 

 
100% 

 
574 

 
4176 

 
3286 

 
79% 

 
Πετροκεφαλίου 

 
1585 

 
615 

 
39% 

 
540 

 
540 

 
100% 

 
4730 

 
4730 

 
100% 

 
13 

 
13 

 
100% 

 
- 

 
6868 

 
6868 

 
100% 

 
Πηγαϊδακίων

 
710 

 
330 

 
47% 

 
416 

 
416 

 
100% 

 
3517 

 
3460 

 
98% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3907 

 
8550 

 
4206 

 
49% 

 
Πόμπιας 

 
867 

 
598 

 
69% 

 
344 

 
344 

 
100% 

 
7429 

 
7429 

 
100% 

 
530 

 
530 

 
100% 

 
5570 

 
14740 

 
8901 

 
60% 

 
Ρουφά 

 
622 

 
60 

 
10% 

 
9 

 
9 

 
100% 

 
3642 

 
2642 

 
73% 

 
317 

 
300 

 
95% 

 
1210 

 
5800 

 
3011 

 
52% 

 
Σκουρβούλων 

 
1075 

 
400 

 
37% 

 
478 

 
478 

 
100% 

 
3045 

 
2100 

 
69% 

 
15 

 
15 

 
100% 

 
987 

 
5600 

 
2993 

 
53% 

 
Συνολικά  

 
9446 

 
4809 

 
50,9% 

 
5398 

 
5398 

 
100% 

 
52344 

 
39964 

 
76,4% 

 
3703 

 
3686 

 
99,5% 

 
22424 

 
93315 

 
54757 

 
58,68% 

** Απαιτήσεις σε 
νερό Km3 / έτος 
σύμφωνα  με 
πρόταση  Περιφ. 
Κρήτης 

 
 

2.300.000 

 
 

2.800.000 

 
 

10.100.000 

 
 

1.100.000 

 
 

0 

 
 

16.200.000 

Στοιχεία στατιστικών ανταποκριτών 2007 
* Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορα σιτηρά, ψυχανθή , πατάτες , υπαίθρια πεπόνια και καρπούζια κ.λ.π. 
** Κατά προσέγγιση λόγο της ομαδοποίησης των καλλιεργειών  
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι  58,68% της γεωργικής 
γης του ∆ήμου  αρδεύεται . Το ποσοστό άρδευσης ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα κυμαίνεται 
από το 33% στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου μέχρι και 100% στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πετροκεφαλίου .  

Χαμηλά ποσοστά άρδευσης της γεωργικής γης εμφανίζουν τα Τοπικά 
∆ιαμερίσματα Αντισκαρίου (33%) και Πηγαϊδακίων (49%) στα Νότια του ∆ήμου . Τα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό 
αξιόλογων υπόγειων υδροφοριών  .    

Ποσοστό άρδευσης 50%-60% εμφανίζουν τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα Γαλιάς 
(52%) , Καστελίου (52%) ,  Μοιρών (57%) , Πόμπιας (60%) , Ρουφά (52%) και 
Σκουρβούλων (53%). Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αυξηθούν οι αρδεύσιμες 
εκτάσεις των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων Γαλιάς και Σκουρβούλων λόγω της αξιοποίησης 
των αρδεύσιμων υδάτων που συγκεντρώνει το φράγμα «Φανερωμένης» . 

Υψηλά ποσοστά αρδευόμενης γεωργικής γης εμφανίζουν τα Τοπικά 
∆ιαμερίσματα Αληθινής (96%) , Κουσέ (100%) , Περίου (79%) , και Πετροκεφαλίου 
(100%) . Τα διαμερίσματα αυτά βρίσκονται σε περιοχές με αξιόλογη υπόγεια 
υδροφορία και στο παρελθόν μέρος των εκτάσεων τους έχουν ενταχθεί σε 
προγράμματα αναδασμού τα οποία  κατά κανόνα συνοδευτήκαν από σημαντικά 
εγγειοβελτιωτικά έργα .  
 Σχετικά με τα ποσοστά άρδευσης ανά κατηγορία καλλιεργειών τα στοιχεία του 
παραπάνω πίνακα μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής : 

Τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας αρδεύονται κατά 50,90% . Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει διάφορα σιτηρά, ψυχανθή , πατάτες , υπαίθρια πεπόνια και καρπούζια 
κ.λ.π.  .  

Η κηπευτική γη αρδεύεται κατά 100 % , το ίδιο σχεδόν ποσοστό άρδευσης 
παρατηρείται και στους αμπελώνες οι οποίοι αρδεύονται στο σύνολό τους με εξαίρεση 
μικρές εκτάσεις από οινάμπελα τα οποία προορίζονται κυρίως για αυτοκατανάλωση .     
 Οι δενδρώδεις  καλλιέργειες αποτελούνται κυρίως από ελαιώνες και αρδεύονται 
κατά 76,4 % , ενώ οι αγραναπαύσεις είναι κυρίως μικρής γονιμότητας ξηρικές εκτάσεις. 
 Σχετικά με τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό η Περιφέρεια Κρήτης 
αξιοποιώντας την εμπειρία και επιστημονική γνώση των στελεχών της και φορέων της 
περιοχής κατέληξε στην παρακάτω πρόταση σχετικά με τις απαιτήσεις των 
καλλιεργειών σε αρδεύσιμο νερό . 
 

 
α/α 

 
Είδος Καλλιεργειών 

Απαιτήσεις σε νερό σε 
Km3 / στρεμ./έτος 

1 Ελιάς  250
2 Εσπεριδοειδών  500
3 Αμπέλι 300
4 Υπαίθρια κηπευτικά  450
5 Κηπευτικά θερμοκηπίου 650
6 Κτηνοτροφικά φυτά  700

 
Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα παραπάνω όρια  οι συνολικές απαιτήσεις 

των καλλιεργειών της περιφέρειας του ∆ήμου Μοιρών  σε αρδεύσιμο νερό ανέρχονται 
σε  16.200.000Km3 / έτος .  
Οι συνολικές ποσότητες νερού που μπορούν να εξασφαλιστούν από υπόγειες 
υδροφορίες και την επιφανειακή απορροή είναι 22.900.000 Km3 / έτος σύμφωνα με την 
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«Υδρολογική μελέτη της περιοχής του ∆ήμου Μοιρών» που εκπονήθηκε από το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 

Απ΄ αυτόν τον όγκο νερού  τα 1.150.000 Km3 / έτος προορίζονται για την ύδρευση 
και η υπολειπόμενη  ποσότητα νερού μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των υφιστάμενων 
καλλιεργειών , χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα εξάντλησης  υπόγειων υδροφοριών 
, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 

 
A. Εφαρμόζονται τα όρια άρδευσης όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια 

επιστημονική  επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και δεν γίνεται σπατάλη του 
αρδεύσιμου νερού . 

B. Εξασφαλίζεται ορθολογική και δίκαιη κατανομή του νερού . 
Γ.  ∆εσμεύεται  και αξιοποιείται η επιφανειακή απορροή .  

 
Σχετικά με την αποφυγή της σπατάλης του αρδεύσιμου νερού είναι απαραίτητη η 

αυστηρή τήρηση των όρων άρδευσης τους οποίους θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες 
καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των παραγωγών σχετικά με το 
πρόβλημα της υδατικής ανεπάρκειας και  τις δυνατότητες που έχουν να το αμβλύνουν 
μέσα από την καθημερινή τους γεωργική πρακτική .    

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση του νερού υπάρχει η σκέψη 
της δημιουργίας μικρών αποκεντρωμένων μονάδων διαχείρισης αρδεύσιμου νερού 
ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα ή ανά αρδευτική ενότητα οι οποίες θα λειτουργούν υπό την 
αιγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας Νομαρχίας και θα εμπλέκουν , ουσιαστικά , τους 
καταναλωτές του νερού σε θέματα διαχείρισης και λήψης μέτρων .  

Πέρα από την εξοικονόμηση και την ορθή διανομή του νερού το θέμα της 
ανεπάρκειας του νερού μπορεί να αμβλυνθεί με την δέσμευση και αξιοποίησης των 
επιφανειακών απορροών .  
Προς την κατεύθυνση αυτή ο ∆ήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την οποία ανατέθηκε στο Α.Π.Θ. η 
εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με θέμα «Έρευνα ορθολογικής αξιοποίησης του 
υδατικού δυναμικού των χειμάρρων του Τ.∆. Πηγαϊδακίων».  
Η επιστημονική αυτή έρευνα θα συμβάλει στον προγραμματισμό συγκεκριμένων 
έργων με στόχο τη δέσμευση και αξιοποίηση της επιφανειακής απορροής η οποία  
καταλήγει στη θάλασσα .   
Παράλληλα υδρολογική μελέτη του ΙΓΜΕ προτείνει συγκεκριμένα σημεία στα νότια του 
∆ήμου στα οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν μικροφράγματα  για την 
εξοικονόμηση νερού άρδευσης .   
    
 
Ενεργειακή κάλυψη  
  
 Στον τομέα της ενεργειακής κάλυψης ο ∆ήμος Μοιρών η ευρύτερη περιοχή 
αλλά και ολόκληρο το νησί αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να 
κωδικοποιηθούν ως εξής : 

 Υψηλό κόστος ενέργειας .  
 Εξάρτηση από τα προϊόντα πετρελαίου .  
 Εποχιακές διακυμάνσεις ενεργειακής ζήτησης . 
 Οριακή κάλυψη των αναγκών σε περιόδους αιχμής . 
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 Στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών κοντά στον οικισμό Μοιρών υπάρχει 
υποσταθμός της ∆ΕΗ από τον οποίο ηλεκτροδοτούνται όλοι οι οικισμοί της ευρύτερης 
περιοχής . Στον σταθμό αυτό παρέχεται ενέργεια και από αιολικό πάρκο στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Αντισκαρίου το οποίο έχει δημιουργηθεί από κοινοπραξία στην οποία 
μετέχει ο ∆ήμος και ιδιωτική εταιρεία .  
 Το ενεργειακό πρόβλημα της περιοχής θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την 
παραγωγή ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές , καθώς και με της ενσωμάτωση 
τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές , οι δύο 
τομείς δράσεις χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ .    
   

1.1.1.1.3.    ΠΑΙΔΕΙΑ  ,  ΥΓΕΙΑ  ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ .  

 
Υποδομές εκπαίδευσης  

Στο ∆ήμο Μοιρών λειτουργούν σήμερα 9 Νηπιαγωγεία , 9 ∆ημοτικά σχολεία , 2 
Γυμνάσια , 2 Λύκεια και 1 Τ.Ε.Ε . 
Η κατανομή τους στους οικισμούς του ∆ήμου καθώς και ο αριθμός των μαθητών που 
φοιτούν στο καθ΄ ένα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα . 
  
 
∆ημόσια εκπαιδευτήρια Μοιρών   
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

Νηπιαγωγείο 
 
Αρ. 
Μαθητών 

 ∆ημοτικό 
       Σχολείο 
Αρ. 
Μαθητών 

Γυμνάσιο 
 
Αρ. 
Μαθητών 

 Λύκειο 
 
Αρ. 
Μαθητών 

ΤΕΛ 
 
Αρ. 
Μαθητών 

 
 
Αληθινής 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Αντισκαρίου 

 

ΝΑΙ 
 
10 

 

ΝΑΙ 
 
27 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Γαλιάς 

 

ΝΑΙ 
 
18 

 

ΝΑΙ 
 
56 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Καστελίου 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Κουσέ 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Μοιρών 

ΝΑΙ  4 
Νηπιαγ. 

 
160 

ΝΑΙ  3 
∆ημοτ. 

 
605 

 

ΝΑΙ 
 
381 

 

ΝΑΙ 
 
150 

 

ΝΑΙ 
 
150 

 
 
Περίου 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Πετροκεφαλίου 

 

ΝΑΙ 
 
28 

 

ΝΑΙ 
 
78 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 
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Πηγαϊδακίων 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΝΑΙ 
 
14 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Πόμπιας 

 

ΝΑΙ 
 
10 

 

ΝΑΙ 
 
49 

ΝΑΙ  
αθλητικό 

 
150 

ΝΑΙ  
αθλητικό 

 
50 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Ρουφά 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 
Σκουρβούλων 

 

ΝΑΙ 
 
5 

 

ΝΑΙ 
 
17 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 

ΟΧΙ 
 
-- 

 
 Νηπιαγωγεία λειτουργούν σε 6 από τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα ενώ στην έδρα του 
∆ήμου υπάρχου 4.  
∆ημοτικά Σχολεία λειτουργούν σε 7 Τοπικά ∆ιαμερίσματα με τις Μοίρες να έχουν 3 . 
Στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών λειτουργούν Γυμνάσιο , Λύκειο καθώς Τεχνικό 
Επαγγελματικό Λύκειο  ενώ στη Πόμπια λειτουργεί Αθλητικό Γυμνάσιο και Λύκειο .    
Τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν στα ∆ήμο είναι : Ειδικό  Νηπιαγωγείο Πόμπιας με 4 
νήπια , Ειδικό ∆ημοτικό Σχολείο Πόμπιας με 15 μαθητές ενώ στο ∆ημοτικό Σχολείο 
Γαλιάς λειτουργεί τμήμα για παιδιά με προβλήματα ακοής  και έχει 3 μαθητές . 

Τα παραπάνω σχολεία λειτουργούν σε δημόσια κτήρια  εξαίρεση το 3ο 
νηπιαγωγείο Μοιρών το οποίο λειτουργεί σε μισθωμένο  κτήριο . 
Επίσης υπάρχουν και τα εξής σχολικά κτήρια τα οποία δεν λειτουργούν : 
 
Κλειστά σχολικά κτίρια  
∆ημοτικό Σχολείο Ρουφά 
∆ημοτικό Σχολείο Βρέλη 
∆ημοτικό Σχολείο Καστελίου 
∆ημοτικό Σχολείο Περίου 
∆ημοτικό Σχολείο Αληθινής 
∆ημοτικό Σχολείο Κουσέ 
∆ημοτικό Σχολείο Λήσταρου 
Νηπιαγωγείο Πηγαϊδακίων  

 
Σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτηρίων το «πενταετές πρόγραμμα σχολικής 
στέγης» της Νομαρχίας Ηρακλείου παρουσιάζει την  εξής αξιολόγηση . 
 
Πίνακας αξιολόγησης σχολικής στέγης 
 
α/α 

 
Σχολική μονάδα 

 
Κακή 

 
Μέτρια

 
Καλή 

Πολύ 
 καλή 

 
1 

 
Νηπ. Καπαριανών  

 
Χ 

   

 
2 

 
Νηπ. Αντισκαρίου 

   
Χ 

 

 
3 

 
Νηπ. Γαλιάς  

   
Χ 

 

 
4 

 
1ο Νηπ. Μοιρών 

    
Χ 

 
5 

 
2ο Νηπ. Μοιρών 

    
Χ 

  Μισθω-    
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6 3ο Νηπ. Μοιρών μένο  
 
7 

Νηπ. Πετροκε- 
φαλίου 

 
Χ 

   

 
8 

 
Νηπ. Πόμπιας 

    
Χ 

 
9 

 
Ειδικό Νηπ. Πόμπιας  

    
Χ 

 
10 

 
Νηπ. Σκουρβούλων  

   
Χ 

 

 
11 

 
∆ημ. Σχ. Καπαριανών 

    
Χ 

 
12 

 
∆ημ. Σχ. Αντισκαρίου  

 
Χ 

   

 
13 

 
∆ημ. Σχ. Γαλιάς  

  
Χ 

  

 
14 

 
1ο ∆ημ Σχ. Μοιρών 

    
Χ 

 
15 

 
2ο ∆ημ. Σχ. Μοιρών  

    
Χ 

 
16 

∆ημ. Σχ.  
Πετροκεφαλίου 

   
Χ 

 

 
17 

 
∆ημ Σχ. Πόμπιας 

    
Χ 

 
18 

Σχολείο Κωφών  
Γαλιάς  

 
Χ 

   

 
19 

∆ημ. Σχ. 
Πηγαϊδακίων  

 
 

  
Χ 

 

 
20 

∆ημ Σχ.  
Σκουρβούλων 

   
Χ 

 

 
21 

 
Γυμνάσιο Μοιρών  

 
Χ 

   

 
21 

 
Γυμνάσιο Πόμπιας  

 
 

 
Χ 

  

 
22* 

 
Λύκειο Μοιρών  

 
Χ 

   

 
23 

 
Λύκειο Πόμπιας  

  
Χ 

  

  * Η αξιολόγηση έγινε πριν την λειτουργία του νέου κτιρίου και όσο το λύκειο συστεγαζόταν με το 
Γυμνάσιο Μοιρών .  
    
Για την βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης το «πενταετές πρόγραμμα σχολικής 
στέγης» της Νομαρχίας Ηρακλείου προγραμματίζει τα εξής έργα  
 
Προγραμματισμένα έργα σχολικής στέγης  

 
 
α/α 

 
 
Σχολική μονάδα  

 
 
Έργο  

 
Προϋπο- 
λογισμός 

 
Πηγή  
Χρηματ. 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης  
 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
 
1 

 
Νηπιαγωγείο 
Καπαριανών 

Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

450.000€ 
Υπάρχει 
οικόπεδο 

 
 
ΠΕΠ 

  
 
χ 

 
 
χ 

 
 
χ 

 

 
 
 
2 

 
∆ημοτικό 
Σχολείο 
Κωφών 

 
Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

450.000€ + 
50.000€ 
(αγορά 
οικοπέδου) 

 
 
 
ΠΕΠ 

   
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 

 
 

Προσθήκη 1 
αίθουσας 
πολ. 
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3 ∆ημοτικό 
Σχολείο 
Μοιρών 

χρήσεων & 
1 βοηθητικ.   

 
 
400.000€ 

 
 
ΟΣΚ 

 
χ 

 
χ 

 
χ 

 
 
 
4 

 
3Ο  
Νηπιαγωγείο 
Μοιρών 

 
Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

700.000€ + 
100.000€ 
(αγορά 
οικοπέδου) 

 
 
ΟΣΚ 

  
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
Χ 

 
 
 
5 

 
 
Λύκειο 
Μοιρών  

 
Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

 
 
 
3.225.181€ 

 
 
 
 
ΕΠΕΑΕΚ 

 
 
 
χ 

    

 
 
6 

 
 
ΤΕΕ Μοιρών 

Προσθήκη 4 
αιθουσών  & 
2 
βοηθητικών  

 
 
 
500.000€ 

 
 
 

ΟΣΚ 

  
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 

 
 
7 

 
∆ημ. Σχολ. 
Αντισκαρίου 

Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

450.000€ 
Υπάρχει 
οικόπεδο 

 
 
ΟΣΚ 

   
 
χ 

 
 
χ 

 
 
Χ 

 
 
 
8 

 
 
Νηπιαγ.  Πε- 
τροκεφαλίου 

 
Κατασκευή 
νέου 
διδακτηρίου 

450.000€ + 
50.000€ 
(αγορά 
οικοπέδου) 

 
 
 
ΠΕΠ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

  

 
 
 
9 

 
Γυμνάσιο & 
Λύκειο 
Πόμπιας  

Ανακατα-
σκευή 
υφιστάμενου 
κτιρίου 

 
 
 
1.000.000€ 

 
 
 
ΟΣΚ 

  
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 
 
 
χ 

 

 
 
 
 
10 

 
 
 
∆ημ. Σχ. 
Καπαριανών  

Στατική 
ενίσχυση 
αίθουσας 
πολ. 
χρήσεων 

 
 
 
 
100.000€ 

 
 
 
 
ΟΣΚ 

 
 
 
 
χ 

    

 
 
 
11 

Γενικό 
Γυμνάσιο & 
Γενικό Λύκειο 
Μοιρών 

 
Ενίσχυση 
κτιρίου & 
τουαλέτες  

 
 
 
300.000€ 

 
 
 
ΟΣΚ 

 
 
 
χ 

    

 
 
12 

 
∆ημ. Σχολ. Πε- 
τροκεφαλίου 

Κατασκευή 
καραμοσκε-
πής 

 
 
150.000€ 

 
 
ΟΣΚ 

 
 
χ 

    

 
13 

∆ημ. Σχολ. 
Αντισκαρίου   

Αντικατάστα
-ση στέγης 
 

 
50.000€ 

 
ΟΣΚ 

 
χ 

    

  
  

 

Υποδομές υγείας    

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στο ∆ήμο παρέχονται από : Το Κέντρο 
Υγείας Μοιρών , το Παράρτημα του ΙΚΑ στις Μοίρες , 44 ιδιωτικά ιατρεία διαφόρων 
ειδικοτήτων ενώ μικρό μέρος των αναγκών καλύπτεται μέσω ιατρικών συνεργατών του 
ΚΑΠΗ Μοιρών και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι .  

Το Κέντρο Υγείας Μοιρών υπάγεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και 
λειτουργεί στις Μοίρες από το 1986.  
Εξυπηρετεί τους ∆ήμος Μοιρών ,Τυμπακίου , Ζαρού και Γόρτυνας , των οποίων ο 
μόνιμος πληθυσμός είναι 45.000 περίπου κάτοικοι ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται και 
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πρώην κοινότητες που ανήκουν σε ∆ήμους του Ν. Ρεθύμνου των οποίων οι κάτοικοι 
επιλέγουν να εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας Μοιρών διότι είναι ευκολότερα 
προσβάσιμο. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία 
λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που εργάζονται στην περιοχή ενώ κατά τη 
θερινή περίοδο ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται ακόμα περισσότερο λόγω τουρισμού .  
  
Τα ιατρεία που λειτουργούν στο Κ.Υ. Μοιρών είναι : 

1. Τακτικά ιατρεία - κατά τις πρωινές ώρες λειτουργούν 3 τουλάχιστον τακτικά 
ιατρεία . 

2. Παιδιατρικό τμήμα με μόνο μία παιδίατρο . 
3. Οδοντιατρεία – δύο οδοντιατρεία που ασχολούνται με την θεραπεία και 

πρόληψη  οδοντιατρικών περιστατικών σε ηλικίες  μέχρι 18 ετών . 
4. Μικροβιολογικό εργαστήριο . 
5. Ακτινολογικό ιατρείο  
6. Υπερηχογραφήματα 
7. Τμήμα νοσηλευτριών 
8. Τμήμα Μαιών  
9. Κοινωνικοί λειτουργοί  
10. Φυσιοθεραπευτήριο 

 
Επίσης το Κέντρο Υγείας Μοιρών διαθέτει 1 ασθενοφόρο ενώ σταθμός του ΕΚΑΒ  

φιλοξενείται στον χώρο του κολυμβητηρίου Μοιρών . 
 Πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται στο ∆ήμο αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή και από παράρτημα του ΙΚΑ στις Μοίρες . 
   Οι παραπάνω υποδομές καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες παροχής 
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας με εξαίρεση ορισμένες ειδικότητες που δεν 
υπάρχουν στην περιοχή τόσο στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 
όσο και στους ιδιωτικούς. 

Όσον αφορά τις υποδομές παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης υπάρχει 
σημαντικότατο έλλειμμα  στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς . Οι πάσχοντες 
αναγκάζονται να μετακινούνται στο Ηράκλειο γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην 
εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών , στους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα και 
στους ηλικιωμένους .  

∆ομές κοινωνικής υποστήριξης 

∆ημοτικός Παιδικός Σταθμός Μοιρών  

Ο ∆ημοτικός Παιδικός Σταθμός Μοιρών συστάθηκε το 1969 και μεταφέρθηκε ως 
αρμοδιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2001 . 
 Ο σταθμός φιλοξενεί κυρίως παιδιά δημοτών , σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις 
και εφόσον υπάρχει δυνατότητα  παρέχει τις υπηρεσίες του σε οικογένειες όμορων 
∆ήμων . 

Πέρα από την φύλαξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας ο σταθμός προσφέρει 
σύγχρονη προσχολική αγωγή στα παιδιά που φιλοξενεί .  
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα του σταθμού έχει στόχο  :   
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 Να  παρέχει ενιαία   προσχολική  αγωγή  σύμφωνα   με  τα  πλέον   σύγχρονα   
επιστημονικά δεδομένα. 

 Να βοηθά  τα  παιδιά   να  αναπτυχθούν   ολόπλευρα   σωματικά  νοητικά   
συναισθηματικά   και κοινωνικά. 

 Να   εξαλείφουν   κατά   το δυνατό   τις διαφορές   που τυχόν   προκύπτουν   
από   τo πολιτιστικό , οικονομικό  και μορφωτικό  επίπεδο   των  γονέων  τους  . 

 Να εξυπηρετούν  τους  γονείς   και παράλληλα   να  τους   ευαισθητοποιούν   
πάνω σε θέματα   σύγχρονης   παιδαγωγικής   και ψυχολογίας . 

 Να   βοηθούν  τα  παιδιά της  προσχολικής    ηλικίας   στην  ομαλή   μετάβαση  
τους   από το οικογενειακό στο σχολικό  περιβάλλον. 

 Να  παρέχουν  ημερήσια  διατροφή  και φροντίδα  στα   παιδιά   που  
φιλοξενούν   τηρώντας   τους  κανόνες   υγιεινής  και  ασφάλειας.  
  

Ο δημοτικός παιδικός σταθμός στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στον οικισμό Μοιρών 
και χρηματοδοτείται από : επιχορηγήσεις του ∆ήμου , τόκους καταθέσεων και 
συνδρομές ωφελούμενων οικογενειών . 

Έχει δυναμικότητα 75 νηπίων , ωστόσο μέχρι και τη «Σχολική Χρονιά 2007-2008» 
φιλοξενούσε ετησίως περίπου 50 νήπια , διότι ο αριθμός του υπηρετούντος 
προσωπικού είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Σταθμού .  

Την «σχολική» περίοδο 2008-2009 το προσωπικό του σταθμού ενισχύθηκε  με δύο 
ακόμα άτομα (το ένα μερικής απασχόλησης) και  φιλοξένησε 73 νήπια . 

Ωστόσο οι ανάγκες που καλείται να καλύψει ο σταθμός είναι μεγαλύτερες των 
σημερινών του δυνατοτήτων τόσο σε αριθμό ωφελούμενων οικογενειών όσο και σε 
ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ημέρας .  
Για τη κάλυψη των αναγκών αυτών είναι απαραίτητη η πρόσληψη του αναγκαίου 
προσωπικού και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σταθμού .Παράλληλα 
υπάρχουν σημαντικές ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού της κτηριακής του  
υποδομής .   
     Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός για την πρόσληψη 2 
βρεφοκόμων και 1 μάγειρα , ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται στη τελική φάση 
ολοκλήρωσής του και αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ. 
Παράλληλα ο ∆ήμος έχει καταθέσει πρόταση στο -ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» /Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 
προκείμενου να εντάξει έργο αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής του σταθμού . 
 
Βρεφικός Σταθμός Μοιρών  

Ο βρεφικός σταθμός Μοιρών λειτούργησε μέχρι και πρόσφατα υπό την αιγίδα 
της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Προώθηση Ίσων Ευκαιριών» μέτρο 6.1 
ΣΕΠ Κρήτης 2000-2006 .  
Με  την  ίδρυση  της  Kοινωφελούς  ∆ημοτικής  Eπιχείρησης  βάσει του  Νόμου   
3463/2006  ( νέος  Κώδικας )  ο βρεφικός σταθμός θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
νέου αυτού φορέα καθώς από  01-09-2009 η Κοινωφελής έχει αναλάβει  όλες  τις  
υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από τη λειτουργία του Βρεφικού Σταθμού .  Έτσι  και  



66 

 

με  την  επικείμενη  έγκριση  της  αίτησης  για  ένταξη  της  δομής  στο ΕΣΠΑ,    
μπαίνει πλέον  σε νέα  βάση   η  λειτουργία  του  Βρεφικού  Σταθμού  Μοιρών. 

Σήμερα ο Βρεφικός σταθμός στεγάζεται στο κτήριο του Παιδικού Σταθμού 
Μοιρών και έχει δυναμικότητα 15 βρεφών ηλικίας 8-30 μηνών .  

Λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο και παρέχει τις υπηρεσίες του από τις 7:00 μέχρι 
και τις 15:00 τις εργάσιμες ημέρες .   
Στα φιλοξενούμενα βρέφη ο σταθμός εξασφαλίζει:  

 Υγιεινή & ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των βρεφών    
   Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική    

υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. 
   Μεριμνά για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιή ανάπτυξη των παιδιών και 

παρέχει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη στις οικογένειες τους. 
  Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική  σύνθεση. 
 Κοινωνικοποίηση των παιδιών.  
 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους. 
 Γλωσσική ανάπτυξη. 
 Καλλιέργεια της ανάγκης για μάθηση μέσα από βιωματική επικοινωνιακή 

διδασκαλία. 
 

    Η παραπάνω δομή είναι η μοναδική δημόσια δομή του είδους της σε ένα ∆ήμο 
10.821 κατοίκων και είναι αυτονόητο ότι δεν επαρκεί για να καλύψει της ανάγκες των 
∆ημοτών.   

Προς την κατεύθυνση το εκσυγχρονισμού και της επέκτασης της δομής αυτής ο  
∆ήμος προγραμματίζει τη κατασκευή νέου κτιρίου σε υφιστάμενο οικόπεδο στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Γαλιάς το οποίο θα στεγάσει μόνιμα τον βρεφικό σταθμό .  
 
   
Γραφείο παροχής κοινωνικής υποστήριξης ∆ήμου Μοιρών . 

  Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικής υποστήριξης του ∆ήμου λειτούργησε  στο 
∆ήμο από το 2004 μέχρι και τον Μάιο του 2009 . Απευθυνόταν σε ανέργους, άτομα με 
αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, αλλοδαπούς, 
αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, ψυχικά  ασθενείς, 
παλιννοστούντες ,Τσιγγάνους ,οικογένειες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε 
μέλη τους και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες παραμονής ή ένταξης στην 
αγορά εργασίας και σε  οποιονδήποτε είχε ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης  . 
Το γραφείο λειτούργησε στο κτήριο του ∆ημαρχείου υπό την αιγίδα της ∆ημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήμου Μοιρών και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
«Υγεία – Πρόνοια » για τα έτη 2000-2006 και από το ∆ήμο από το 2006 μέχρι και το 
2009 .  
Παρείχε τις υπηρεσίες του στους κατοίκους των  ∆ήμων  Μοιρών  , Γόρτυνας , 
Τυμπακίου και Ζαρού .  
Από τη σύστασή του το 2004 μέχρι και το Μάιο του τρέχοντος έτους το Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικής Υποστήριξης έχει παράσχει τις υπηρεσίες του σε 760 άτομα .   

Παρά τις σημαντικές ανάγκες που κλήθηκε να καλύψει το Γραφείο Παροχής 
Κοινωνικής Υποστήριξης του ∆ήμου έπαψε να λειτουργεί μετά τη λήξη του 
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προγράμματος η οποία συνέπεσε και με την αποχώρηση της κοινωνιολόγου που το 
στήριζε . 
          
 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων  ∆ήμου Μοιρών . 

Το ΚΑΠΗ Μοιρών λειτουργεί στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών  από το 1982 .Σήμερα 
έχει 650 μέλη και παραρτήματα στα Τοπικά ∆ιαμερίσματα Γαλιάς και Πόμπιας . 
Παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης , 
διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδρομές και επιμορφωτικές ομιλίες και αποτελεί χώρο 
καθημερινής κοινωνικής συναναστροφής για τους ηλικιωμένους του ∆ήμου.   
Από  01-10-2009  το ΚΑΠΗ  Μοιρών διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την 
υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια  στο σπίτι».    

       
 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  

Το πρόγραμμα λειτουργεί στο ∆ήμο από 2002 και  χρηματοδοτείται από 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης . 
Μέχρι 30-09-2009 η Βοήθεια στο Σπίτι λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Αναπτυξιακής 
Ηρακλείου , ενώ από 01-10-2009 την αρμοδιότητα διαχείρισης του Προγράμματος  
ανέλαβε το ΚΑΠΗ Μοιρών .  
Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στο ΕΣΠΑ . 

Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί συνολικά 300 άτομα περίπου ενώ τα 
περιστατικά που εξυπηρετούνται την τρέχουσα περίοδο είναι 150 περίπου . 
 Η ομάδα του προγράμματος παρέχει τις υπηρεσίες της κατ΄ οίκων και 
αποτελείται από μία κοινωνική λειτουργό,  μία νοσηλεύτρια και δύο οικογενειακούς 
βοηθούς . 
Η ομάδα υποστηρίζεται από παθολόγο , φυσιοθεραπευτή και μία δεύτερη 
νοσηλεύτρια.        
 Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι κυρίως μοναχικά άτομα με αναπηρία 
ή με χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν και να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγεία του ∆ημοσίου .  
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι : 

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη . 
 Νοσηλευτική φροντίδα . 
 Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα .  
 ∆ιευκόλυνση για την ικανοποίηση πρακτικών καθημερινών αναγκών 

(καθαριότητα σπιτιού ,ατομική καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, πληρωμή 
λογαριασμών, επικύρωση ιατρικής συνταγογράφησης  κ.λ.π.).  

 Επαφές με ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπηρεσίες προνοίας προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι  ωφελούμενοι στην διεκπεραίωση υποθέσεων τους . 

 Ενημέρωση σε θέματα υγείας και πρόληψης .  
 

  Στο ∆ήμο Μοιρών όπου το 17% του πληθυσμού αποτελείται από ανθρώπους 
πάνω από 65 ετών, μεγάλο μέρος των οποίων είναι διασκορπισμένοι σε μικρούς 
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οικισμούς μακριά από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υγείας , το 
πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» είναι μια πολύ σημαντική δομή κοινωνικής 
παρέμβασης και παρά την χρηματοδοτική εξάρτησή της από πρόγραμμα , με τις 
διαδικαστικές δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται ,  η «βοήθεια στο σπίτι» είναι μια δομή 
που όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθεί αλλά και να επεκταθεί ούτως ώστε να μπορέσει 
να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των αναγκών . 
Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί ο ∆ήμος με την πρωτοβουλία του για την 
ανάθεση της υλοποίησης του Προγράμματος από το ΚΑΠΗ .    
  
 
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας . 

Το ΚΕΠΕΠ Πόμπιας συστάθηκε το 1985 με σκοπό την περίθαλψη ατόμων μέχρι 30 
ετών τα οποία πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση και 
προέρχονται κατά προτίμηση από τη Κρήτη .  
Λειτουργεί στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρέχει φροντίδα σε 30 παιδιά . 

Το ΚΕΠΕΠ στεγάζεται σήμερα σε παλαιό ενοικιαζόμενο κτήριο το οποίο δεν 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των «παιδιών του» και το γεγονός ότι οι συνέπειες 
αυτής της ανεπάρκειας είναι μικρότερες των αναμενομένων οφείλεται κατά γενική 
ομολογία στους εργαζομένους του . 
Στις μέρες μας υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση για την εξασφάλιση πόρων για την 
ανέγερση νέου σύγχρονου κτηρίου το οποίο θα στεγάσει το ΚΕΠΕΠ και για την 
επέκταση της δυναμικότητάς του ούτως ώστε να ωφεληθούν ακόμα περισσότερες 
οικογένειες με πάσχοντα παιδιά .            

         
 

Πολιτιστική υποδομή και δραστηριότητες 

Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου 
πραγματοποιείται το καλοκαίρι στα πλαίσια του πολιτιστικού Αυγούστου . Το 
πρόγραμμα των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων κ.τ.λ. . 
 
Μερικές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν καθιερωθεί και γίνονται κάθε χρόνο είναι : 

1. Την τελευταία Κυριακή της αποκριάς στήνεται  το «Αποκριάτικο χωριό» στην 
πλατεία των Μοιρών . Στην εκδήλωση συμμετέχουν όλα τα Τοπικά 
∆ιαμερίσματα του ∆ήμου προσφέροντας παραδοσιακά εδέσματα . Η εκδήλωση 
συνοδεύεται με δρώμενα για τα μικρά παιδιά, κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού , 
αναπαράσταση τοπικών αποκριάτικων εθίμων  κ.τ.λ. 

2. Ο Οργανισμός Άθλησης του ∆ήμου Μοιρών πραγματοποιεί κάθε χρόνο στις 25 
Μαρτίου Παμεσσαρίτικους αθλητικούς «Φαίστειους και Γορτύνιους» αγώνες 
στους οποίους συμμετέχουν αθλητές από τα σχολεία της Μεσσαράς.  

3. Υπό την αιγίδα του Α.Ο. πραγματοποιούνται παγκρήτιοι ιππικοί αγώνες από το 
Σύλλογο φίλων Γεοργαλίδικου  αλόγου την ημέρα του πολιούχου της πόλης μας 
Αγίου Γεωργίου . 
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4. Σημαντικές είναι και οι ετήσιες επετειακές εκδηλώσεις στις Εθνικές Επετείους 

της 25ης Μαρτίου , της 28ης Οκτωβρίου , της Μάχης της Κρήτης την 1 Ιουλίου 
καθώς και οι εκδηλώσεις τιμής προς τους εκτελεσθέντες κατοίκους της περιοχής 
από γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 14η -8ου -1944 .  

5. Κάθε 4 χρόνια πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής στον Καπετάν Μιχαήλ 
Κόρακα στο τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας .  

 Οι παραπάνω εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται κυρίως από το ∆ήμο αλλά και 
από ιδιωτικές χορηγίες σε πολλές απ΄ αυτές  σημαντική είναι η συμβολή των τοπικών 
Πολιτιστικών Συλλόγων . 
  
Πολιτιστικοί σύλλογοι Μοιρών  

Α/Α Επωνυμία συλλόγου  
1 Πολιτιστικός Σύλλογος Μοιρών  
2 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλιάς 
3 Πολιτιστικός Σύλλογος Καπαριανών 
4 Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου 
5 Πολιτιστικός Σύλλογος Κουσέ   
6 Πολιτιστικός Σύλλογος Αντισκαρίου  
7 Πολιτιστικός Σύλλογος Πλουτής  
8 Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγαϊδακίων 
9 Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελίου  

10 Πολιτιστικός Σύλλογος Βρέλη  
11 Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής  
12 Πολιτιστικός Σύλλογος Πόμπιας 
13 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουρβούλων 
14 Πολιτιστικός Σύλλογος Απολύχνου   
15 Σύλλογος Ανάπτυξης και Προστασία Οικισμού Τζίγκουνα 

 
Οι 15 πολιτιστικοί σύλλογοι που υπάρχουν στο ∆ήμο δραστηριοποιούνται κυρίως σε 
επίπεδο Τοπικού ∆ιαμερίσματος ή  οικισμού . Πρόκειται κυρίως για μικρούς συλλόγους 
των οποίων τα έσοδα προέρχονται από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν , από 
χορηγίες και από το ∆ήμο . Πέρα από τις εκδηλώσεις που οργανώνουν αυτόνομα 
στους οικισμούς που δραστηριοποιούνται συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του ∆ήμου , και 
κινητοποιούν τον εθελοντισμό σε θέματα  προστασίας του περιβάλλοντος και 
κοινωνικής αλληλεγγύης ( αιμοδοσία κ.λ.π.) .  
 Παράλληλα στα πλαίσια του ∆ήμου λειτουργεί η θεατρική ομάδα «Θέατρο δίχως 
όνομα» η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και παρουσιάζει τις παραστάσεις της και 
πέρα από τα όρια του ∆ήμου .  
Η ομάδα αυτή λειτούργησε μέχρι σήμερα στα πλαίσια της ΄΄Εταιρίας Πολιτιστική και 
Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήμου Μοιρών΄΄ και πρόσφατα έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία απόκτησης επίσημης αυτόνομης νομικής μορφής .       
   

 

Αθλητική υποδομή   
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Ο ∆ήμος Μοιρών προφέρει σήμερα σημαντικές δυνατότητες άθλησης τόσο στους 
δημότες του όσο και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής .  
 Η υποδομή άθλησης που υπάρχει σήμερα στο ∆ήμο είναι η εξής :  
1. ∆ημοτικό  Στάδιο   Μοιρών  στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών . 
2. ∆ημοτικό κολυμβητήριο Μοιρών στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα . 
3. Γήπεδο μπάσκετ στο αλσύλλιο Κούλε στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών . 
4. Γήπεδο μπάσκετ στο Αθλητικό Γυμνάσιο Πόμπιας στο Τοπικό     ∆ιαμέρισμα 
Πόμπιας  
5.  Γήπεδο βόλεϊ στο αλσύλλιο Κούλε στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών . 
6. Γήπεδο βόλεϊ στο Αθλητικό Γυμνάσιο Πόμπιας στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Πόμπιας . 
7. Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χόρτο , κερκίδες 1000 ατόμων στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Πόμπιας . 
8. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χώμα στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Γαλιάς . 
9. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χώμα στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Περίου . 
10. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χώμα στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Σκουρβούλων . 
11. Μικρό κλειστό γυμναστήριο λειτουργεί στα πλαίσια του Αθλητικού Γυμνασίου 
Πόμπιας . 
12. Σκοπευτήριο στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα Γαλιάς .   
 
        Στην τελική φάση κατασκευής του είναι κλειστό γυμναστήριο στο Τοπικό 
∆ιαμέρισμα Μοιρών.   
Το ∆ημοτικό Στάδιο Μοιρών , το Κολυμβητήριο Μοιρών καθώς και το Κλειστό 
Γυμναστήριο Μοιρών  (μετά την ολοκλήρωση του) είναι οι μοναδικές εγκαταστάσεις 
αυτού του είδους στην ενιαία γεωγραφική ενότητα της Μεσσαράς την οποία 
συναποτελούν  επτά όμοροι ∆ήμοι της νότιας  ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου  . 
        Η παραπάνω αθλητική υποδομή , με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού 
Γυμνασίου Πόμπιας και το σκοπευτήριο  , λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αθλητικού 
Οργανισμού Μοιρών .  
Άλλα νομικά πρόσωπα με θέμα τον αθλητισμό τα οποία δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο 
είναι :  

 Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Μοιρών ΓΑΣΜ με δραστηριότητες στη  
Κολύμβηση  , το Βόλεϊ και το Μπάσκετ . 

 Γυμναστική Ένωση Μεσσαράς ΓΕΜ με δραστηριότητες στην κολύμβηση και τον 
στίβο . 

 Αθλητική Ένωση Μεσσαράς  με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο  .   
 Αθλητικό Σωματείο «Κόρακας» με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο .  
 Αθλητικό Σωματείο ∆όξα  Γαλιάς με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο .  
 Αθλητικό Σωματείο Ανατολή με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. 
 Αθλητική Λέσχη Μεσσαράς Κατετάν Μιχάλης Κόρακας , με δραστηριότητα στην 

ξιφασκία .  
 Αθλητικό Σωματείο Πετροκεφαλίου με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο  . 
 Αθλητικό Σωματείο Πηγαϊδακίων με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο  .   
 Όμιλος πρακτικής σκοποβολής Μεσσαράς .  

1.1.1.1.4.  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ . 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 ο οικονομικά ενεργό πληθυσμός 
(ΟΕΠ) του ∆ήμου (άτομα άνω των 10 ετών που μπορούν και επιθυμούν να 
εργασθούν) ανέρχεται σε 4.524 , ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ( άτομα 10 
ετών και άνω  τα οποία δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εργασθούν ) ανέρχεται σε 
4.973 . 
 Αναλυτικά ο πληθυσμός σε σχέση με την οικονομική δραστηριοποίηση του 
καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα .   
 
Οικονομικά ενεργός & οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
α/α 

 
Τοπικό  
∆ιαμέρισμα 
 

 
Οικονομικά 
ενεργός   
 

 
Οικονομικά 
μη ενεργός  
 

 
1 

 
Αληθινής 

 
52 

 
85 

 
2 

 
Αντισκαρίου 

 
253 

 
256 

 
3 

 
Γαλιάς 

 
385 

 
438 

 
4 

 
Καστελίου 

 
109 

 
165 

 
5 

 
Κουσέ 

 
32 

 
116 

 
6 

 
Μοιρών 

 
2.545 

 
2616 

 
7 

 
Περίου 

 
36 

 
40 

 
8 

 
Πετροκεφαλίου 

 
343 

 
282 

 
9 

 
Πηγαϊδακίων 

 
196 

 
182 

 
10 

 
Πόμπιας 

 
341 

 
483 

 
11 

 
Ρουφά 

 
46 

 
107 

 
12 

 
Σκουρβούλων 

 
186 

 
203 

 
Σύνολο ∆ήμου  

 
4.524 

 
47,64% 

 
4.973 

 
52,36% 

 
Σύνολο Νομού 

 
129.062 

 
49,97% 

 
129.224 

 
50,03% 

 
Σύνολο Περιφέρειας 

 
259.041 

 
49,09% 

 
268.671 

 
50,91% 

 
Σύνολο Χώρας 

 
4.614.499 

 
46,80% 

 
5.245.094 

 
53,20% 
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∆ιάγραμμα κατανομής πληθυσμού σε οικονομικά ενεργούς 
και οικονομικά  μη ενεργούς 

 
Το ποσοστό οικονομικά ενεργών πολιτών στο ∆ήμο με 47,64% είναι μικρότερο από τα 
ποσοστά σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας με 49,97% και 49,09% αντίστοιχα , 
γεγονός που οφείλεται στη συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού οικονομικά ενεργών 
πολιτών στο Ηράκλειο και τις υπόλοιπες αστικές περιοχές της Περιφέρειας .  
Για τους ίδιους  λόγους  το ποσοστό μη οικονομικά ενεργών πολιτών στο ∆ήμο είναι 
υψηλότερο με 52,36% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της Νομαρχίας με 50,03% και 
της Περιφέρειας με 50,91% .     
Σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο συνόλου της Χώρας ο ∆ήμος 
Μοιρών υπερτερεί αφού το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Χώρας 
είναι 46,80% ενώ το ποσοστό του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού της χώρας 
ανέρχεται σε  53,20% .  
 

 

 

Απασχόληση  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 , οι άνεργοι στο ∆ήμο Μοιρών 
ανέρχονται σε 411 άτομα τα οποία αντιπροσωπεύουν του 9,8% του Οικονομικά 
Ενεργού Πληθυσμού του ∆ήμου . Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε επίπεδο Νομού με 10,72% , Περιφέρειας με 10,70% αλλά και σε επίπεδο 
συνόλου της Χώρα με 11,10% .  Το γεγονός  αυτό μπορεί να αποδοθεί στην 
απορρόφηση ενός μεγάλου ποσοστού του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού από τον 
πρωτογενή τομέα αλλά και στην μετακίνηση σημαντικού ποσοστού ατόμων που 
αναζητούν εργασία στα αστικά κέντρα .  
Αναλυτικά η κατανομή του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού σε εργαζόμενους και 
άνεργους  και η σύνθεση της ανεργίας καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα . 
 
 
 

52%

48% οικονομικά μη ενεργοί 

οικονομικά ενεργοί 
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Άνεργοι - σύνθεση ανεργίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσοστιαία σύνθεση της ανεργίας 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
α/α 

 
 
 
Τοπικό  
∆ιαμέρισμα 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

 
 
 
Σύνολο 

 
 
Απασχο- 
λούμενοι 

 
Άνεργοι 
 
Σύνολο 

 
Άνεργοι νέοι  

Άνεργες 
γυναίκες  

 
1 

 
Αληθινής 

 
52 

 
48 

 
4 

 
4 

 
1 

 
2 

 
Αντισκαρίου 

 
253 

 
246 

 
7 

 
6 

 
0 

 
3 

 
Γαλιάς 

 
385 

 
359 

 
26 

 
14 

 
4 

 
4 

 
Καστελίου 

 
109 

 
102 

 
7 

 
6 

 
3 

 
5 

 
Κουσέ 

 
32 

 
31 

 
1 

 
1 

 
0 

 
6 

 
Μοιρών 

 
2.545 

 
2.295 

 
250 

 
152 

 
105 

 
7 

 
Περίου 

 
36 

 
35 

 
1 

 
1 

 
0 

 
8 

 
Πετροκεφαλίου 

 
343 

 
300 

 
43 

 
9 

 
23 

 
9 

 
Πηγαϊδακίων 

 
196 

 
174 

 
22 

 
5 

 
10 

 
10 

 
Πόμπιας 

 
341 

 
299 

 
42 

 
21 

 
8 

 
11 

 
Ρουφά 

 
46 

 
43 

 
3 

 
3 

 
2 

 
12 

 
Σκουρβούλων 

 
186 

 
181 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Σύνολο ∆ήμου  

 
4.524 

 
4.113 

 
411 

 
226 

 
159 

 
Σύνολο Νομού 

 
129.062 

 
115.228 

 
13.834 

 
5.749 

 
6.520 

Σύνολο Περιφέρειας  
259.041 

 
231.333 

 
27.708 

 
11.177 

 
13.304 

 
Σύνολο Χώρας 

 
4.614.499 

 
4.102.089 

 
512.410 

 
246.426 

 
232.553 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε απογραφή πληθυσμού 2001)
 

 
 
 
Περιοχή  

Ανεργία σε 
ποσοστό επί του 
Οικονομικά 
Ενεργού 
Πληθυσμού 

 
Ποσοστό νέων  
ανέργων επί του 
συνόλου των 
ανέργων  

Ποσοστό 
γυναικών  
ανέργων επί του 
συνόλου των 
ανέργων  

 
Σύνολο ∆ήμου  

 
9,08% 

 
54,99% 

 
38,69% 

 
Σύνολο Νομού 

 
10,72% 

 
41,56% 

 
47,13% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

 
10,70% 

 
40,34% 

 
48,02% 

 
Σύνολο Χώρας 

 
11,10% 

 
48,09% 

 
45,38% 



74 

 

 
Το ποσοστό των νέων μεταξύ των ανέργων του ∆ήμου ανέρχεται σε 54,99% και είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο τόσο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του Νομού με 41,55% 
, όσο και σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Περιφέρειας με 41,56% και του 
συνόλου της Χώρας με 48,09% .     
Πολλοί απ΄ αυτούς τους νέους , αν δεν εξασφαλίσουν ικανοποιητική εργασία τα 
αμέσως επόμενα χρόνια και με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι δεν επιθυμούν να 
ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα , εγκαταλείπουν τον τόπο τους με αποτέλεσμα να 
συρρικνώνεται η κατηγορία των παραγωγικών ηλικιών.  
Για να  μπορέσει ο τόπος να συγκρατήσει τους νέους του θα πρέπει να τους 
προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ενασχόλησης πέραν του πρωτογενούς τομέα , ο 
οποίος τείνει να συρρικνωθεί λόγω των χαμηλών εισοδημάτων που εξασφαλίζει . 
Κατά συνέπεια ένας σημαντικός στόχος για τα επόμενα χρόνια θα ήταν να 
εξασφαλιστούν οι υποδομές που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του δευτερογενούς και 
του τριτογενούς τομέα οικονομικής δραστηριότητας .  
 Όσον αφορά το ποσοστό των ανέργων γυναικών στο ∆ήμο αυτό ανέρχεται σε 
38,69% επί του συνόλου των ανέργων και είναι  σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα 
αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Νομού με 47,13% , Περιφέρειας με 48,02% αλλά και 
σε επίπεδο συνόλου της Χώρα με 45,38% .  
Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί  στο γεγονός ότι οι γυναίκες συμμετέχουν κατά 
μικρό ποσοστό στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της περιοχής ,  στην μετακίνηση 
ενός ποσοστού ανέργων γυναικών στα αστικά κέντρα αλλά και στην απορρόφηση 
τους στον πρωτογενή τομέα όπου δραστηριοποιούνται κυρίως ως συνβοηθούντα μέλη 
στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και σπανιότερα ως αρχηγοί γεωργικής 
εκμετάλλευσης.      

 

Παραγωγικοί τομείς και συμβολή τους στην τοπική οικονομία  

Κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων-απασχόληση   

Η κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων βάσει της ταξινόμησης την οποία 
εφαρμόζει η Ε.Σ.Υ.Ε. είναι η εξής  :  

 ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει  γεωργία , κτηνοτροφία , θήρα , αλιεία , 
δασοκομία .  

 ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει ορυχεία , λατομεία , μεταποιητική 
βιομηχανία , παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , παροχή φυσικού αερίου ,  παροχή 
νερού , κατασκευές . 

 ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει εμπόριο , επισκευές , ξενοδοχεία , εστιατόρια 
, μεταφορές , αποθήκευση , επικοινωνία , χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί , 
λοιπές υπηρεσίες .   

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των απασχολούμενων του ∆ήμου 
ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων . 
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Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικών δραστηριοτήτων στο ∆ήμο Μοιρών  

    
 
 
Ποσοστά απασχολούμενου πληθυσμού του ∆ήμου ανά κλάδο οικονομικών  
δραστηριοτήτων 
 

 
 
 
 
α/α 

 
 
 
Τοπικό  
∆ιαμέρισμα 

 
Απασχολούμενοι  
 
 
Σύνολο 

 
 
Πρωτογενής 
Τομέας 

 
 
∆ευτερογενής 
Τομέας 
 

 
 
Τριτογενής 
Τομέας 
 

 
∆εν δήλωσαν 
κλάδο 
απασχόλησης 

 
1 

 
Αληθινής 

 
48 

 
27 

 
4 

 
14 

 
3 

 
2 

 
Αντισκαρίου 

 
246 

 
194 

 
11 

 
39 

 
2 

 
3 

 
Γαλιάς 

 
359 

 
221 

 
62 

 
74 

 
2 

 
4 

 
Καστελίου 

 
102 

 
61 

 
13 

 
27 

 
1 

 
5 

 
Κουσέ 

 
31 

 
4 

 
0 

 
1 

 
26 

 
6 

 
Μοιρών 

 
2.295 

 
560 

 
432 

 
1.206 

 
97 

 
7 

 
Περίου 

 
35 

 
20 

 
2 

 
8 

 
5 

 
8 

 
Πετροκεφαλίου 

 
300 

 
174 

 
32 

 
83 

 
11 

 
9 

 
Πηγαϊδακίων 

 
174 

 
112 

 
12 

 
42 

 
8 

 
10 

 
Πόμπιας 

 
299 

 
116 

 
43 

 
131 

 
9 

 
11 

 
Ρουφά 

 
43 

 
29 

 
2 

 
12 

 
0 

 
12 

 
Σκουρβούλων 

 
181 

 
116 

 
32 

 
31 

 
2 

 
Σύνολο ∆ήμου  

 
4.113 

 
1.634 

 
645 

 
1.668 

 
166 

 
Σύνολο Νομού 

 
115.228 

 
26.061 

 
18.403 

 
65.295 

 
5.469 

 
Σύνολο Περιφέρειας 

 
231.333 

 
54.170 

 
37.213 

 
128.542 

 
11.408 

 
Σύνολο Χώρας 

 
4.102.089 

 
591.669 

 
892.187 

 
2.401.168 

 
217.065 

Πηγή : επεξεργασίας στοιχείων ΕΣΥΕ ,  απογραφής 2001 
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∆ιάγραμμα κατανομής πληθυσμού του ∆ήμου ανά κλάδο οικονομικών  
δραστηριοτήτων 

 
 
 
 
 
Μεταβολή ποσοστών απασχολούμενου πληθυσμού του ∆ήμου ανά κλάδο οικονομικών  
δραστηριοτήτων στη δεκαετία 1991-2001 . 

Απογραφή 
Τομής 
Οικ. ∆ραστ. 

Απογραφή 1991 
Απασχολούμενος 
πληθυσμός 

Απογραφή 2001 
Απασχολούμενος 
πληθυσμός 

 
Πρωτογενής τομέας  

 
46,88% 

 
39,73% 

 
∆ευτερογενής τομέας  

 
14,26% 

 
15,68% 

 
Τριτογενής τομέας  

 
33,08% 

 
40,55% 

 
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 στον πρωτογενή τομέα 
δραστηριοποιούνται 1.634 εργαζόμενοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 39,73% του 
απασχολούμενου πληθυσμού , ο δευτερογενής τομέας απασχολεί το 15,68% και ο 
τριτογενής το 40,55% του απασχολούμενου πληθυσμού .  

πρωτογενής ; 
39,73

δευτερογενής  
15,68

τριτογενής ; 
40,55

δεν δήλωσαν 
4,04

 
 
Περιοχή  

 
 
Πρωτογενής 
Τομέας 

 
 
∆ευτερογενής 
Τομέας 
 

 
 
Τριτογενής 
Τομέας 
 

 
∆εν δήλωσαν 
κλάδο 
απασχόλησης 

 
Σύνολο ∆ήμου  

 
39,73% 

 
15,68% 

 
40,55% 

 
4,04% 

 
Σύνολο Νομού 

 
22,62% 

 
15,97% 

 
56,67% 

 
4,74% 

Σύνολο Περιφέρειας  
23,42% 

 
16,09% 

 
55,57% 

 
4,93% 

 
Σύνολο Χώρας 

 
14,42% 

 
21,75% 

 
58,53% 

 
5,29% 
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Η μικρή υπεροχή του τριτογενούς τομέα εμφανίστηκε για πρώτη φορά  στην 
απογραφή του 2001 ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε σαφή υπεροχή του 
πρωτογενούς τομέα έναντι των δύο άλλων κατηγοριών .         
Συγκεκριμένα  την δεκαετία 1991-2001 ο πρωτογενής τομέας συρρικνώθηκε κατά 
7,15% ενώ είχαμε αύξηση του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα κατά 1,42 % 
και 7,47% αντίστοιχα . 
Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος (72,30%) των 
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα συγκεντρώνεται στο Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
Μοιρών ενώ στα υπόλοιπα Τοπικά ∆ιαμερίσματα υπερέχει σημαντικά ο πρωτογενής 
τομέας .  
 Ο οικισμός Μοιρών ως το μοναδικό αστικό κέντρο του ∆ήμου αλλά και ένα από 
τα λίγα αστικά κέντρα του νοτίου τμήματος του Νομού συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και όλες 
τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες .Ως εκ τούτου είναι λογικό να συγκεντρώνει τόσο 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που απασχολείτε στην παροχή υπηρεσιών .  
 Σχετικά με τα ποσοστά απασχολούμενων ανά κλάδο σε σχέση με την ευρύτερη 
περιοχή και την χώρα γενικότερα το ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή 
τομέα σε επίπεδο ∆ήμου με 39,73% είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε επίπεδο Νομού με  22,62% , Περιφέρειας με 23,42%  και συνόλου της 
Χώρας με 14,42% . 
 Ο δευτερογενής τομέας συγκεντρώνει κυρίως εργαζόμενους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και το ποσοστό του σε επίπεδο 
∆ήμου με 15,68% είναι παραπλήσιο με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Νομού ενώ 
υστερεί έναντι των αντίστοιχων ποσοστών σε επίπεδο Περιφέρειας με 16,09% και 
συνόλου της Χώρας με 21,75% .   
 Παρά την σημαντική ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στο ∆ήμο την δεκαετία 
1991-2001 το ποσοστό των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό 
(40,55%) υστερεί σημαντικά έναντι των αντίστοιχων ποσοστών σε επίπεδο Νομού με 
56,67% , Περιφέρειας με 55.57% και συνόλου της Χώρας με 58,53% . 
 
Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία (Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο)  το 2006  λειτούργησαν 846 επιχειρήσεις στο ∆ήμο Μοιρών.  

Απ΄ αυτές οι 120 , 14,18% επί του συνόλου δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα 
της εμπορίας τροφίμων και ποτών.  

Σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας καταλαμβάνει και ο 
κλάδος της οικοδομικής δραστηριότητας ο οποίος περιλαμβάνει τόσο εμπορία 
σχετικών προϊόντων όσο και υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης .  Ο τομέας αυτός 
περιλαμβάνει 112 επιχειρήσεις και εκπροσωπεί το 13,24% του συνόλου των 
επιχειρήσεων του ∆ήμου . 

Το 7,92% της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει ο κλάδος του 
οικιακού εξοπλισμού ( εμπορία , κατασκευή & συντήρηση ) ενώ  στο 7,45% κινείται  ο 
κλάδος του Αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας ( εμπορία & συντήρηση ) .  
Η παροχή ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό 
με 7,33% , γεγονός αναμενόμενο αφού ο οικισμός των Μοιρών συγκεντρώνει τις 
περισσότερες ιδιωτικές υπηρεσίες αυτού του είδους στην ευρύτερη περιοχή  νοτίου 
τμήματος του Νομού .   
Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης καταλαμβάνει το 6,26% της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με 53 επιχειρήσεις . 
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Ο τομέας της διακίνησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων αποτελεί το 0,71% 
της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότης με 6 επιχειρήσεις , ποσοστό μικρό για 
μια περιοχή με σημαντική παραγωγή αγροτικών προϊόντων .  
Επίσης σημαντικά μικρός είναι και ο αριθμός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των  
τουριστικών γραφείων με 0,24% .          
   
Κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο Μοιρών 
 
 
α/α 

 
 
Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 
Αριθμός 
επιχειρήσεων  

Ποσοστό  επί του  
συνόλου των 
επιχειρήσεων    

1 Άθληση 9 1,06%
2 Εκπαίδευση  22 2,60%
3 Παιδικοί σταθμοί  2 0,24%
4 Βιβλιοπωλεία - Πρακτορεία τύπου- εκδόσεις  10 1,18%
5 Αισθητική – κομμώσεις  22 2,60%
6 Ιατρεία – παραϊατρικές υπηρεσίες   62 7,33%
7 Αρχιτέκτονες - πολιτικοί μηχανικοί  7 0,83%
 
8 

Οικοδομική δραστηριότητα  (εμπορία 
προϊόντων – υπηρεσίες ) 

 
112 13,24%

 
9 

Οικιακός εξοπλισμός (εμπορία προϊόντων – 
υπηρεσίες ) 

 
67 7,92%

 
10 

Αυτοκίνητα - Μοτοσικλέτες (εμπορία 
προϊόντων – υπηρεσίες ) 

 
63 7,45%

12 Πρατήρια υγρών καυσίμων  9 1,06%
13 Σχολές οδηγών  5 0,59%
14 Ταξί  15 1,77%
 
15 

Αγροτικά εφόδια (εμπορία προϊόντων – 
υπηρεσίες συντήρησης μηχανημάτων )  

 
31 3,66%

16 Ελαιουργεία  14 1,65%
17 Τυποποίηση διακίνηση αγροτικών προϊόντων  6 0,71%
18 Κτηνιατρεία  3 0,35%
19  Επιχειρήσεις εστίαση  24 2,84%
20 Επιχειρήσεις  καφέ - ποτών  37 4,37%
21 Ξενοδοχεία – πανσιόν  2 0,24%
22 Τουριστικά γραφεία  2 0,24%
23 Εμπόριο τροφίμων & ποτών   120 14,18%
24 Ένδυση & υπόδηση  53 6,26%
25 Είδη προσωπικής φροντίδας- κοσμήματα   28 3,31%
26 Μέσα μαζικής ενημέρωσης  3 0,35%
27 Λοιπές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  47 5,56%
28 Άλλες  επιχειρηματικές δραστηριότητες  71 8,39%
 
Συνολικά  

 
846 100%

   
 
Τουρισμός  

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της παραπάνω ενότητας ο τουρισμός 
συμμετέχει  ελάχιστα στην τοπική οικονομία αν και η περιοχή του ∆ήμου Μοιρών 
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διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν σημαντικό τουριστικό πόρο, όπως το 
αξιόλογο ανάπτυγμα ακτών, το ήπιο κλίμα, το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, τη 
πλούσια ιστορική κληρονομιά και  η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα  .   

Παράλληλα  το γεγονός ότι αποτελεί κομμάτι της Κρήτης , η οποία  είναι σήμερα 
ο κυριότερος τουριστικός προορισμός της χώρας , είναι ανταγωνιστική διεθνώς και 
δέχεται περίπου 2.400.000 επισκέπτες ετησίως, αποτελεί ένα επιπλέον θετικό 
παράγοντα  για την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή  .  

Ωστόσο είναι πενιχρές και χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό οι επενδύσεις 
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα του τουρισμού , τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε 
δημόσια επίπεδο . 

Σήμερα τα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης είναι υπαρκτά καθώς: 

1. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας προγραμματικής περιόδου χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη περιοχών που υστερούν 
(περιοχές στόχου 1) με την προώθηση δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν 
μεταξύ άλλων και την τουριστική δραστηριότητα  .  

2. Η παγκόσμια τουριστική αγορά αναζητά νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(όπως ο αγροτουρισμός , οικοτουρισμός , θεματικός τουρισμός) στις οποίες η 
περιοχή μπορεί να ανταποκριθεί . 

3. Το γεγονός ότι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι σε εμβρυακό στάδιο 
και τείνει να εδραιωθεί σε περιοχές χωρίς εντατική δραστηριοποίηση του  
πρωτογενούς τομέα  μπορεί να λειτουργήσει θετικά με την έννοια ότι υπάρχει η 
δυνατότητα  του σχεδιασμού του σχετικού εγχειρήματος  με τρόπο που να μην 
αναπτυχθούν χωρικές συγκρούσεις μεταξύ τουρισμού  και πρωτογενούς τομέα 
, αλλά οι οικονομικές αυτές δραστηριότητες να δράσουν υποστηρικτικά  η μία 
προς την άλλη .  

4. Η εμπειρία που υπάρχει από την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού σε 
γειτονικές περιοχές και τα προβλήματα που αυτό δημιούργησε τόσο σε 
επίπεδο περιβάλλοντος , όσο και σε επίπεδο διάρκειας της τουριστικής 
ανάπτυξης , μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς τη επιλογή του είδους της 
τουριστικής ανάπτυξης που θα επιδιωχθεί . 

 
Αγροτική οικονομία  
 
Το 39,73% του απασχολούμενου πληθυσμού δραστηριοποιείται στον πρωτογενή 
τομέα ο οποίος στηρίζει την οικονομία όλης της περιοχής .  
Με εξαίρεση τον οικισμό των Μοιρών , ολόκληρη η υπόλοιπη περιοχή χαρακτηρίζεται 
αμιγώς αγροτική .  
Η κύρια δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα είναι η γεωργία , δευτερεύοντος η 
κτηνοτροφία , ενώ η αλιεία συμβάλλει σε μικρό βαθμό στην διαμόρφωση του 
αγροτικού εισοδήματος .  
Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι  κυρίως μικτές αποτελούμενες από 
ελαιοκαλλιέργειες σε συνδυασμό με καλλιέργειες κηπευτικών ή και 
αμπελοκαλλιέργειες. 
Οι εκμεταλλεύσεις με ειδίκευση σε μία μορφή καλλιέργειας είναι  ελάχιστες και 
αποτελούνται κυρίως από ελαιοκαλλιέργειες , πολλές δε απ΄ αυτές ανήκουν σε μη 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και καλλιεργούνται απ΄ τους ίδιους  .  



80 

 

Βάση των στοιχείων που έδωσαν οι στατιστικοί ανταποκριτές του ∆ήμου και τα οποία 
αποτελούν μια καλή προσέγγιση της πραγματικότητας οι κατηγορίες των κυριότερων 
καλλιεργειών στο ∆ήμο καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα .  
 
Κυριότερες κατηγορίες καλλιεργειών στο ∆ήμο  
 
 
Τοπικό  
διαμέρισμα  

 
Ελαιώνες 
στρέμματα  

 
Λοιπές 
δενδρώδεις 
στρεμ.  

 
Αμπέλια  
στρέμματα 

 
Κηπευτικά  
στρέμματα 

Φυτά 
μεγάλης  
καλ. 
στρέμ.  

 
 
Αγρανάπαυ- 
ση στρέμ. 

 
Αληθινή  

 
1.705 38 120 185

 
355 -

 
Αντισκάρι 

 
5.500 - 3 1.225

 
366 526

 
Γαλιάς 

 
10.010 35 60 600

 
815 2.142

 
Καστελίου 

 
3.410 55 1.150 147

 
650 2.976

 
Κουσέ 

 
4.500 73 10 128

 
255 1.000

 
Μοιρών 

 
7.100 145 1.170 430

 
1.250 4.525

 
Περίου 

 
1.420 75 315 826

 
836 634

 
Πετροκεφαλίου 

 
4.700 30 13 655

 
637 1.292

 
Πηγαϊδακίων 

 
3.515 2 - 386

 
710 3.937

 
Πόμπιας  

 
7.312 117 530 344

 
867 5.570

 
Ρουφά  

 
2.630 12 317 9

 
622 1.210

 
Σκουρβούλων 

 
3.010 35 15 478

 
1.075 1.987

 
Συνολικά  

 
54.812 617 3.703 5.413

 
8.438 25.799

Ποσοστό επί του 
συνόλου 

 
55,49% 0,62% 3,75% 5,48%

 
8,54% 26,12%

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων στατιστικών ανταποκριτών ∆. Μοιρών  
 

Οι ελαιοκαλλιέργειες βρίσκονται στην πρώτη θέση καλύπτοντας το 55.49% της 
γεωργική γης , ενώ εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων , που 
εμφανίζονται ως αγραναπαύσεις , έχουν καλυφτεί από ελαιώνες .  
Η καλλιέργεια ελιάς αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή λαδιού ενώ οι εκτάσεις με 
στόχο  στην παραγωγή επιτραπέζιων ελιών είναι ελάχιστες.   
Στην κατηγορία λοιπές δενδρώδης καλλιέργειες κατατάσσονται κυρίως καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών καθώς και μικρές εκτάσεις άλλων οπωροφόρων κυρίως για 
αυτοκατανάλωση .     
 Οι αμπελοκαλλιέργειες καλύπτουν το 3,75% της γεωργικής γης και 
αποτελούνται κυρίως από σουλτανίνες με στόχο τη παραγωγή σταφίδας και 
επιτραπέζιου σταφυλιού . 
 Σημαντικό ποσοστό της γεωργικής γης καλύπτεται από  καλλιέργειες 
κηπευτικών  .  
Τα 5.413 στρέμματα της κηπευτικής γης καλύπτονται κατά 80% από υπαίθριες 
καλλιέργειες και κατά 20% από καλλιέργειες θερμοκηπίου .  
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 Το 8,54% της γεωργικής γης καλύπτουν φυτά μεγάλης καλλιέργειας . Η 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καλλιέργειες δημητριακών και ψυχανθών για 
κτηνοτροφική κυρίως χρήση καθώς και καλλιέργειες πατάτας , καρπουζιού και 
πεπονιού .  

Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχεί η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία . 
Τα ζώα εκτρέφονται κυρίως σε φτωχά σε βοσκοϊκανότητα βοσκοτόπια των ορεινών 
περιοχών και δευτερεύοντος σε τεχνητούς λιμώνες .  
 Οργανωμένες χοιροτροφικές μονάδες υπάρχουν στα Τοπικά ∆ιαμερίσματα 
Γαλιάς , Καστελίου , Ρουφά και Πόμπιας  ενώ στα υπόλοιπα ∆ιαμερίσματα 
διατηρούνται μόνο οικόσιτοι χοίροι για αυτοκατανάλωση . 
 Μικρές μονάδες εκτροφής βοοειδών υπάρχουν στα Τοπικά ∆ιαμερίσματα 
Πόμπιας , Κουσέ , Καστελίου , Ρουφά  και Πόμπιας με κατεύθυνση την παραγωγή 
κρέατος .  
 Οργανωμένα πτηνοτροφεία και κονικλοτροφεία στο ∆ήμο δεν υπάρχουν και τα 
ζώα των κατηγόριων αυτών είναι στο σύνολό τους οικόσιτα .  

Αξιόλογος είναι και ο αριθμός κυψελών που διατηρούνται στο ∆ήμο . Η 
δραστηριότητα αυτή αποδίδει εξαιρετικής ποιότητας προϊόν και δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον , αντίθετα προϋποθέτει την αναβάθμιση του,  ως εκ τούτου και με 
δεδομένο ότι αποφέρει ικανοποιητικό εισόδημα η προώθησή της μελισσοκομίας  θα 
ήταν ωφέλιμη για την περιοχή .   
 Μικρός και φθίνον  είναι ο αριθμός των ιπποειδών . Ένας μικρός αριθμός όνων 
και ακόμα μικρότερος αριθμός ημιόνων διατηρείται από ηλικιωμένους κυρίως αγρότες , 
ενώ τελευταία  έχει αναπτυχθεί ένας μικρός πληθυσμός αλόγων της ντόπιας φυλής 
των Γεοργαλίδικου τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους για άθληση 
και αναψυχή .      

Βάση των στοιχείων που έδωσαν οι στατιστικοί ανταποκριτές του ∆ήμου οι 
κυριότερες κατηγορίες εκτρεφόμενων ζώων στο ∆ήμο καταγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα  . 
 

Κυριότερες κατηγορίες εκτρεφόμενα ζώα ανά Τοπικό ∆ιαμέρισμα  
 
Τοπικό 
∆ιαμέρισμα 

 
Ίπ
ποι 

 
Ημίο- 
νοι 

 
Όνοι Βοοει- 

δή 
Πρόβα-
τα  

Αίγες Χοίροι 
 
Κουνέ-
λια  

 
Όρνιθες Μέλισ- 

σες 
 
Αληθινή  

 
- 

 
- 

 
4 4 220 20 - 

 
150 1.200 - 

 
Αντισκάρι  

 
- 

 
- 

 
- - 3.850 1.200 146

 
400 600 - 

 
Γαλιάς 

 
10 

 
- 

 
10 3 2.450 400 750

 
2.500 3.000 450

 
Καστελλίου 

 
- 

 
- 

 
- 70 110 40 1.410

 
200 700 - 

 
Κουσέ  

 
- 

 
- 

 
5 41 70 80 - 

 
130 130 25

 
Μοιρών 

 
11 

 
- 

 
3 27 1.650 310 190

 
1.400 2.000 1.400

 
Περίου 

 
- 

 
- 

 
6 - 700 80 - 

 
1.700 1.950 - 

 
Πετροκεφαλίου 

 
- 

 
1 

 
3 - 100 300 12

 
340 1.540 300

 
Πηγαϊδακίων 

 
- 

 
- 

 
13 - 13.000 800 22

 
3.300 750 185
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Πόμπιας  - - 6 12 740 210 100 1.500 2.400 450
 
Ρουφά  

 
- 

 
- 

 
4 42 1.100 180 400

 
150 140 20

 
Σκουρβούλων 

 
5 

 
15 

 
20 - 1.250 580 310

 
1.000 1.000 150

 
Συνολικά  

 
26 

 
16 

 
74 199 25.240 4.200 3.340

 
12.770 15.410 2.980

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων κτηνοτροφικών δηλώσεων 2007 και στατιστικών ανταποκριτών. 
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1.1.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1.1.1.2.1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ     

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση 
στην περιφέρεια του ∆ήμου και να εντοπιστούν τα κρίσιμα ζητήματα  τοπικής 
ανάπτυξης .  

 Τα θέματα τοπικής ανάπτυξης μπορούν να ομαδοποιηθούν στους εξής 
θεματικούς τομείς :  

α) «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  

β) «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

γ) «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»  

Η διάρθρωση των παραπάνω θεματικών τομέων είναι αρκετά γενική ώστε να μπορούν 
περιλάβουν θέματα τα οποία αφορούν μεν την περιοχή του ∆ήμου αλλά δεν 
εντάσσονται στις  αρμοδιότητες των ΟΤΑ .  
Ως εκ τούτου για την επιλογή των θεμάτων που θα αναλυθούν συνεκτιμώνται οι εξής 
παράγοντες :  
 Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . 
 Χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής του ∆ήμου . 
 Θεματικά αντικείμενα δραστηριοποίησης των υφιστάμενων υπηρεσιών και των 

Νομικών προσώπων του ∆ήμου . 
 Κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ∆ημοτικής αρχής . 
 Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες . 

 
Για την πληρέστερη και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης η 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση προτείνει την 
εφαρμογή του SWOT μοντέλου ανάλυσης . 
Το παραπάνω μοντέλο ανάλυσης προχωράει στην αξιολόγηση των θεμάτων και στον 
εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης ακολουθώντας τα εξής 
βήματα: 
Βήμα 1ο Αφού συνεκτιμηθούν οι παραπάνω παράγοντες επιλέγεται ένα θέμα το 
οποίο αφορά την τοπική ανάπτυξη . 

Βήμα 2ο Αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής σε σχέση με το θέμα και εντοπίζονται 
τα  κυριότερα προβλήματα (ανάγκες ή μειονεκτήματα) και οι δυνατότητές 
(πλεονεκτήματα) τα οποία πηγάζουν από τις ιδιαιτερότητες της περιοχής . 

Βήμα 3ο Σε σχέση πάντα με το υπό ανάλυση θέμα αξιολογείτε η κατάστασης του 
ευρύτερού περιβάλλοντος του ∆ήμου ( πολιτικό , νομικό , οικονομικό , διοικητικό , 
κοινωνικό , πολιτισμικό , τεχνολογικό κ.λ.π.) και εντοπίζονται περιορισμοί 
(παράγοντες, αλλαγές και εξελίξεις που αξιολογούνται αρνητικά) καθώς και ευκαιρίες 
(παράγοντες, αλλαγές και εξελίξεις που αξιολογούνται θετικά) .   
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Την τρέχουσα χρονική περίοδο το περιβάλλον στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί 
ο ∆ήμος  επηρεάζεται κυρίως από τους εξής καθοριστικούς παράγοντες : 

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 το οποίο συνοψίζει τις 
προτεραιότητες της Ελλάδας για την αντίστοιχη  προγραμματική περίοδο . 

 Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό 
με τη διοικητική μεταρρύθμιση όπως προωθείται σήμερα . 

Βήμα 4ο Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τα συμπεράσματα των παραπάνω 
αναλύσεων προκύπτουν τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής  ανάπτυξης σε κάθε θέμα , τα 
οποία είναι σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) προβλήματα της περιοχής του ∆ήμου 
που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά την επόμενη περίοδο .  

 

1.1.1.2.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΡΑΣΕΙ Ο 
∆ΗΜΟΣ . 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Το ΕΣΠΑ συνοψίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδος για τη προγραμματική περίοδο 
2007-2013 και τις εναρμονίζει με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της αντίστοιχης 
προγραμματικής περιόδου ( Στρατηγική της Λισσαβόνας ) . 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ είναι 20,5 δις € και ως προς την υλοποίηση 
του εισάγει νέες διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην δραστική μείωση των τελικών 
δικαιούχων . 
 
Οι προτεραιότητες τις οποίες θέτει το ΕΣΠΑ κατατάσσονται στις εξής θεματικές 
ενότητες: 

 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας . 
 Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία 
 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή . 
 Θεσμικό περιβάλλον . 
 Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων 

εργασίας και διαβίωσης .   

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και 
δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

1. Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
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Στόχοι του προγράμματος :  
«Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράμματος είναι η 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 να συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις 
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η 
προστασία των εδαφών, η διαχείριση αστικών λυμάτων, η εφαρμογή σχεδίων 
δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Στοχεύει επίσης στην 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στις υποδομές 
αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.» 
 

2. Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Στόχοι του προγράμματος :  
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών της χώρας. 
Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των οδικών αξόνων, του 
σιδηροδρομικού δικτύου, των λιμενικών υποδομών και των αεροδρομίων. 
Ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά 
αστικά έργα στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών. 
 

3. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Στόχοι του προγράμματος :  
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 
του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 
διάσταση της καινοτομίας. 
Προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της 
χώρας και δια σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση 
των προϊόντων, προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των 
μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της 
χώρας και μέσω των ΑΠΕ. 
 

4. Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  
Στόχοι του προγράμματος :  
Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, 
ανασχεδιασμός διαδικασιών του ∆ημόσιου Τομέα, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και βελτίωση της 
καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ. 
 

5. Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
Στόχοι του προγράμματος :  
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των 
επιχειρήσεων. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση 
της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της 
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Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της 
ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
 
 

6. Ε.Π. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  
Στόχοι του προγράμματος :  
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης. 
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας. 
Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να 
καταστεί πραγματικότητα για όλους. 
Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών 
ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης 
σε διάφοριυς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών 
επαγγελμάτων κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των 
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων 
 
 

7. Ε.Π. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  
Στόχοι του προγράμματος :  
∆ημιουργία μιας πολιτοκεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης 
διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και 
διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. 
∆ιαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και 
προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και 
λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των 
αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη. 
 
 

8. Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Στόχοι του προγράμματος :  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013" 
σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των 
υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, 
καθώς και των δικαιούχων φορέων, μέσω της χρηματοδότησης των δράσεων 
προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο 
κωδικούς προτεραιότητας της θεματικής προτεραιότητας "Τεχνική Βοήθεια" 
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που προβλέπονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (άρθρο 11 και Παράρτημα ΙΙ 
και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ.αριθμ.85 «Προπαρασκευή, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 "Αξιολόγηση και μελέτες, 
πληροφόρηση και δημοσιότητα". 
 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

1. Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
2. Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  
4. Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ  
5. Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου αποτελεί ένα νέο επίπεδο 
προγραμματισμού το οποίο περιλαμβάνει τις διοικητικές Περιφέρειες Κρήτης , Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου  . 
 

Οι άξονες προτεραιοτήτων του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου οι οποίοι αφορούν την 
Κρήτη είναι : 

-Άξονας προτεραιότητας 1 .Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας 
Κρήτης . 

-Άξονας προτεραιότητας 4. Ψηφιακή σύγκληση και επιχειρηματικότητα στην 
Περιφέρεια Κρήτης  . 

-Άξονας προτεραιότητας 7. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια 
Κρήτης  

-Άξονας προτεραιότητας 11. Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής – Αμιγούς στόχου 
σύγκλησης - Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο .  

Η ∆ημόσια ∆απάνη του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» 
ανέρχεται σε 1.325.000.178 € και κατανέμεται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 
Κρήτη: 564.000.000 € ή το 42,5% του συνόλου. 
Νότιο Αιγαίο: 350.000.178 € ή το 26,4% του συνόλου. 
Βόρειο Αιγαίο: 411.000.000 € ή το 31,1% του συνόλου 

Η Κοινοτική Συνδρομή (Κ.Σ.) ανέρχεται σε 871.300.178 εκ €, τα οποία 
κατανέμονται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 
Κρήτη: 423.000.000 € ή το 48,55% του συνόλου. 
Νότιο Αιγαίο: 140.300.178 € ή το 16,10% του συνόλου. 
Βόρειο Αιγαίο: 308.000.000 € ή το 35,35% του συνόλου. 
 

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα 

1. Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»  
2. Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» 



88 

 

3. Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 
4. Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 
5. Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ» 
6. Πρόγραμμα Αδριατικής . 
7. Πρόγραμμα Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου .  
8. Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας. 
9. Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος 1 Ευρώ.  
10. Πρόγραμμα Χώρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
11. Πρόγραμμα INTERREG IV C 
12. ∆ίκτυο INTERACT 
13. ∆ίκτυο ESPON 
14. ∆ίκτυο URBACT 

 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013  

Το ΕΣΣΑΑ 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 
2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα 
εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις 
βασικούς άξονες: 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της 
δασοκομίας  

 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονομίας 
 LEADER 

 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013  

Το ΕΣΣΑΑΛ της περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του κανονισμού για το 
Ε.Τ.Α., περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και 
προθεσμίες για την εφαρμογή τους ιδίως σε σχέση με: 

 Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων  
 Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας  
 Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας 

αλιευτικών προϊόντων  
 Την βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων  
 Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών  
 Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα  
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 Την διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την 
εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης  

 Την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που 
σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα  

 Την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και την συλλογή δεδομένων-πληροφοριών για την κοινή 
αλιευτική πολιτική  

 Την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων 

Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ήμων. 

     Στη  χώρα  μας  σήμερα,   το γενικότερο πλαίσιο   λειτουργίας  της   Ευρωπαϊκής  
Ένωσης,   δημιουργεί μια σειρά εισροών  και  προτεραιοτήτων  οι  οποίες   επιβάλουν   
την  αναδιάρθρωση   ή καλύτερα  τον   μετασχηματισμό   της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 
,  προκειμένου  να  επιτευχθεί   η  ζητούμενη  εναρμόνιση  σε  επίπεδο οργάνωσης  και 
λειτουργίας   .  
    Το  ενδεχόμενο εφαρμογής  του   σχεδίου  των  νέων  συνενώσεων  των  ∆ήμων,  
που προωθεί    το  ΥΠΕΣ  θα  πρέπει να  βρει τους  ∆ήμους  της  Μεσσαράς  έτοιμους   
να  εφαρμόσουν   μια  κοινή  στρατηγική   που θα υπακούει  στις  αρχές  της  
συνεργασίας   και  θα  αντικατοπτρίζει  τη  συστράτευση  γύρω  από  τα  κοινά 
προβλήματα  της  ενιαίας  αυτής  πληθυσμιακής  ενότητας, τα  οποία  έχουν  
αναδειχθεί   εδώ  και αρκετό  χρόνο  και  απαιτούν  πιεστικά  λύσεις,  εδώ  και τώρα 
και μάλιστα  λύσεις   με  ορίζοντα,  όχι  με  κοντόφθαλμες  λογικές και  παρωπίδες, 
που  υποδεικνύουν οι  σημερινές  τοπικές  κοινωνίες, επηρεαζόμενες  από   τοπικές 
αντιλήψεις και  συμφέροντα.   

Πρόκειται   για  τα   εξής  σημαντικά προβλήματα,  τα  οποία  θα πρέπει  να  
διερευνηθούν   μόνο  υπό το πρίσμα  διαδημοτικών   συνεργασιών,   μέσω   κοινών  
φορέων   : 

1.Κοινή διαχείριση υδατικού  δυναμικού. 
2. Προστασία  του  Περιβάλλοντος   - χωροταξία. 
3. Ενιαία διαχείριση  απορριμμάτων  - αποβλήτων. 
4.Κοινή στάση για  τη  στρατηγική    ανάπτυξης    της  περιοχής. 
5.Τοπική απασχόληση και  κοινωνική   συνοχή.    

      Ο  νέος  κώδικας  ∆ήμων  , εκτός  των  άλλων  ρυθμίζει   και καθιερώνει  το νέο 
πλαίσιο λειτουργίας   των  δημοτικών  επιχειρήσεων. Οι  εταιρίες    της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης   διακρίνονται πλέον  ως  προς  τη  νομική τους  μορφή   σε   
κοινωφελείς   και ανώνυμες ,ενώ καθιερώνεται αυστηρό πλαίσιο   εναρμόνισης   των  
υφιστάμενων   επιχειρήσεων  με τα  νέα  δεδομένα   και  τίθεται   αυστηρό πλαίσιο  
εξωτερικών  ελέγχων.  Το παραπάνω  σε συνδυασμό  με  το κριτήριο  της  
διαχειριστικής   επάρκειας των  φορέων,  που  θέτει    το  ΥΠΕΣ   , προκειμένου  να   
κριθούν  τελικοί δικαιούχοι και να  αντλήσουν   πόρους    στη  νέα  προγραμματική   
περίοδο ,  επιβάλει    στους  ∆ήμους    εφόσον   επιθυμούν  να   είναι  ανταγωνιστικοί   
να  λάβουν  σημαντικές   αποφάσεις, προκειμένου  να  πιστοποιηθούν  ή   να  
δημιουργήσουν  στρατηγικές  συμμαχίες   με υφιστάμενους ή νέους  φορείς.   
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       Οι  παραπάνω εξελίξεις   θέτουν  ένα κοινό πλαίσιο   αντιμετώπισης  υπό  το  
πρίσμα  της  γενικότερης   στρατηγικής   του ∆ήμου Μοιρών, προκειμένου να  
επιτευχθεί   η  αποτελεσματική  οργάνωση  και   ετοιμότητα   που επιβάλλεται μέσα 
από την  ανάγκη   παροχής    υψηλότερου  επιπέδου  υπηρεσιών  στον  πολίτη ,  
μέσω  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων - πρωτοβουλιών   και  υλοποίησης  των  
αναγκαίων   έργων.     

Συνοψίζοντας μπορούνε να κωδικοποιήσομε τις σημαντικότερες αλλαγές τις οποίες 
καλείται να αφομοιώσει η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εξής  :  

1. Τα νέα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από 
κοινοτικούς πόρους . 

2. Επιχειρησιακά προγράμματα . 
3. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ∆ημοτικών επιχειρήσεων . 
4. Την διαφαινόμενη εφαρμογή νέου προγράμματος Καποδίστριας στο άμεσο 

μέλλον .          

 

Νέα δεδομένα σχετικά τη διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από 
κοινοτικούς πόρους . 
 
 Το νέο πλαίσιο διαχείρισης κοινοτικών πόρων προϋποθέτει την ύπαρξη 
πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων  
συγχρηματοδοτούμενων έργων .  
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να μπορέσουν οι ∆ήμοι ή οι ∆ημοτικές Επιχειρήσεις να 
αντλήσουν κονδύλια από περιφερειακά και τομεακά προγράμματα  θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης των έργων σύμφωνα με ένα 
αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο .  
 Οι οριστικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι ∆ήμοι 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την διαχειριστική επάρκεια έχουν πρόσφατα  
καθοριστεί και δεν είναι ακόμα σε εφαρμογή . 
Γι΄ αυτό η μέχρι σήμερα πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας χορηγείται βάσει ενός 
προσωρινού μηχανισμού .  
Ωστόσο και ο προσωρινός μηχανισμός πιστοποίησης επιβάλει αρκετά υψηλά 
standards με αποτέλεσμα πολλοί μικροί ∆ήμοι  να μην καταφέρουν ή να μην 
εκφράσουν καν την επιθυμία  να πιστοποιηθούν .  
Οι ∆ήμοι αυτοί θα μπορούν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα  έργα μέσω 
πιστοποιημένων Περιφερειακών ή Νομαρχιακών Υπηρεσιών .  
Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία της «∆ήμος Α.Ε.» μέσω της οποίας οι ∆ήμοι θα 
μπορούν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα .      
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σαφές ότι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 
δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων .  
 Ο ∆ήμος Μοιρών έχει εξασφαλίσει διαχειριστική επάρκεια Τύπου Α ( τεχνικά 
έργα ) και τύπου Β (Προμήθειες και υπηρεσίες) βάση του προσωρινού προτύπου και 
για το λόγω αυτό έχει τη δυνατότητα να καταθέτει προτάσεις σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ χωρίς τη μεσολάβηση άλλων υπηρεσιών  . 
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα απαιτηθούν σημαντικές εσωτερικές αλλαγές 
και επενδύσεις σε επιστημονικό προσωπικό και υποδομή προκειμένου να μπορέσει να 
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ανταποκριθεί τόσο στις οριστικές προδιαγραφές πιστοποίησης , όσο και στις ανάγκες 
των συγχρηματοδοτούμενων έργων .   
 

Επιχειρησιακά προγράμματα     
 

Με τα άρθρα 203-207 του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θεσμοθετείται η 
υποχρέωση εκπόνησης τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους ∆ήμους 
και τις Κοινότητες της Χώρας .Σε πρώτη φάση, την υποχρέωση αυτή, έχουν οι ΟΤΑ με 
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων , ∆ήμοι-Πρωτεύουσες Νομών, καθώς και οι ΟΤΑ 
που προέρχονται από εθελούσια συνένωση. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι 
προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης καθώς και της οργάνωσης και ανάπτυξης των 
υπηρεσιών του ΟΤΑ και προσδιορίζονται οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη 
των στόχων αυτών, καθώς και οι υφιστάμενες αλλά και οι εκτιμώμενες πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης.  Στη συνέχεια εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα ∆ράσης του ΟΤΑ 
και αυτοτελή Ετήσια Προγράμματα ∆ράσης των κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών 
επιχειρήσεων, της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, των Ν.Π.∆.∆. 
των ΟΤΑ και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων, ενώ μέρος του ετήσιου 
προγράμματος δράσης είναι και το τεχνικό πρόγραμμα του ∆ήμου . 

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων . 
Σύμφωνα  με τον νέο Κώδικα οι μορφές των επιχειρήσεων που μπορούν να 

συνιστούν οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες  είναι οι εξής: 

α. ∆ημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 

β. Ανώνυμες εταιρείες 

γ. Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. 

 

Ειδικότερα: 

 «Οι δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν ως σκοπό 
δραστηριότητες ή υπηρεσίες που συνδέονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες των 
∆ήμων και των Κοινοτήτων, όπως είναι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η 
παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την οικονομική 
ανάπτυξη των ∆ήμων και Κοινοτήτων. Συγχρόνως, παρέχεται η δυνατότητα 
παράλληλης επιδίωξης περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι 
μεταξύ τους συναφείς και, σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό 
χαρακτήρα. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορεί να 
αποτελέσει οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του Κώδικα (π.χ. τέλεση πολιτικού γάμου, τήρηση 
δημοτολογίου κλπ.).  

Επιτρέπεται η χρηματοδότηση  κοινωφελούς επιχείρησης από τον ∆ήμο για τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από απόφαση του ∆ημοτικού ή Κοινοτικού 
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Συμβουλίου. Ως προϋπόθεση προβλέπεται η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς 
προγράμματος δράσης της. 
 

 Οι ανώνυμες εταιρείες δρουν με τρεις μορφές: 
i. Τις κοινές ανώνυμες εταιρίες του ν. 2190/1920 . Οι εταιρείες αυτές που 

συνιστώνται είτε από περισσότερους ∆ήμους ή Κοινότητες, είτε με άλλους φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται επιχειρήσεις των ΟΤΑ, εφόσον τα νομικά αυτά 
πρόσωπα διαθέτουν την  πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο μετοχικό 
κεφάλαιο μπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην εταιρεία της 
μορφής αυτής είναι δυνατή η συμμετοχή του ∆ημοσίου ή ν.π.δ.δ. Προβλέπεται η 
υποχρεωτική λύση τους μετά από τρεις συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις και μετά την 
πρώτη διετία της λειτουργίας τους. 

ii.  Τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες, στο μετοχικό κεφάλαιο των 
οποίων συμμετέχουν μόνον φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φορείς του 
δημοσίου, και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των ΟΤΑ, την προώθηση της ανάπτυξης με τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο, και  

iii.  Τις μονομετοχικές ανώνυμες εταιρίες, δηλαδή εκείνες που συνιστώνται 
μόνον από ένα ∆ήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι εισφέρουν το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου, και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή 
κοινοτικής περιουσίας ή την  εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.  

Οι ανώνυμες εταιρείες των ∆ήμων και των Κοινοτήτων, με εξαίρεση τις 
αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες αποκλείονται από τις προγραμματικές συμβάσεις. 
 Οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, οι οποίες συνιστώνται με ειδικές διατάξεις 
νόμου (όπως οι ∆ΕΥΑ) που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους. 

Οι ∆ήμοι ή οι Κοινότητες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές, 
τραπεζικές και ασφαλιστικές  ανώνυμες εταιρείες. » 

(Απόσπασμα της εισηγητικής έκθεσης του νέου Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων) 

 

∆ιαφαινόμενη εφαρμογή νέου προγράμματος Καποδίστρια στο άμεσο μέλλον.          

 Το ενδεχόμενο νέου «Καποδίστρια» συζητήθηκε  έντονα τόσο σε κεντρικό 
επίπεδο όσο και μέσα από τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Επιπλέον ο Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων δίδει τη δυνατότητα σε ∆ήμους και 
Κοινότητες να προχωρήσουν σε εθελούσιες συνενώσεις με τη σύμφωνη γνώμη των 
∆ημοτών τους .  

Επειδή η εφαρμογή νέου «Καποδίστρια» θα πρέπει να θεωρηθεί αναπόφευκτη 
, είναι απαραίτητο οι ∆ήμοι να καταρτίσουν συγκεκριμένη στρατηγική πάνω στο 
ζήτημα αυτό και να δραστηριοποιηθούν τοπικά , διαδημοτικά και κεντρικά ούτως ώστε 
να συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό του νέου «Καποδίστριας» και να μην 
βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων .    
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1.1.1.2.3 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

Κρίσιμα ζητήματα είναι τα σημαντικότερα  (στρατηγικής σημασίας) προβλήματα 
της περιοχής του ∆ήμου , τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά την επόμενη 
περίοδο.  
Παράλληλα τα κρίσιμα ζητήματα είναι και οι ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν  
προκειμένου να αναπτυχθεί η περιοχή του ∆ήμου .  

Η παραπάνω έννοια είναι αρκετά γενική ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει 
πλήθος θέματα τοπικής ανάπτυξης, που αφορούν μεν τη περιοχή ενός ∆ήμου αλλά   
δεν αποτελούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ ή προτεραιότητες της ∆ημοτικής Αρχής . 

Για το λόγο αυτό κατά την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων λαμβάνονται υπόψη :  
1. Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της περιοχής του ∆ήμου όπως 

καταγράφονται στα παραπάνω κεφάλαια .  
2. Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
3. Οι κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ∆ημοτικής αρχής . 
4. Οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
5. Οι θεματικοί τομείς στους οποίους κατατάσσονται τα θέματα τοπικής 

ανάπτυξης. 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 

Θέμα  : Αστικά  υγρά απόβλητα .   
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα 

- Με εξαίρεση το Τοπικό ∆ιαμέρισμα 
Πόμπιας , ο ∆ήμος δεν διαθέτει  
ολοκληρωμένο σύστημα συγκέντρωσης 
και διαχείρισης υγρών αποβλήτων .  

-Ρύπανση του υπεδάφους από τον 
μεγάλο αριθμό απορροφητικών βόθρων 
και την  ανεξέλεγκτη διάθεση 
ελαιουργικών και οικιακών υγρών 
λυμάτων  .     

- Η ύπαρξη μικρών διάσπαρτων οικισμών 
σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο 
δυσχεραίνουν την εξυπηρέτησή τους από 
μία κεντρική μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού και κατά συνέπεια την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος 
σε επίπεδο ∆ήμου .  

-Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης 
των κατοίκων . 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια για την 
εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ε.Ε. 
σχετικά με την επεξεργασία και  ασφαλή 
εναπόθεση των υγρών λυμάτων .    
 
-Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις 
στην Ε.Ε αφήνουν να διαφανεί ότι 
ευκαιρίες χρηματοδότησης ανάλογων 
έργων θα είναι διαθέσιμες δυσκολότερα 
στο μέλλον.    

 

∆υνατότητες 

-Υπάρχει ώριμο έργο εγκατάστασης 
κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού 

- Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια 
υποδομή σε αποχετευτικά δίκτυα η οποία 
όμως πρέπει να ολοκληρωθεί .   

-Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχές 
ευνοούν την ανάπτυξη μικρών 
εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων με υδροχαρή φυτά οι οποίες 
είναι ιδανικές λύσεις για την  εξυπηρέτηση 
των μικρών οικισμών  .    

 

 

 

Ευκαιρίες 

-Σήμερα υπάρχει τεχνολογία διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων η οποία έχει  χαμηλή 
σχετικά απαίτηση σε κεφάλαια και είναι 
φιλική προς το περιβάλλον , για την 
αντιμετώπιση των αναγκών μικρών και 
απομακρυσμένων οικισμών οι οποίοι δεν 
μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία 
κεντρική μονάδα .    

-ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
Προτεραιότητας 2. Προστασία και 
διαχείριση υδατικών πόρων . 
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 
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 Έλλειμμα σε υποδομή συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων . 
 Έλλειμμα σε υποδομή συγκέντρωσης και επεξεργασίας ελαιουργικών  

αποβλήτων 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Συγκέντρωση και διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα .   
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 
Προβλήματα  

-Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων 
ετών ο ∆ήμος Μοιρών αλλά και η περιοχή 
της Μεσσαράς γενικότερα δεν διαθέτει 
χώρο εναπόθεσης και επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων . 
 
- Έλλειμμα στη υποδομή και στο 
προσωπικό συγκέντρωσης και μεταφοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί , χαρτί , 
πλαστικό , μέταλλο) . 
 
-Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνει οργανικά 
υλικά τα οποία αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 47% των συνολικών 
παραγόμενων αστικών αποβλήτων  . Τα 
χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης 
οφείλονται και την έλλειψη επαρκούς 
υποδομής  .  
 
-Ελλείψεις στην υποδομή συγκέντρωσης 
απορριμμάτων . 
 
- Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης 
των κατοίκων . 
 
-Έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης για την 
χωροθέτηση υποδομής συγκέντρωσης 
και επεξεργασίας απορριμμάτων στην 
περιοχή . 
 
- Παρά τις προσπάθειες του ∆ήμου 
υπάρχει ακόμα πρόβλημα καθαριότητας 
στο κέντρο της πόλης των Μοιρών όπου 
συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος  
απορριμμάτων λόγω της  εμπορικής 
δραστηριότητας .   
   
- Ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων 
κυρίως κατηγοριών που δε 
συγκεντρώνονται από το ∆ήμο 
(οικοδομικών δραστηριοτήτων , 
γεωργικής δραστηριότητας , ογκώδη 
αντικείμενα κ.λ.π.).  

 
∆υνατότητες  

-Ύπαρξη κατάλληλων χώρων για την 
εγκατάσταση υποδομών συγκέντρωσης και 
διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με 
έγκυρες επιστημονικές έρευνες  .  

-Ύπαρξη διάθεσης συνεργασίας μεταξύ 
των ∆ήμων της περιοχής . 
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Ασφυκτικά χρονικά περιθώρια 
εναρμόνισης με την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία και  
ασφαλή εναπόθεσης των απορριμμάτων. 
 

-Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις 
στην Ε.Ε αφήνουν να διαφανεί ότι 
ευκαιρίες χρηματοδότησης ανάλογων 
έργων θα είναι διαθέσιμες δυσκολότερα 
στο μέλλον.      

 
Ευκαιρίες 

- Οι πολιτικές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενάργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής , του ΥΠΕΣ και της ΕΕ, για την 
προώθηση περιβαλλοντικά αποδεκτών 
τρόπων διάθεσης των απορριμμάτων, 
όπως εκφράζονται μέσω των σχετικών 
Νόμων, Οδηγιών και χρηματοδοτήσεων 
αλλά και των προτεραιοτήτων σε 
περιφερειακό επίπεδο (ΠΕΠ) . 
 
-Το θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει την 
συνεργασία των ΟΤΑ στο ζήτημα της 
διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό τη 
δημιουργία μικρού αριθμού ΧΥΤΥ σε κάθε 
νομό.  
 
-Ύπαρξη Περιφερειακού Σχεδιασμού 
∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Απ.677 
21-02-2006 Περιφέρειας Κρήτης) ο οποίος 
αποτελεί ειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασμού 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Κρήτης . 
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών 
Συστημάτων & ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων ».  
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης (∆ράσεις 
συμπληρωματικές του παραπάνω 
προγράμματος)  

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 
 Έλλειψη  χώρου  συγκέντρωσης  απορριμμάτων . 
 Έλλειψη υποδομής επεξεργασίας απορριμμάτων . 
 Μικρό ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων . 
 Έλλειμμα στη υποδομή συγκέντρωσης των απορριμμάτων .  
 Έλλειμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των δημοτών  . 
 Ύπαρξη χώρων ανεξέλικτης εναπόθεσης απορριμμάτων . 
 Ανάγκη βελτίωσης υπηρεσιών καθαριότητας σε σημεία με έντονη εμπορική 

δραστηριότητα .
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Έδαφος   .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 
Προβλήματα 

 
-Υποβάθμιση της ποιότητας της 
αγροτικής γης λόγω υπερεκμετάλλευσης , 
μείωσης των βροχοπτώσεων και 
ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων.  
 
-Η γήρανση και το χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού 
έχουν συνέπεια τη δυσκολία στην 
αφομοίωση νέων τεχνολογιών που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 
του εδάφους .   
 
-Το μικρό μέγεθος του αγροτικού κλήρου 
επιβάλει την εντατική εκμετάλλευση του 
προκειμένου να συντηρηθεί η αγροτική 
οικογένεια , με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να εφαρμοστούν περίοδοι 
αγρανάπαυσης .    
 
-∆εν υπάρχει χωροταξική οργάνωση των 
διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
με αποτέλεσμα να οικοδομείται γη 
υψηλής παραγωγικότητας , να μην 
προστατεύονται περιοχές με οικολογικό 
και πολιτισμικό ενδιαφέρον.    

 
∆υνατότητες  

 
- Πλούσια βιοποικιλότητα . 

 
- Για σημαντικό μέρος του νοτίου τμήματος 
του ∆ήμου έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ένταξής του σε καθεστώς προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος (NATURA 
GR4310007 ∆υτικά Αστερούσια ). 
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

 
-Οι ιδιωτικές επενδύσεις (κατευθυνόμενες 
και από χρηματοδοτικά προγράμματα) 
έχουν προσανατολισμό περισσότερο την 
αύξηση της παραγωγής μέσω της 
υπερεκμετάλλευσης του  εδάφους .  
 
-∆εν έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο των 
θεματικών στρατηγικών που θα 
στοχεύουν στην ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας . 
 
-∆εν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των 
απαιτούμενων ειδικών περιβαλλοντικών 
μελετών  καθώς και των σχετικών 
σχεδίων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών .  
 
-Αναποτελεσματικός ο μηχανισμός 
ελέγχου για την εφαρμογή του κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής ο οποίος 
μεταξύ άλλων συμβάλει στην αναβάθμιση 
της ποιότητας του  εδάφους .   

 
Ευκαιρίες 

 
-Υπάρχει θεσμοθετημένος κώδικας ορθής 
γεωργικής πρακτικής ο οποίος θα συμβάλει 
στην αναβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα 
εφαρμόζεται από τους παραγωγούς .  
 
- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013 /Άξονα προτεραιότητας 
2 : Βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
υπαίθρου . 
 
 - ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
προτεραιότητας 3 πρόληψη και 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου , 
Άξονας προτεραιότητας 4 «Προστασία 
Εδαφικών Συστημάτων & ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων».  
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους . 
 Κίνδυνος ερημοποίησης τμημάτων αγροτικής γης .  
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Υδατικό απόθεμα .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα  

- Μείωση των αποθεμάτων των υπόγειων 
υδροφοριών συνέπεια της 
υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων 
υδάτων σε συνδυασμό με την  μείωση 
των βροχοπτώσεων .  

-Έλλειψη εγκατάστασης διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων με συνέπεια τον 
κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των 
υπόγειων αποθεμάτων νερού  .   

-Μη ορθολογική διαχείριση των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων. 
 
 
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 
 
-Οι ιδιωτικές επενδύσεις (κατευθυνόμενες 
και από χρηματοδοτικά προγράμματα) 
έχουν προσανατολισμό περισσότερο την 
αύξηση της παραγωγής μέσω της 
υπερεκμετάλλευσης του  νερού .  
 
-Πολυδιάσπαση των φορέων που 
εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών 
πόρων.  

∆υνατότητες  

-Το ανάγλυφο των νοτίων ακτών του ∆ήμου 
σε συνδυασμό με κατάλληλα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά σε ορισμένα σημεία 
δημιουργούν κατάλληλο  υπόβαθρο για την 
εγκατάσταση έργων εμπλουτισμού του 
υπόγειο υδροφορέα .    

 

 

 

 

Ευκαιρίες 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
Προτεραιότητας 2. Προστασία και 
διαχείριση υδατικών πόρων , Άξονας 
προτεραιότητας 7 «Προστασία & διαχείριση 
υδατικών πόρων»  για τις Περιφέρειες του 
στόχου 1 
 
 
 
 
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Μείωση των αποθεμάτων των υπόγειων υδροφοριών και κίνδυνος 
υποβάθμισης της ποιότητας τους .  
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Ενέργεια  .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα  

-Χαμηλό επίπεδο εκμετάλλευσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Η 
εκμετάλλευση των παραπάνω πηγών 
ενέργειας είναι πρακτικά ανύπαρκτη στα 
δημόσια έργα . 

-∆ημόσια και ιδιωτική υποδομή (κτίρια , 
εγκαταστάσεις , μηχανήματα κ.λ.π.) χωρίς 
ενσωματωμένη τεχνολογία 
εξοικονόμησης ενέργειας .    

-Έλλειψη ενημέρωσης πολιτών για την 
ενεργειακά βιώσιμη διαχείριση κατοικιών 
και επιχειρήσεων .      

 

 

 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-∆ύσκαμπτο και γραφειοκρατικό σύστημα 
αδειοδότησης για την εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .   

 

  

∆υνατότητες  

- Ευνοϊκή γεωγραφική θέση της περιοχής 
που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ηλιοφάνειας καθ΄ όλη  σχεδόν τη διάρκεια 
του έτους αλλά και σημαντική αιολική 
δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος του 
έτους . 

-Ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής και 
ιδιαιτέρα οι  εντατικές καλλιέργειες 
κηπευτικών συνεπάγονται τη παραγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων πρώτης ύλης η οποία 
μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή 
βιοενέργειας . 

- Από την συνεργασία του ∆ήμου με 
ιδιωτική εταιρία για την εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου έχει αποκτηθεί εμπειρία 
σχετικά με ανάλογα έργα.  

-Σταδιακά αυξανόμενο ενδιαφέρον ιδιωτών 
για επενδύσεις στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών . 

Ευκαιρίες 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. « 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
Άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση 
του ενεργειακού συστήματος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας»  

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
προτεραιότητας 1 «Προστασία 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας » 
/ Άξονας προτεραιότητας 6. «Προστασία 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» για τις 
περιφέρειες του στόχου 1 
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Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Χαμηλό ποσοστό εκμετάλλευσης της γεωθερμίας , της ηλιοφάνειας και της αιολικής 
δραστηριότητας για την παραγωγή ενέργειας . 

 Ανάγκη ενσωμάτωσης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στη δημόσια και 
ιδιωτική υποδομή . 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Φυσικό περιβάλλον   .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα  

- Περιορισμός της βιοποικιλότητας από 
την εντατική εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων και τη παράλληλη ρύπανση και 
συρρίκνωση του ζωτικού  χώρου της 
άγριας ζωής .    

-Η έλλειψη χωροταξικής οργάνωσης των  
διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
(οικονομική , οικοδομική κ.λ.π.) πέρα από 
τις χωρικές αντιθέσεις που μπορεί να 
αναπτύξει μεταξύ των δραστηριοτήτων 
αυτών έχει συνέπεια την υποβάθμιση του 
αγροτικού τοπίου και εγείρει δυσκολίες 
στην  προστασία περιοχών με οικολογικό 
ενδιαφέρον .    
 
-Έλλειμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
– αισθητοποίησης σε σημαντικό μέρος 
του πληθυσμού .  
 
-Ανθρωπογενείς πιέσεις στην περιοχή 
NATURA και σε περιοχές φυσικού 
κάλλους . 

∆υνατότητες  

-Για σημαντικό μέρος του νοτίου τμήματος 
του ∆ήμου έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ένταξής του σε καθεστώς προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος (NATURA 
GR4310007 ∆υτικά Αστερούσια ) . 
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  Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 
 
-∆εν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των 
απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών  καθώς και Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία . 

-Έλλειψη γενικής στρατηγικής για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής . 
Σχετικές μελέτες οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί κατά καιρούς έχουν παραμείνει 
ανεκμετάλλευτες . 

-Έλλειψη κτηματολογίου και δασολογίου . 
 
-Ιδιωτικές επενδύσεις (κατευθυνόμενες 
και από χρηματοδοτικά προγράμματα) οι  
οποίες έχουν προσανατολισμό την 
αύξηση των αποδόσεων μέσω της 
υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. 
 

 

  

Ευκαιρίες 
 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
Προτεραιότητας 3 Πρόληψη και 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου .   

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
προτεραιότητας 3 πρόληψη και 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου / 
Άξονας προτεραιότητας 7 «Προστασία & 
διαχείριση υδατικών πόρων»  για τις 
Περιφέρειες του στόχου 1 
Άξονας Προτεραιότητας 9 Προστασία 
φυσικού περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
(για τις Περιφέρειες του Στόχου 1)  . 
 
- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013 /Άξονα προτεραιότητας 
2 : Βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
υπαίθρου /Μέτρο Αποκατάσταση του 
δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης . 
∆ράση 1. Βελτίωση των συνθηκών 
πρόληψης και αντιπυρική προστασία των 
δασών και δασικών εκτάσεων και 
αποκατάσταση δασών και δασικών 
εκτάσεων που έχουν υποστεί ζημιές κυρίως 
από πυρκαγιές . 
∆ράση 2. Ορεινά αντιπλημμυρικά και 
αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή 
επιπτώσεων πλημυρών . 
∆ράση 3. Έργα – αναδάσωσης / Ορεινά 
αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 
αποκατάσταση καμένων εκτάσεων .   
Άξονας προτεραιότητας 3.Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονομικής δραστηριότης  
Μέτρο : Στήριξη για μη παραγωγικές 
επενδύσεις . 
∆ράση 1. 
Μέτρο :Έργα δασικής αναψυχής σε 
δημόσιες εκτάσεις και δασικές εκτάσεις .  
∆ράση 2. 
Μέτρο : ∆ιατήρηση και αναβάθμιση της 
αγροτικής κληρονομίας . 
Άξονας προτεραιότητας 4. Εφαρμογή της 
προσέγγισης Leader / Μέτρο Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης  .   
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Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος . 
 Συρρίκνωση της βιοποικιλότητας .    
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : ∆ομημένο περιβάλλον    .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα  

-Έλλειψη χωροταξικής οργάνωσης των 
ανθρωπίνων  δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται χωρικές 
αντιθέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 
αυτών  , να μην προστατεύονται περιοχές 
με οικολογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον 
, να οικοδομείται γη υψηλής 
παραγωγικότητας και γενικότερα να 
δυσχεραίνεται η επιχειρούμενη βιώσιμη 
ανάπτυξη .   
 
-Έλλειψη θεσμοθετημένων όρων 
δόμησης σε παράκτιες κυρίως περιοχές 
αλλά και σε ορεινές περιοχές όπου έχει 
διατηρηθεί το παραδοσιακό στοιχείο 
(Τζίγκουνας , Πλατειά Περάματα ,Καλά 
Λιμάνια , Λίσταρος )  .  
 
-Περιορισμένοι και αφρόντιστοι  
κοινόχρηστοι χώροι (πεζοδρόμια ,  
παιδικές χαρές , δημόσιοι χώροι 
αναψυχής ) 

-Ελάχιστο πράσινο εντός των οικισμών . 

-Ελλιπής υποδομή προσβασιμότητας σε 
ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους .  

-Υψηλή συγκέντρωση εμπορικής 
δραστηριότητας , δημοσίων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών στο κέντρο της έδρας του 
∆ήμου  με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προβλήματα 
κυκλοφοριακής  συμφόρησης  τις ώρες 
αιχμής . 
  

∆υνατότητες  

-Υπάρχουν περιοχές με φυσική ομορφιά 
καθώς και παλαιά παραδοσιακά ή και με 
ιστορική αξία κτίσματα τα οποία 
προσφέρονται για την αξιοποίηση τους σε 
χώρους αναψυχής . 

- Η πρόσφατη έγκριση πολεοδομικής 
μελέτης επέκτασης του οικισμού Μοιρών 
προβλέπει την δημιουργία νέων 
κοινόχρηστων χώρων . 
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Έλλειψη γενικής στρατηγικής για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής . 
Σχετικές μελέτες οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί κατά καιρούς έχουν παραμείνει 
ανεκμετάλλευτες . 

-∆εν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των 
απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών  καθώς και Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία . 
 
-Έλλειψη κτηματολογίου και δασολογίου . 

 

  

Ευκαιρίες 

- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης  
 
-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013 /Άξονας προτεραιότητας 
1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα της γεωργίας και της ∆ασοκομίας  
Άξονας προτεραιότητας 3.Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονομικής δραστηριότης 
Μέτρο: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών  
Μέτρο : ∆ιατήρηση και αναβάθμιση της 
αγροτικής κληρονομίας . 
Άξονας προτεραιότητας 4. Εφαρμογή της 
προσέγγισης Leader / Μέτρο Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης     
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού . 
 Έλλειψη θεσμοθετημένων όρων δόμησης σε εν δυνάμει τουριστικές 

περιοχές ( Παράλια , Ορεινά )  
 Ανάγκη αναβάθμισης και επέκτασης των κοινόχρηστων χώρων καθώς και 

εξωραϊσμού του δομημένου περιβάλλοντος . 
 Ανάγκη αποκέντρωσης δημοσίων υπηρεσιών από το κέντρο της έδρας 

του ∆ήμου. 
 Ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας στην έδρα του ∆ήμου . 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Θέμα  : Ύδρευση     .    
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα  

-Η υποδομή ύδρευσης του ∆ήμου και 
ιδιαιτέρα της έδρας δεν έχει ακόμα 
εξωραϊστεί  . 

-Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες 
άρδευσης συνεπάγονται τη μείωση 
των υδατικών αποθεμάτων των 
υπόγειων υδροφοριών με συνέπεια 
την ανεπάρκεια υδρεύσιμου νερού στο 
μέλλον .   

- Μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
υδρεύεται από υδροφόρο ορίζοντα η 
επιφάνεια του οποίου καλλιεργείται 
εντατικά και απορροφά μεγάλο μέρος 
από τα υγρά λύματα των νοικοκυριών 
και των ελαιοτριβείων της περιοχής  

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

- Μείωση του μέσου ύψους των 
βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια . 

 

  

 

∆υνατότητες  

-Οι ορεινές περιοχές των Αστερουσίων 
περικλείουν υδροφορίες οι οποίες 
αποδίδουν καλής ποιότητας νερό και 
στο βαθμό που προστατευθούν από την 
μόλυνση θα μπορέσουν να συμβάλουν 
στην υδροδότηση του πληθυσμού με 
καλής ποιότητας νερό  .      

-Το φράγμα της Φανερωμένης  
εξασφαλίζει νερό το οποίο με κατάλληλη 
επεξεργασία μπορεί να καλύψει 
υδρευτικές ανάγκες . 

 

 

 

Ευκαιρίες 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας 
Προτεραιότητας 2. Προστασία και 
διαχείριση υδατικών πόρων ,  
 Άξονας Προτεραιότητας 7. Προστασία και 
διαχείριση υδατικών πόρων στις 
Περιφέρειες του Στόχου 1  . 
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΠΕΠ «Κρήτης & 
νησιών του Αιγαίου» / Άξονας 
Προτεραιότητας 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης  

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 ∆ιασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού . 
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Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής . 

Θέμα  : Υποδομή προσπελασιμότητας  .      
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα  

-Η περιοχή του ∆ήμου είναι γεωγραφικά 
απομακρυσμένη από το λιμάνι και το 
αεροδρόμιο Ηρακλείου τα οποία 
αποτελούν τις κυριότερες πύλες 
μετακίνησης προϊόντων και επιβατών .  

-Η Εθνική Οδός ΕΟ97 η οποία είναι η 
βασική δίοδος της περιοχής προς τα δύο 
σημαντικά διαμετακομιστικά κέντρα του 
Νομού διανύει μια μακρά περίοδο 
αναβάθμισης με τα πρώτα της στάδια να 
έχουν χρηματοδοτηθεί από το Α΄ ΚΠΣ .  

-Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες 
αναβάθμισης και επέκτασης του οδικού 
δικτύου και ιδιαίτερα προς  τις περιοχές 
με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης 
(ακτές και  ορεινές περιοχές).   

-Υψηλό ποσοστό τροχαίων οδικών 
ατυχημάτων λόγω οδικής συμπεριφοράς 
και κατάστασης του δικτυού .   

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

- Η υλοποίηση των οδικών έργων 
συχνά απαιτεί πολύπλοκες 
διαδικασίες και εμπλοκή πολλών 
φορέων με αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις . 

 

  

 

∆υνατότητες  

- Ο οικισμός των Μοιρών αποτελεί κέντρο 
της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας τόσο του ∆ήμου όσο και 
της ευρύτερης περιοχής του Νότου του 
Νομού Ηρακλείου , για το λόγο αυτό δέχεται 
καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών . 
Το γεγονός αυτό μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά στην προσπάθεια προσέλκυσης 
κεφαλαίων για την αναβάθμιση και την 
επέκταση των υποδομών 
προσπελασιμότητας .   
   

 

 

 

 

 

Ευκαιρίες 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Π.Ε.Π. Κρήτης και 
νησιών του νησιών Αιγαίου / Άξονας 
προτεραιότητας 1.Υποδομές και υπηρεσίες 
προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης . 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. Ενίσχυση 
προσπελασιμότητας / Άξονας 
προτεραιότητας 5 : Οδική ασφάλεια και 
ασφάλεια δικτύων μεταφορών περιφερειών 
αμιγούς στόχου σύγκλισης .  

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Σημαντικές ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασης του οδικού δικτύου της 
περιοχής . 
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Θεματικός τομέας :  Κοινωνική Πολιτική , Παιδεία , Πολιτισμός και Αθλητισμός . 

Θέμα  : Υποδομή φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας   .     
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα  

-Σημαντικές είναι οι ανάγκες 
βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και 
του εξοπλισμού του δημοτικού 
παιδικού σταθμού . 

-Το πρόγραμμα «Βρεφικός σταθμός» 
καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό 
των αναγκών του ∆ήμου . Παράλληλα 
ο βρεφικός σταθμός δεν διαθέτει δικές 
του εγκαταστάσεις αλλά φιλοξενείται 
στις εγκαταστάσεις του παιδικού 
σταθμού . 

 

  

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

Σημαντικές διαδικαστικές δυσκολίες 
στην υλοποίηση του προγράμματος 
του Βρεφικού Σταθμού , οι οποίες 
προκύπτουν από την εξάρτηση του 
από χρηματοδοτικά προγράμματα με 
μεταβαλλόμενους όρους υλοποίησης . 

  

 

∆υνατότητες  

-Το έργο της κατασκευής κτιρίου το 
οποίο θα στεγάσει τον βρεφικό σταθμό 
είναι ήδη ώριμο και υπάρχει οικόπεδο 
για την εγκατάστασή του . 

 

 

 

 

 

 

Ευκαιρίες 

- ΕΣΠΑ 2007-2013 /ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης . 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» /Πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» . 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Σημαντικές οι ανάγκες αναβάθμισης τη υποδομής του ∆ημοτικού Παιδικού 
σταθμού . 

 Ανάγκη κατασκευής κατάλληλης εγκατάστασης για τη στέγαση του  
βρεφονηπιακού σταθμού Μοιρών . 
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Θεματικός τομέας :  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Θέμα  : Υποδομή άθλησης  .      
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήματα  

-Αυξημένες ανάγκες συντήρησης και 
λειτουργίας των υφισταμένων 
αθλητικών εγκαταστάσεων . 

-Υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης 
τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας 
στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
καθώς και τεχνολογίας παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  . 

-Η εξάρτηση μέρους της 
δραστηριότητας  που φιλοξενείται  
στις αθλητικές εγκαταστάσεις από 
χρηματοδοτικά προγράμματα με 
ημερομηνία λήξης και μη ομαλή ροή 
πληρωμών δεν εξασφαλίζει 
απρόσκοπτη συνέχεια στις 
δραστηριότητες αυτές . 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

- Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της 
υποδομής άθλησης στους ΟΤΑ δεν 
συνοδεύτηκε με παράλληλη 
μεταβίβαση πόρων για τη συντήρηση 
και λειτουργία της υποδομής με τη 
λογική ότι θα πρέπει να λειτουργεί 
ανταποδοτικά . Ωστόσο στα πλαίσια 
αυτής της λογικής το υψηλό κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης 
συνεπάγεται υψηλό αντίτιμο χρήσης 
για το κοινό  , γεγονός που θα 
μπορούσε να καταστήσει την άθληση 
απρόσιτη για πολύ κόσμο .   

∆υνατότητες  

-Υπάρχει σημαντική υποδομή σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις .   

-Ο οικισμός των Μοιρών αποτελεί 
κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας τόσο του ∆ήμου όσο 
και της ευρύτερης περιοχής του νότου 
του Νομού Ηρακλείου , το γεγονός αυτό 
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για 
την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων 
για την εγκατάσταση των αθλητικών 
υποδομών . Ο ίδιος παράγοντας μπορεί 
να συντελέσει στην  προσέλκυση 
κεφαλαίων για την κάλυψη των 
αναγκών των εγκαταστάσεων σε 
εξοπλισμό και έργα βελτίωσης  . 
 
-Υπάρχει ενδιαφέρον για άθληση από 
μέρους των δημοτών με  7 σωματεία να 
δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό .  

 

Ευκαιρίες 

-ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» /Πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» .  

-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού / 
προγράμματα μαζικού αθλητισμού .   
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Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Ελλείψεις τόσο στον εξοπλισμό όσο και στην συντήρηση της 
υφιστάμενης αθλητικής υποδομής . 

 Ανάγκη ενσωμάτωσης τεχνολογίας εξασφάλισης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην υποδομή άθλησης. 

 Ανάγκη δημιουργίας δομών άθλησης με μόνιμο χαρακτήρα παράλληλα 
με την αξιοποίηση των προγραμμάτων  της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού , τα οποία διακρίνονται από περιοδικότητα και ασυνέχεια 
στην χρηματοδότηση .   
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Θεματικός τομέας :  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Θέμα  : Υγεία – πρόνοια .      
 

Προβλήματα & Περιορισμοί 

Προβλήματα 

-Ελλείψεις στις δημόσιες δομές  παροχής 
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας τόσο 
στην περιοχή του ∆ήμου όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή  . 

-Ανύπαρκτη η νοσοκομειακή περίθαλψη  
στην περιοχή του ∆ήμου και στην 
ευρύτερη περιοχή του Νότου γενικότερα  . 

-Μεγάλη  απόσταση της περιοχής από τις 
μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες του 
Ηρακλείου και τα κέντρα παροχής 
υπηρεσιών πρόνοιας  . 

-Ελλείψεις στις υποδομές διακομιδής 
ασθενών προς τις μεγάλες νοσοκομειακές 
μονάδες του Ηρακλείου . 

-Ελλείψεις στην υποδομή στήριξης 
κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων .  

-Ελλείψεις στην υποδομή στήριξης 
ηλικιωμένων ατόμων , τα οποία  
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού του ∆ήμου .  

 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

∆υνατότητες  

- Ο οικισμός των Μοιρών αποτελεί κέντρο 
της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας τόσο του ∆ήμου όσο και 
της ευρύτερης περιοχής του Νότου του 
Νομού Ηρακλείου , για το λόγω αυτό 
δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών 
οι οποίοι των επισκέπτονται μεταξύ άλλων 
και για την αναζήτηση παροχών υγείας και 
πρόνοιας από  τις ιδιωτικές και δημόσιες 
δομές  που έχουν αναπτυχθεί στον οικισμό. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά στην προσπάθεια προσέλκυσης 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη των 
υποδομών υγείας και πρόνοιας .     
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Οι υψηλού επιπέδου μονάδες παροχής 
νοσοκομειακής περίθαλψης του  
Ηρακλείου έχουν δράσει , ως ένα βαθμό , 
ανταγωνιστικά ως προς την διάθεση 
δημοσίων κεφαλαίων για υποδομές 
υγείας στην περιφέρεια του Νομού .   

-Οι υπηρεσίες προς τις κοινωνικά 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του ∆ήμου 
είναι ως ένα βαθμό  εξαρτημένες από 
χρηματοδοτικά προγράμματα , χωρίς 
σταθερότητα στις χρηματοδοτήσεις τους 
και με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης .   

  

Ευκαιρίες 

- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης . 
 
-ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
δια βίου μάθηση» Άξονας Προτεραιότητας 7 
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 
ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλησης » 
 
-ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού» ,  
Άξονας προτεραιότητας 2.1 « Ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
∆υναμικού και των επιχειρήσεων στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» ,  
Άξονας προτεραιότητας 4.1: «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών 
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 
Άξονας προτεραιότητας 5.1: Εδραίωση της 
μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας 
Υγείας και προάσπιση της ∆ημόσιας Υγείας 
του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης . 
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Ελλιπείς  οι δημόσιες δομές παροχής υγείας στο δήμο και στην ευρύτερη 
περιοχή . 

 Ανάγκη βελτίωσης των  υποδομών διακομιδής  ασθενών στις μεγάλες 
νοσοκομειακές μονάδες του Ηρακλείου . 

 Ανάγκη δημιουργίας ευέλικτων  κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
με τη μορφή ανοικτών δομών . 

 Ανάγκη δημιουργίας δομών κοινωνικής στήριξης ηλικιωμένων .   
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Θεματικός τομέας :  Τοπική Οικονομία και Απασχόληση     

Θέμα  : Γεωργία - κτηνοτροφία         
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα 

-Μικρός και  πολυτεμαχισμένος αγροτικός 
κλήρος .  

-Συρρίκνωση και γήρανση του τοπικού 
αγροτικού πληθυσμού . 
 
-Αγροτικός πληθυσμός με χαμηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης με αποτέλεσμα το 
ποιοτικό έλλειμμα του εργατικού 
δυναμικού και την ανύπαρκτη οργάνωση 
των εκμεταλλεύσεων   .  

 -Βοσκότοποι με χαμηλή βοσκοϊκανότητα 
υποβαθμισμένοι από την υπερβόσκηση . 

-Η ελλιπής ή και ανεπαρκής  χωροταξική 
κατανομή γεωργίας και κτηνοτροφίας και 
η ελλιπής αστυνόμευση συνεπάγονται την 
εδραίωση χωρικών  αντιθέσεων μεταξύ 
των δύο δραστηριοτήτων .    

-Υψηλό κόστος εισροών (αγροχημικά , 
νερό , ενέργεια , γεωργικά εργαλεία ) 

-Χαμηλό επίπεδο τυποποίησης αγροτικής 
παραγωγής . 

-Μικρή έως και μηδενική διάχυση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην 
αγροτική παραγωγή .    

- Ελλιπείς ή και ανύπαρκτες υπηρεσίες 
στήριξης (γεωτεχνικές υπηρεσίες , 
υπηρεσίες έρευνας , υπηρεσίες 
πιστοποίησης , συνεταιριστικές 
οργανώσεις κ.λ.π.) . 

-Ανεπάρκεια και κακή διαχείριση του  
αρδεύσιμου νερού  . 

 

∆υνατότητες  

-Το ανάγλυφο των νοτίων ακτών του ∆ήμου 
σε συνδυασμό με κατάλληλα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά σε ορισμένα σημεία 
δημιουργούν κατάλληλο  υπόβαθρο για την 
εγκατάσταση έργων εμπλουτισμού του 
υπόγειου υδροφορέα . 

-Η κατασκευή του φράγματος της 
Φανερωμένης στα διοικητικά όρια του 
∆ήμου και τα σημαντικά αποθέματα νερού 
που συγκεντρώνει αυξάνουν τα διαθέσιμο 
αρδεύσιμο νερό . 

-Οι κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες 
της περιοχής παρέχουν ιδανικές συνθήκες 
για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
ανωτέρας ποιότητας . 
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Συρρίκνωση της παραγωγής ή και 
εξαφάνιση παραδοσιακών αγροτικών 
προϊόντων . 
 
-Ο νησιωτικός χαρακτήρας συνεπάγεται 
την μεγάλη απόσταση από τις κεντρικές 
αγορές της χώρας και το αυξημένο 
κόστος μεταφοράς αγροτικών προϊόντων 
και εφοδίων .    
 
-Ένταση του ανταγωνισμού με την 
ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών κέντρων 
με πιθανά χαμηλότερο κόστος προϊόντων 
στον ευρύτερο μεσογειακό τομέα .     
 
-Σταδιακός περιορισμός των πόρων της 
ΕΕ για την στήριξη του γεωργικού τομέα .  
 
  

 

  

Ευκαιρίες 

- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013  
Άξονας προτεραιότητας 1 : Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας 
και της ∆ασοκομίας / Μέτρο: Βελτίωση και 
ανάπτυξη υποδομής που σχετίζεται με την 
ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοκομίας/  
Υπομέτρο : Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομής 
που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 
∆ράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις  
∆ράση 2. Έργα αναδασμού .   
∆ράση 3. Αγροτικός Εξηλεκτρισμός . 
∆ράση 4. Βελτίωση βοσκοτόπων . 
∆ράση 5. Βελτίωση προσβασιμότητας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις .    
Υπομέτρο : Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομής 
που σχετίζεται με την ανάπτυξη της 
δασοκομίας . 
∆ράση : ∆ιάνοιξη και βελτίωση δασικού 
οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση 
δασών .  
Άξονας προτεραιότητας 2 : Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της υπαίθρου /Μέτρο: 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό .  
Άξονας προτεραιότητας 3:Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονομικής δραστηριότητας . 
Άξονας προτεραιότητας 4. Εφαρμογή της 
προσέγγισης Leader / Μέτρο Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης    

-ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού» Άξονας 
προτεραιότητας 2.1 « Ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
∆υναμικού και των επιχειρήσεων στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης»  

 
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Ανάγκη για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού . 
 Ανάγκη για τη βελτίωση του φυσικού δυναμικού . 
 Υποστήριξη παραγωγής προϊόντων ποιότητας . 
 Προβολή παραγόμενου προϊόντος .  
 Ανάγκη για την δημιουργία υποστηρικτικών δομών της αγροτικής 

δραστηριότητας  . 
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Θεματικός τομέας :  Τοπική Οικονομία και Απασχόληση     

Θέμα  : Αλιεία  .      
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα 

-Έλλειψη σοβαρών υποδομών για την 
στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας .   

- Η αλιευτική δραστηριότητα είναι 
συνήθως επικουρική . 

- Συρρίκνωση και γήρανση του τοπικού 
αγροτικού πληθυσμού 
 
- Έλλειψη γενικής στρατηγικής ανάπτυξης 
της αλιείας .  

-Μικρή έως και μηδενική διάχυση της 
έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα .   

- Ανεπαρκείς ή και ανύπαρκτες υπηρεσίες 
στήριξης. 

 

∆υνατότητες  

-Σημαντικό ανάπτυγμα ακτών στο οποίο θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί η αλιεία. 

-Καλή ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων της 
περιοχής .    

-Υπάρχουν δύο ώριμα έργα τα οποία 
αφορούν την ανάπτυξη και βελτίωση της 
αλιευτικής υποδομής .   
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες 
ωρίμανσης και χρηματοδότησης έργων 
κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη 
της  αλιευτικής δραστηριότητας .      

 

  

Ευκαιρίες 

-Ε.Π. Αλιείας 2007-2019/Άξονας 
προτεραιότητας 4. «Αειφόρος ανάπτυξη 
αλιευτικών περιοχών » /Μέτρο 4.1. 
«Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»/ ∆ράση 
2. «∆ημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»  

-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013  
Άξονας προτεραιότητας 3.Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονομικής δραστηριότης  
Άξονας προτεραιότητας 4. Εφαρμογή της 
προσέγγισης Leader / Μέτρο Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης . 

ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. « 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
Άξονας προτεραιότητας 3   «Βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος »  
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης της υποδομής αλιείας .  
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Θεματικός τομέας :  Τοπική Οικονομία και Απασχόληση     

Θέμα  : Τουρισμός       
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα 

-Ελλιπής τουριστική υποδομή τόσο σε 
ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο. 

-Σημαντικές ανάγκες βελτίωσης της 
προσπελασιμότητας στις εν δυνάμει 
τουριστικές περιοχές του ∆ήμου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνατότητες  

-Το σημαντικό ανάπτυγμα ακτών 
κολύμβησης σε συνδυασμό με το ήπιο 
κλίμα , το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον  και 
ορεινές περιοχές όπου έχει διατηρηθεί το 
παραδοσιακό αγροτικό στοιχείο , συνθέτουν 
ιδανικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του 
τουρισμού .  

-Για σημαντικό μέρος του νοτίου τμήματος 
του ∆ήμου έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ένταξής του σε καθεστώς προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος (NATURA 
GR4310007 ∆υτικά Αστερούσια ) 

-Το γεγονός ότι η τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής είναι σε εμβρυακό στάδιο και 
τείνει να εδραιωθεί σε περιοχές χωρίς 
εντατική δραστηριοποίηση του  
πρωτογενούς τομέα  μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά με την έννοια ότι 
υπάρχει ακόμα η δυνατότητα  του εξαρχής 
σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης με 
τρόπο που να μην αναπτυχθούν χωρικές 
συγκρούσεις μεταξύ τουρισμού  και 
πρωτογενούς τομέα αλλά οι παραπάνω 
δραστηριότητες να δράσουν 
συμπληρωματικά . 
Παράλληλα η εμπειρία που υπάρχει από 
την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού σε 
γειτονικές περιοχές και τα προβλήματα που 
αυτό δημιούργησε τόσο σε επίπεδο 
περιβάλλοντος όσο και σε επίπεδο 
διάρκειας της τουριστικής ανάπτυξης 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς τη 
επιλογή του είδους της τουριστικής 
ανάπτυξης που θα επιδιωχθεί .   
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Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Έλλειψη γενικής στρατηγικής για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής . 
Σχετικές μελέτες οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί κατά καιρούς έχουν παραμείνει 
ανεκμετάλλευτες . 

-∆εν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των 
απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών  καθώς και Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία . 

-Η μείωση του διαθέσιμου προς 
κατανάλωση εισοδήματος των 
ευρωπαίων , μετά την πρόσφατη 
οικονομική συγκυρία , επηρεάζει τις 
αποφάσεις τους για ταξίδια αλλά και τη 
διάρκειά των διακοπών τους .   

-Έντονη εποχικότητα και περιορισμένη 
χρονική διάρκεια της τουριστικής ζήτησης  

-Ένταση του ανταγωνισμού με την 
ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών κέντρων 
με πιθανά χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών 
στον ευρύτερο μεσογειακό τομέα .      
 

 

 

Ευκαιρίες 

- Ε.Π. Κρήτης και των νησιών Αιγαίου / 
Άξονας προτεραιότητας 1.Υποδομές και 
υπηρεσίες προσπελασιμότητας 
Περιφέρειας Κρήτης. 

- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013 / Άξονας προτεραιότητας 
3.Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας /Μέτρο Ενθάρρυνση 
τουριστικών δραστηριοτήτων . 
Άξονας προτεραιότητας 4. Εφαρμογή της 
προσέγγισης Leader / Μέτρο Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης     
  
ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» Άξονας 
προτεραιότητας 3   «Βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος »  
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Ελλιπής έως και ανύπαρκτη η τουριστική  υποδομή τόσο σε  δημόσιο 
επίπεδο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο . 

 Ανάγκη για την προβολή και αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής ( φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό 
απόθεμα κ.λ.π.) . 
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Θεματικός τομέας :  Τοπική Οικονομία και Απασχόληση   . 

Θέμα  : Νέες τεχνολογίες       
Προβλήματα & Περιορισμοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

 

Προβλήματα 

-Χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών 
στην καθημερινή οικονομική και κοινωνική 
ζωή του μέσου δημότη . 

-Το μεγάλο ποσοστό δημοτών χωρίς 
ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης 
δυσχεραίνει την αφομοίωση των νέων 
τεχνολογιών .   

 

 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Το αυξημένο κόστος χρήσης των νέων 
τεχνολογιών τις καθιστά απρόσιτες σε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού .   

  

 

∆υνατότητες  

-Ο οικισμός των Μοιρών αποτελεί κέντρο 
της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας τόσο του ∆ήμου όσο και 
της ευρύτερης περιοχής του Νότου του 
Νομού Ηρακλείου , το γεγονός αυτό μπορεί 
να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια 
προσέλκυσης δημοσίων επενδύσεων  για 
την ανάπτυξη κέντρου διάδοσης των νέων 
τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή . 
 
-Στον οικισμό Μοιρών υπάρχει σημαντικός 
αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων με 
αντικείμενο την πληροφορική . 

 

Ευκαιρίες 

- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ Κρήτης & νησιών 
του Αιγαίου , Άξονας Προτεραιότητας 7: 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης . 
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. Ψηφιακή σύγκληση 
 Άξονα προτεραιότητας 1 «Βελτίωση 
παραγωγικότητας με αξιοποίησης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας » ,  
Άξονας προτεραιότητας 2 «Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας και 
ποιότητα ζωής ».  
 
- ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. Κοινωνία της 
πληροφορίας / Άξονας προτεραιότητας 6 
«Επικοινωνίες»   
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 

 Χαμηλή διείσδυση των νέων  τεχνολογιών τόσο στην ιδιωτική όσο και 
στην δημόσια ζωή της περιοχής . 
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1.1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
 
1.1.2.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  
 

Στο εν  λόγω    κεφάλαιο   γίνεται    μια  προσπάθεια     συνοπτικής   
περιγραφής ,ανάδειξης  και αξιολόγησης   της  υφιστάμενης  κατάστασης   του ∆ήμου  
Μοιρών ως υπηρεσίας και των  νομικών  προσώπων   του ,   ως  αυτοτελών  
οργανισμών.  

Η  ανάλυση  μας  επικεντρώνεται σε  μια  σειρά  βασικούς  τομείς   που  
αποτελούν   και τους  κύριους  άξονες   δραστηριοποίησης  του ∆ήμου   ως  
οργανισμού  τοπικής  αυτοδιοίκησης.   
Πρόκειται   για  τους  εξής   τομείς  : 

 Εσωτερική  διάρθρωση - οργάνωση   του ∆ήμου Μοιρών , σε σχέση και με  τις   
εξελίξεις  που έλαβαν  χώρα   και αφορούν  στο θεσμικό πλαίσιο    λειτουργίας  
των  ΟΤΑ  της  χώρας. 

 Οικονομική διαχείριση  χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  των ετών   
αναφοράς . 

 Οι βασικές  οικονομικές  δραστηριότητες    και  το στίγμα   της  οικονομίας  της  
περιοχής . 

 Το κοινωνικό  περιβάλλον  του  ∆ήμου (δημογραφία, υγεία , εκπαίδευση  ) . 
 Το  φυσικό  περιβάλλον   και η χωροταξία  
 Τις  υφιστάμενες  τεχνικές  υποδομές.  

 

1.1.2.1.1.Εσωτερική οργάνωση  του ∆ήμου  - οργανόγραμμα.  

Στον υφιστάμενο  οργανισμό εσωτερικής   υπηρεσίας   του  ∆ήμου Μοιρών ( ΦΕΚ 
327/08-04-1999)  ο οποίος    δημιουργήθηκε   μετά την    συνένωση    των  
καποδιστριακών  ∆ήμων,  σε εφαρμογή του Νόμου 2539/1997, περιγράφεται  η 
διάρθρωση   και οι αντίστοιχες  αρμοδιότητες  των υπηρεσιών,  οι δραστηριότητες   
των  οποίων     κατανέμονται   στις     προβλεπόμενες   διοικητικές  ενότητες.    
       Για  λόγους  που έχουν  να  κάνουν  με  την  ανάγκη     παρουσίασης  της  
πραγματικής  κατάστασης,  έτσι όπως  διαμορφώνεται  σήμερα μέσα  από τη  
διαδικασία  εκπόνησης   του  επιχειρησιακού  προγράμματος,   κρίνουμε  σκόπιμο   να  
παρουσιάσουμε   το  νέο  οργανισμό εσωτερικής  υπηρεσίας   ο  οποίος  έχει  
συνταχθεί  από την αρμόδια  επιτροπή του ∆ήμου Μοιρών, εγκρίθηκε  από το 
∆ημοτικό  Συμβούλιο   με  την 41/2008 απόφαση και έχει αποσταλεί  αρμοδίως  για  
έλεγχο  και  δημοσίευση.  (Σχετικές  με  το θέμα  είναι  και  οι  21/2009  καθώς  και  η  
65/2009  αποφάσεις   του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου  οι  οποίες   όμως  δεν  
υπεισέρχονται σε  θέματα   διάρθρωσης  του  νέου  ΟΕΥ αλλά  σε θέματα   
καθορισμού  των  κατηγοριών  και   κλάδων των  υπαλλήλων,  που  μπορεί  να  
προΐστανται  οργανικών  μονάδων  κατόπιν  σχετικών  οδηγιών  από  την  Περιφέρεια  
Κρήτης,  η  διαδικασία  είναι  σε  εξέλιξη )       
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    Ο  νέος   ΟΕΥ  λαμβάνει  υπόψη  το υφιστάμενο   θεσμικό πλαίσιο (Νέος  κώδικας  
∆ήμων  και κοινοτήτων  Ν. 3584/2007),καθώς   και  τα  νέα  δεδομένα  που 
διαμορφώθηκαν  σχετικά με την  λειτουργία  των  ΚΕΠ σε επίπεδο  τμήματος  
εσωτερικής  ανταπόκρισης  και  την   υποχρεωτική  δημιουργία   ∆ημοτικής  
αστυνομίας, σε επίπεδο   διεύθυνσης.        

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ   
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή   
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  
Γ.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
  Οι υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τις μονάδες που εξυπηρετούν και 
υποστηρίζουν τη λειτουργία των αμέσως με τον ∆ήμαρχο συνδεομένων υπηρεσιών και 
προσώπων.  
 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Το γραφείο του ∆ημάρχου, δακτυλογραφεί, αναπαράγει, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί 
την προσωπική αλληλογραφία και τις αποφάσεις του ∆ημάρχου, συγκεντρώνει τα 
στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το ∆ήμαρχο και μεριμνά για 
την υπογραφή και διεκπεραίωσή τους.  
Ρυθμίζει τις συναντήσεις και επικοινωνίες του ∆ημάρχου και τηρεί ημερολόγιο των 
προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του ∆ήμου.  
Τηρεί το προσωπικό αρχείο των εγγράφων του ∆ημάρχου.  
Τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο ∆ήμαρχος. 
∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που της ανατίθεται από το ∆ήμαρχο και δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών.  
 
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Ο κάθε ειδικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες 
γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει 
οριστεί να εξυπηρετήσει (Ν. 1416/84 άρθρο 67 και άρθρο 57 παρ. 10 Ν.2218/94).  
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το ∆ήμαρχο.  
Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες ασκούν 
καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 
μορφής.  
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, 
για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να 
εξυπηρετήσουν.  
Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το ∆ήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο 
και τη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι επιστημονικοί 
συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε 
εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη 
διενέργεια ερευνών εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή 
εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την 
πραγμάτωση των σκοπών του δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας 
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σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του ∆ήμου, συστηματική 
παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, 
τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή και σε κάθε άλλη 
εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο δήμαρχο.  
 

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Το γραφείο παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις του τύπου και των εκπομπών στα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με 
στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του ∆ήμου.  
Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου, 
συνεργασία με τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέματα. 
 ∆ημοσιεύει τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις των υπηρεσιών του ∆ήμου.  
Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήμου με γενικό στόχο τη 
δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 
Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των ξένων ή γενικά των 
διερχομένων από το ∆ήμο. Επιμελείται ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του 
∆ήμου στα Μ.Μ.Ε. 
 Συγκεντρώνει ειδήσεις από το χώρο του ∆ήμου, επεξεργάζεται το υλικό, σχεδιάζει, 
εισηγείται και εφαρμόζει τα προγράμματα διανομής τους. 
 Τηρεί πληροφοριακό αρχείο δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν το ∆ήμο, 
καθώς και των σχετικών απαντήσεων.  
Οργανώνει εκδηλώσεις τελετών, πολιτικών γάμων κ.λπ. Οργανώνει την προετοιμασία 
και υποστήριξη ενημερωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά 
εκδηλώσεων του ∆ήμου. 
 Επιμελείται της διοργάνωσης, της υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης ξένων. 
Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξωτερικό δημοτικής αντιπροσωπείας. 
Επικοινωνεί με φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν το ∆ήμο.  
Υποστηρίζει τα Πολιτικά όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήμου στη συνεργασία με 
ξένους ή διεθνείς φορείς ή ∆ήμους χωρών του εξωτερικού για τη λήψη Τεχνογνωσίας ή 
εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένα προγράμματα του ∆ήμου.  
Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών, διεθνών και ξένων φορέων (Αρχές, ∆ημόσιες 
Υπηρεσίες, Σωματεία, Προξενεία, Ιδρύματα ∆ήμοι άλλων Χωρών κ.λπ.).  
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας παρακολουθεί την νομοθεσία που αφορά το ∆ήμο και 
γενικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενημερώνοντας την αρμόδια κατά περίπτωση 
∆ιεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο και εποπτεύουν την εφαρμογή των νόμων, δίνοντας τις 
απαραίτητες οδηγίες.  
Έχει την ευθύνη της σύνταξης όλων των σχεδίων συμβάσεων που υπογράφει ο 
∆ήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιδήμαρχος, ενδεικτικώς δε των μισθωτηρίων, των 
εργολαβικών συμβάσεων.  
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης για την ορθή διεξαγωγή των διαγωνισμών για 
έργα και προμήθειες.  
Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα, που ερωτάται και παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα 
∆ικαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής και όλων των βαθμών, στον Άρειο Πάγο, στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα ∆ΕΚ (∆ικαστήριο των 
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωμάτων του 
Ανθρώπου  
Πέρα των ανωτέρω αναφερομένων έχει και τις παρακάτω,  ενδεικτικά αναφερόμενες 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 
. Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του ∆ήμου για την 
προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του ∆ήμου.  
(Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου και της ∆ημαρχιακής 
Επιτροπής όταν καλείται).  
. Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα 
και στα άλλα ιδρύματα του ∆ήμου για οποιοδήποτε θέμα.  
. Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης που 
αφορούν το ∆ήμο.  
. Νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του ∆ήμου, συμβολαίων, 
συμβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων, δημοπρασιών κλπ.  
. Παραστάσεις σ' όλα τα ∆ικαστήρια για υποθέσεις του ∆ήμου.  
. Παραστάσεις στις ∆ιοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του ∆ήμου.  
. Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις 
προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, 
αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το ∆ήμο).  
 
 
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (πάντα σε άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΑΠΗ και 

της ∆ΕΠΑΜ) 
Το γραφείο αυτό περιλαμβάνει: 
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 
. Το γραφείο αυτό ασχολείται με τον εσωτερικό έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών, 
των κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν στο ∆ήμο την 
προστασία της περιουσίας του και την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων.  
Περιλαμβάνει το σχέδιο οργάνωσης για το ∆ήμο, το κατάλληλο προσωπικό και ένα 
σύνολο από οδηγίες που προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
υλοποίησης κάθε ενέργειας και απόφασης, η μεθοδολογική επαλήθευση της ύπαρξης 
και ορθής εφαρμογής του συστήματος και η αξιολόγησή του. Ο εσωτερικός έλεγχος 
συνίσταται σε έλεγχο της διαχείρισης και ειδικότερα όχι απευθείας των αποτελεσμάτων 
αλλά τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, αξιολογεί αυτά σε σχέση 
με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και με τον τρόπο εκμετάλλευσης των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. Ενεργεί τον έλεγχο ποιότητας και είναι αρμόδιο για τη 
διαδικασία λήψη πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών (ISO) και τη μετά τη λήψη 
διατήρηση της πιστοποίησης αυτής. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται άμεσα 
με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και δη την επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 
και του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Το γενικότερο αντικείμενο του Τμήματος είναι η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των 
πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιών και των θυγατρικών φορέων του ∆ήμου σε 
ζητήματα:  
α) Σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του 
∆ήμου και της τοπικής ανάπτυξης,  
β) Οργάνωσης των πόρων (μέσων) και των διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης του 
∆ήμου.  
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Το γραφείο αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδοτική 
υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος. Ο ρόλος του στις περιπτώσεις αυτές είναι 
γνωμοδοτικός. ∆εν έχει αρμοδιότητες λήψης εκτελεστών από τις λοιπές υπηρεσίες 
αποφάσεων αλλά μόνον εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα, και τους θυγατρικούς 
φορείς του ∆ήμου και προτάσεων προς τις υπηρεσίες, μετά από σχετική συνεργασία 
μαζί τους. Μεριμνά για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από τα 
εκάστοτε αρμόδια όργανα. 
 Το γραφείο υλοποιεί προγράμματα, ενέργειες κ.λπ. που δεν είναι δυνατό να 
υλοποιηθούν από τις επί μέρους μονάδες του ∆ήμου ή των θυγατρικών φορέων του. Οι 
αρμοδιότητες του γραφείου περιλαμβάνουν επιπλέον :  
Α. Επιστημονική υποστήριξη του Προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης και της 
δράσης του ∆ήμου. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του 
∆ήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, 
περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο Τ.Α., 
χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της ΤΑ, 
προγράμματα φορέων υποστήριξης της ΤΑ, προγράμματα Ε.Ε.). Συνεχής έρευνα και 
παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή του ∆ήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της 
συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την 
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάστασής της. Συνεχής επικαιροποίηση των 
στοιχείων και οργάνωσής τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Φροντίδα 
για τη συγκέντρωση μελετών και Τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις 
επιδιώξεις του ∆ήμου (π.χ. Κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες 
διαμόρφωσης και τυποποίησης Τεχνογνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
κ.λπ.).∆ιεξαγωγή ερευνών των αναγκών των δημοτών και καταγραφή αιτημάτων και 
προτάσεων μέσω συναντήσεων, επαφών, ημερίδων κ.λπ. με τους κατοίκους και τους 
τοπικούς φορείς. Επεξεργασία των προηγούμενων στοιχείων και πληροφοριών και 
εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και της 
περιοχής του ∆ήμου. Επισήμανση προβλημάτων, διερεύνηση αιτιών, ανάλυση 
δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα 
εναλλακτικών λύσεων και σχεδίων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.  
Εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων. 
∆ιατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα σ' όλες τις περιοχές 
άσκησης πολιτικής.  
Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη 
αποφάσεων από το ∆.Σ., τη ∆.Ε. και τις επιτροπές του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Συνεχής 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των θετικών/ αρνητικών επιπτώσεων των 
προγραμμάτων που υλοποιούν ο ∆ήμος, άλλοι τοπικοί φορείς, υπερτοπικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην περιοχή.  
Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων 
για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο 
από τις δραστηριότητα του ∆ήμου όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων 
τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του ∆ήμου. Εισήγηση 
και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες του γραφείου 
σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό εκτός ∆ήμου όταν απαιτείται. Συνεργασία, 
παροχή κατευθύνσεων και παρακολούθηση του εξειδικευμένου αυτού επιστημονικού 
δυναμικού.  
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Β. Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη της οργάνωσης και των διαδικασιών διοίκησης και 
λειτουργίας του ∆ήμου.  
1.Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή 
συμπερασμάτων και εκτιμήσεων που αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών του του 
∆ήμου (οργάνωση στελέχωση, τεχνικά μέσα κ.λπ.). Εκπόνηση/ επίβλεψη μελετών που 
αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του ∆ήμου (κανονισμοί, δομές, 
διαδικασίες, μέθοδοι εργασίας, ροή πληροφοριών κ.λπ.). Επίβλεψη εφαρμογής των 
οργανωτικών βελτιώσεων. Παρακολούθηση της εφαρμογής και των μεταβολών της 
οργανωτικής δομής και στελέχωσης των υπηρεσιών του ∆ήμου. Παρακολούθηση της 
κατανομής, σε κάθε στιγμή, των θέσεων εργασίας και των στελεχών που ασχολούνται 
σ' αυτές. Καταγραφή σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών των 
διαδικασιών λειτουργίας του ∆ήμου. Ανάλυση των επιμέρους ενεργειών κάθε 
διαδικασίας με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή 
καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και 
χρόνου. Συνεχής αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων από το ∆ήμο 
υπηρεσιών και μέριμνα για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 
Υποστήριξη των προϊσταμένων των υπηρεσιών για τη σύνταξη του Κανονισμού 
λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας. Ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των 
προϊσταμένων των υπηρεσιών σε θέμα οργάνωσης /διοίκησης με σκοπό την υιοθέτηση 
πρακτικών διοίκησης που προωθούν την ποιότητα της εργασιακής ζωής και την 
αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών (π.χ. κίνητρα, κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας, ομαδικό πνεύμα, αναγνώριση προσπαθειών).  
Το γραφείο επίσης: Μεριμνά για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής του ∆ήμου 
κυρίως δε την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων του ∆ήμου όπως το Τεχνικό και το 
Κοινωνικό πρόγραμμα. Ερευνά για την εξεύρεση πόρων, την ένταξη έργων σε Εθνικά 
και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  
Συντάσσει ή αναθέτει την σύνταξη Οικονομικών Μελετών Επενδύσεων του ∆ήμου. 
Ειδικά για τα προγράμματα της Ε.Ε. οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι: ενημέρωση 
της ∆ημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που θα μπορούσαν να έχουν 
ενδιαφέρον για το ∆ήμο και η υποστήριξη του Συμβουλίου Συντονισμού του ∆ήμου στο 
σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών εγγράφων, κατάρτιση 
αιτήσεων συμμετοχής του ∆ήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της υλοποίησής τους, διασύνδεση και επικοινωνία με τους εθνικούς 
συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα, αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό 
και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα, 
διακίνηση μέσα στο ∆ήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενημέρωση των 
υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.  
Προώθηση της ενημέρωσης των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα 
προγράμματα της Ε.Ε. γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.  
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
Οι αρμοδιότητες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας 
Στοιχείων ανάγονται στην εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του ∆ήμου σε μηχανογραφικές 
εφαρμογές και στην υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων καθώς και στην 
υποβοήθηση των δημοτικών επιχειρήσεων, των ΝΠ∆∆ και των λοιπών νομικών 
προσώπων που σχετίζονται άμεσα με το ∆ήμο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των 
Υπηρεσιών τους.  
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ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

α. Επιλογή των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που επιβάλλεται να μηχανογραφούνται 
(διοικητικές, οικονομικές κ.λπ. εφαρμογές).  
β. Ανάπτυξη και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του ∆ήμου και των 
εποπτευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων και ΝΠ∆∆.  
γ. Ενημέρωση του προσωπικού του ∆ήμου πάνω σε θέματα λογισμικού και χρήσης 
συστημάτων Η/Υ.  
δ. Κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις 
πληροφοριών, επικοινωνίες δημόσιο δίκτυο, μεταγωγείς δεδομένων, υλικό λογισμικό 
κ.λπ.) και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις Υπηρεσίες του ∆ήμου, καθώς και των 
πληροφορικών Συστημάτων των δημοτικών επιχειρήσεων ΝΠ∆∆ και λοιπών νομικών 
προσώπων και στην τηλεματική τους σύνδεση. Τέλος δε η σύνταξη ειδικών τεχνικών 
μελετών και μελετών σκοπιμότητας.  
ΙΙΙ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Ασχολείται με τα θέματα που αφορούν: στην καλή λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση 
και τη συντήρηση του εξοπλισμού ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων και λοιπών 
μηχανών του γραφείου και στην ασφάλεια του εξοπλισμού αυτού στην ανανέωση του 
εξοπλισμού (λογισμικού και υλικού), στην εισαγωγή και έλεγχο των στοιχείων, στη 
διακίνηση των εισερχομένων και εξερχόμενων παραστατικών, και στον έλεγχο των 
στοιχείων των μηχανογραφικών εφαρμογών του γραφείου.  
ΙV. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
Το γραφείο διαδικτύου και υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων για 
Νέες Τεχνολογίες θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη συντήρηση και ενημέρωση του 
web site του ∆ήμου Μοιρών καθώς και για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ∆ήμου, 
θα υποστηρίζει δε τα επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν Πληροφορική και νέες 
τεχνολογίες.  
  
 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιγραφή Καθηκόντων ∆ιευθυντή: 

Ο ∆ιευθυντής προΐσταται, εποπτεύει, ελέγχει συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή 
λειτουργία όλων των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. .  
Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων για τα θέματα κάθε Τμήματος.  
Ενημερώνει και συνεργάζεται με το ∆ήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  και με τους 
∆ιευθυντές των άλλων ∆ιευθύνσεων για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων της ∆ιεύθυνσης του.  
Παραλαμβάνει την καθημερινή αλληλογραφία και μετά από συνεργασία με το ∆ήμαρχο 
ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο, μέσω πρωτοκόλλου, τη χρεώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
τις παραπέρα ενέργειες.  
Έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις του ∆ήμου. Είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή οργάνωση και λειτουργία της διεξαγωγής των Εκλογών.  
Ελέγχει και υπογράφει όλα τα καταρτιζόμενα από τις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης του 
έγγραφα πριν αυτά υπογραφούν από τον ∆ήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
Εισηγείται αρμόδια στη ∆ημαρχιακή Επιτροπή και το ∆ήμαρχο και συνεργάζεται με 
τους ∆ιευθυντές των υπολοίπων υπηρεσιών σε κοινά θέματα.  
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Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στα κεφάλαια, άρθρα 
ή κωδικούς Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του.  
Ο ∆ιευθυντής εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών κάθε είδους προμήθεια 
γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών και σκευών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
του .  
Παρακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά οικονομικά θέματα, ενημερώνοντας τα αρμόδια 
κατά περίπτωση Τμήματα και Γραφεία και εποπτεύει την εφαρμογή των νόμων, 
δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στα αρμόδια τμήματα και γραφεία .  
Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα που αφορά ή ενδιαφέρει το ∆ήμο.  

 
Α. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Περιληπτική περιγραφή των καθηκόντων του Τμηματάρχη: 
 Ο Τμηματάρχης προΐσταται, εποπτεύει, ελέγχει συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή 
λειτουργία όλων των γραφείων που υπάγονται στο Τμήμα του. Συνεργάζεται με τους 
υπεύθυνους των γραφείων για τα θέματα κάθε γραφείου. Ενημερώνει και συνεργάζεται 
με τον ∆/ντή για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Τμήματος 
του. Έχει μετά τον ∆/ντή την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις του ∆ήμου. Είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή οργάνωση και λειτουργία της διεξαγωγής των Εκλογών. 
Ελέγχει και υπογράφει όλα τα καταρτιζόμενα από τα Γραφεία του Τμήματος του 
έγγραφα πριν αυτά υπογραφούν από τον ∆/ντή και προωθηθούν στον δήμαρχο ή 
αρμόδιο αντιδήμαρχο. Εισηγείται αρμόδια στη ∆ιεύθυνση και συνεργάζεται με τους 
Τμηματάρχες των υπολοίπων υπηρεσιών σε κοινά θέματα. Εισηγείται κατά την 
κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στα κεφάλαια, άρθρα ή κωδικούς 
Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του. Ο Τμηματάρχης εισηγείται στην αρμόδια 
υπηρεσία προμηθειών, μέσω της ∆/νσης, κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, 
επίπλων, συσκευών και σκευών για τις ανάγκες του Τμήματος του.  
 

 ΤΜΗΜΑ ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Φροντίζει για την εφαρμογή της ισχύουσας, κάθε φορά, νομοθεσίας σε συνεργασία με 
τον Τμηματάρχη σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάσταση των 
εργαζομένων του ∆ήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Φροντίζει για την διεξαγωγή 
όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τις προσλήψεις, προαγωγές, 
απολύσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις. τοποθετήσεις μετακινήσεις, αποσπάσεις, 
μετατάξεις, πειθαρχικές υποθέσεις. χορηγήσεις αδειών, μισθολογικές και βαθμολογικές 
προαγωγές του προσωπικού.  
Τηρεί τα μητρώα και τους ατομικούς φακέλους του πάσης φύσεως προσωπικού και 
φροντίζει για τη συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωσή τους. Μεριμνά για την τήρηση 
της διαδικασίας συνταξιοδότησης των αποχωρούντων.  
Εκδίδει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και διεξάγει την όλη αλληλογραφία 
του τμήματος. Φροντίζει για τη μελέτη και εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής 
νομοθεσίας του προσωπικού.  
Φροντίζει για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση όλου του προσωπικού σε συνεργασία 
με άλλους κρατικούς φορείς δημιουργώντας εσωτερικά σεμινάρια στο ∆ήμο. 
Επιμελείται όλων των στατιστικών δελτίων που αφορούν το Τμήμα και των 
δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του ∆ήμου.  
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Υλοποιεί την νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων και φροντίζει 
για την συνεχή ενημέρωση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.  
 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων που υπάγονται στο ∆ιοικητικό Τμήμα. 
 Ασκεί έλεγχο και εποπτεία του βιβλίου αποφάσεων του ∆ημάρχου. Παρακολουθεί τη 
νομοθεσία που το αφορά, ενημερώνει τα γραφεία και μεριμνά για την εφαρμογή της.  
Τηρεί Μητρώο των Προσώπων που διετέλεσαν ∆ήμαρχοι, Πρόεδροι και ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι. Τηρεί Βιβλίο Επίτιμων ∆ημοτών. Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις 
βεβαιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η έκδοση από άλλες υπηρεσίες του ∆ήμου. 
Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των εγγράφων και πιστοποιητικών 
διαφόρων αρχών. Τηρεί το Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο του ∆ήμου. Μεριμνά για όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που το αφορά και που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των 
κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών (∆ημοτικές, Εθνικές Ευρωπαϊκές εκλογές και 
∆ημοψηφίσματα).Μεριμνά για την κίνηση και διάθεση των αυτοκινήτων της ∆ιεύθυνσης 
του ∆ήμου, την ασφαλή φύλαξη των οχημάτων. Μεριμνά για την έκδοση των 
παραστατικών κίνησης των οχημάτων. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλετε για την 
ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού οδηγών στην τήρηση των κανόνων 
κυκλοφορίας και ασφαλείας. Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών 
Συμβουλίων. Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση των προβλημάτων και 
θεμάτων των Τοπικών Συμβουλίων. ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία των Τοπικών 
Συμβουλίων. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων και φροντίζει την Γραμματειακή και 
Τεχνική υποστήριξή τους  
  Μέχρι την στελέχωση αυτού του γραφείου οι αναφερόμενες σε αυτό αρμοδιότητες θα 
εκτελούνται από τις επί μέρους σχετικές αναφερόμενες υπηρεσίες και γραφεία του 
δήμου, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης επιμερισμού αυτών των 
αρμοδιοτήτων από τον δήμαρχο. 
 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Το γραφείο αυτό περιλαμβάνει: ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ- ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ- 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ 
 Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί ∆ημοτολογίων, όπως καθορίζονται από το ∆ημοτικό και Κοινοτικό 
Κώδικα. ∆ιεξαγάγει τη σχετική αλληλογραφία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που 
διεκπεραιώνονται. Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης 
φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, στρατολογικής εκλογικής 
χρήσης, κληρονομιών κ.λπ. Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων αλλοδαπών, 
αλλογενών, που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, 
επωνύμων κ.λπ. Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών καταλόγων, την 
εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη 
μέριμνα για την εκ μέρους του ∆ήμου υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας. Γενικά 
επιμελείται και εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία περί ∆ημοτολογίων Μητρώων 
Αρρένων και Πολιτικών Γάμων όπως ισχύει κάθε φορά  
 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
(άρθρο 2 Ν.344/76, άρθρο 9 παρ. 13-16 του Ν.2307/95 Και άρθρο 1 παρ.2ε του 
Ν.2503/97) 
Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία περί 
Ληξιαρχείων.  
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. Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του ∆ήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) 
καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, 
διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κ.λπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες 
θεσμοθετημένες διαδικασίες.  
. Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.  
. Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων 
θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.  
. Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών( π.χ. ΕΣΥΕ) για τις γεννήσεις, 
γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην περιφέρεια του ∆ήμου.  
. Ενημέρωση της ∆ημοτικής Κατάστασης και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ 
για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που 
τηρούνται στα Τμήματα αυτά.  
. Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης 
ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.  
 
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
( Γραμματεία ∆ημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου ∆.Σ., ∆ημαρχιακής Επιτροπής, 
Αντιδημάρχων, Επιτροπών ∆ημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων, Ν.Π.∆.∆.,  
κ.λ.π.) 
   Το γραφείο αυτό εκτελεί όλη τη γραμματειακή υποστήριξη του ∆ήμου, (πλην εκείνης 
του ∆ημάρχου), των αντιδημάρχων, του προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της ∆Ε, 
των Ειδικών και Νομικών Συμβούλων, των Επιτροπών του ∆ημοτικού Συμβουλίου, των 
Τ.Σ. κ.λ.π.  
 Προγραμματίζει ύστερα από συνεννόηση ή εντολή των προϊσταμένων  και οργανώνει 
τις συσκέψεις μεταξύ των προϊσταμένων των Τμημάτων και του ∆ιευθυντή ή και των 
αιρετών, καθώς και συνεργασία με τις άλλες ∆ιευθύνσεις. Φροντίζει για κάθε είδους 
δακτυλογραφήσεις και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες του 
∆ήμου, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά. 
- Φροντίζει για την γραμματεία των αντιδημάρχων ενεργεί την ιδιαίτερη αλληλογραφία 
των αντιδημάρχων που λόγω αρμοδιότητας, απευθύνεται σ' αυτούς, κλείνει τα 
ραντεβού και τις επαφές τους με τρίτους. Τηρεί διάφορα βιβλία, όπως επιτροπών, 
συσκέψεων, συνεδριάσεων κλπ. που συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι και γενικά 
διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση σχετική με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των 
αντιδημάρχων  
- Η γραμματεία του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου και της ∆Ε καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου και της ∆Ε κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία και κοινοποιεί αυτή στα μέλη του.  
Ενημερώνει τους ∆ημοτικούς Συμβούλους για τις διάφορες εκδηλώσεις του ∆ήμου, για 
την συμμετοχή τους στις επιτροπές και τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν. 
∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Προέδρου ∆ημοτικού Συμβουλίου και της ∆Ε. 
 Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου και της 
∆Ε μπορεί να δέχεται ∆ημότες, Επιτροπές, Συλλόγους κ.λπ. 
 Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου ∆ημοτικού Συμβουλίου και 
της ∆Ε εντός και εκτός ∆ήμου.  
Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία τους Φακέλους των εγγράφων που πρέπει 
να συζητηθούν στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και την ∆Ε.  
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 Υποβοηθά και υποστηρίζει το έργο της ∆/νσης σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου, 
όπου δεν ορίζεται διαφορετικά με δακτυλογραφήσεις, αναπαραγωγές, διεκπεραιώσεις, 
κ.λ.π.  
- Υποστηρίζει τις εργασίες των ειδικών συμβούλων με παροχή υλικής και τεχνικής 
βοήθειας στη σύνταξη και αναπαραγωγή των εγγράφων, στη εξεύρεση των στοιχείων 
και τη συλλογή των πληροφοριών. Τηρεί αρχείο των φακέλων των ειδικών συμβούλων.  
- Υποστηρίζει τις εργασίες των νομικών συμβούλων με παροχή υλικής και τεχνικής 
βοήθειας στη σύνταξη και αναπαραγωγή των εγγράφων, στη εξεύρεση των στοιχείων 
και τη συλλογή των πληροφοριών. Τηρεί αρχείο υποθέσεων και αρχείου 
γνωμοδοτήσεων. Συντηρεί την αναγκαία υποδομή του γραφείου για να ανταποκριθεί 
στις προηγούμενες δραστηριότητες (συγκέντρωση νόμων, ενημέρωση κωδίκων, 
αρχειοθέτηση νομολογίας και άλλων διοικητικών αποφάσεων κ.λπ.).  
- Οργανώνει τη δραστηριότητα των επιτροπών του ∆Σ ή της ∆Ε Οργάνωση και 
εξυπηρέτηση των συναντήσεων. Τηρεί τα πρακτικά, παρέχει Υλικοτεχνική υποβοήθηση 
των επιτροπών. Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών του 
∆ημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης και των Υπηρεσιακών Επιτροπών για κάθε θέμα. 
Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση των προβλημάτων και θεμάτων των 
Επιτροπών και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία τους. Τηρεί τα πρακτικά 
συνεδριάσεων και φροντίζει την Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξή τους. Καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των Επιτροπών, κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία και την κοινοποιεί στα μέλη του. Μεριμνά για την έγκαιρη προώθηση των 
σχετικών αποφάσεων των οποίων η στοιχειοθέτηση είναι ευθύνη του  και την εκτέλεσή 
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
- Υποστηρίζει ανάλογα τα Τοπικά Συμβούλια. 
 
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ 
Επιμελείται της παραλαβής πρωτοκόλλησης, ευρετηρίασης και συσχέτισης όλων των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του ∆ήμου, τηρώντας το πρωτότυπο 
πρωτόκολλο στο αρχείο. Παρακολουθεί, φροντίζει και επιμελείται την τήρηση του 
γενικού αρχείου του ∆ήμου και εισηγείται την καταστροφή του θεωρουμένου σαν 
άχρηστου, (για την καταστροφή του οποίου μεριμνά μετά την έγκριση του σχετικού 
πρακτικού). ∆ιεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία 
και επικυρώνει τα αντίγραφά της, καθώς και κάθε άλλο αντίγραφο. Αρχειοθετεί όλα τα 
έγγραφα και φροντίζει την ασφαλή φύλαξή τους.  
 Υποδοχή και πληροφόρηση των δημοτών για κάθε δραστηριότητα του ∆ήμου σε 
συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας του ∆ημάρχου.  
. Ενημέρωση των δημοτών για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται 
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους καθώς και εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα 
πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα, πάντα σε συνεργασία με το ΚΕΠ.  
. Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δημοτών  
. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, παροχής γενικών πληροφοριών προς τους δημότες  
. ∆ιάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών, εντύπων σχετικών με την εξυπηρέτηση 
των δημοτών από τις δημοτικές υπηρεσίες.  
 
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(Υπηρεσίες που δεν εξειδικεύονται στα παραπάνω αναφερόμενα γραφεία) 
 
α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
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Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων 
του ∆ήμου, της ∆ημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.  
Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση όλων των προβλημάτων την εξεύρεση των 
απαραίτητων πόρων την κατανομή διάθεση και απορρόφηση των από τις Σχολικές 
Επιτροπές καθώς επίσης και την διασφάλιση και ασφαλή λειτουργία των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του ∆ήμου. Προγραμματίζει την συντήρηση 
των Σχολείων και παίρνει πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των σχολικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Επιμελείται και έχει την ευθύνη της σωστής και 
έγκαιρης οργάνωσης και πραγματοποίησης των αθλητικών, πολιτιστικών και 
φιλειρηνικών εκδηλώσεων στα Σχολεία του ∆ήμου. Είναι υπεύθυνο για την στήριξη και 
ενημέρωση των νέων του ∆ήμου σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  
Είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων λαϊκής επιμόρφωσης 
δια βίου εκπαίδευσης και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.  
Ασχολείται με προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και με προγράμματα 
ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και άλλα τοξικά προϊόντα.  
 
β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
Αντικείμενο του γραφείου είναι: Η υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήμου 
Μοιρών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής 
υγείας. Ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων, 
μεταναστών και προσφύγων). Η προώθηση προγραμμάτων στήριξης της ενότητας της 
οικογένειας που είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας. Η προώθηση της επικοινωνίας 
και της συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού με υπηρεσίες όλων 
των βαθμίδων που ασκούν κοινωνικό έργο. Η προώθηση προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.  
Υλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι και γενικότερα όλων των 
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας  
 
γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Ως παρακάτω:  
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  
Έργο του γραφείου είναι η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης, 
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινού. Τηρεί τα βιβλία αρχείου και καταχωρήσεις των 
συγγραμμάτων, εντύπων και περιουσιακών στοιχείων της Βιβλιοθήκης και κάθε άλλο 
βιβλίο που προβλέπεται από το Νόμο. ∆ανείζει και χρεώνει τα βιβλία και συγγράμματα 
με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ταξινομεί και διαφυλάσσει όλο το υλικό της 
Βιβλιοθήκης και φροντίζει για τον εμπλουτισμό του, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες της Υπηρεσίας. Καταρτίζει πρόγραμμα λειτουργίας και μελέτης για το 
κοινό. ∆ιενεργεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες σχετικά με θέματα ∆ωρεών Κληρονομιών 
Κληροδοσιών κ.λπ. προς τη Βιβλιοθήκη.  
Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και την 
προώθησή του στο ∆ημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη είναι 
υπεύθυνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση νέων 
βιβλίων, περιοδικών, ετησίων εκδόσεων και αφιερωμάτων του ∆ήμου. Φροντίζει για 
την έκδοση και διάθεση ενημερωτικού δελτίου των δραστηριοτήτων των ∆ημοτικών 
Βιβλιοθηκών. 
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2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 Το γραφείο θα φροντίζει για την διάδοση της μουσικής, του μουσικού αισθήματος, την 
καλλιέργεια του αισθήματος της καλαισθησίας και της προόδου μεταξύ των κατοίκων 
και την ψυχαγωγία αυτών με καλλιτεχνικές και μουσικές εκδηλώσεις. 
 Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία σε μαθητές της Φιλαρμονικής του 
δήμου την εκμάθηση μουσικών οργάνων και προετοιμασία προκειμένου να 
πραγματοποιούν καλλιτεχνικές εμφανίσεις σε εθνικές- θρησκευτικές εορτές και 
επίσημες δοξολογίες της έδρας του δήμου και των δημοτικών του διαμερισμάτων. Την 
εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής και των σχολείων που λειτουργούν στα πλαίσιά 
της.  Φροντίζει για την διαρκή εκπαίδευση της και οργανώνει τις εμφανίσεις της 
«μπάντας» 
Είναι υπεύθυνο για την φύλαξη και ασφαλή μετακίνηση των μουσικών οργάνων. Κατ' 
έτος διενεργεί απογραφή των οργάνων και μέσων της ∆ημοτικής Φιλαρμονικής.  
 
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
Οργανώνει, συντονίζει, προωθεί και στηρίζει της πάσης φύσεως πολιτιστικές και λοιπές 
εθυμοτυπικές εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία του δήμου και πάντα σε 
συνεργασία με το γραφείο Επικοινωνίας του δημάρχου 
 
4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Αντικείμενο αυτής της Υπηρεσίας και πάντα σε συνεργασία με τον Ο.Α. του δήμου είναι: 
-Η ευέλικτη και αποτελεσματική παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον 
Αθλητισμό για την ανάπτυξή του, μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία με τους 
αθλητικούς φορείς.  
-Η συμβολή στην επιστημονική γνώση του αθλητισμού και την καλλιέργεια σε ευρύτερα 
πλαίσια της αθλητικής παιδείας.  
-Η δημιουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση αθλητικού τουρισμού.  
-Η με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργική παρέμβαση και συνδρομή στην επίλυση των 
αθλητικών προγραμμάτων του τόπου ενεργώντας κατά περίσταση τα δέοντα.  
-Η οργάνωση ή η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ή και αγωνιστικών συναντήσεων σε 
όλα τα αθλήματα και τους αθλητικούς τομείς όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο.  
 
5. ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
Το γραφείο ασχολείται με την υλοποίηση του Εθνικού προγράμματος ισότητας που 
στοχεύει στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ίση συμμετοχή και 
εκπροσώπηση στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα, στην ίση πρόσβαση 
στην εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες και στην αλλαγή 
του ρόλου και των στερεοτύπων των δύο φύλων. Προωθεί την κατάρτιση, την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών, την ίση αμοιβή και της εναρμόνισης επαγγελματικών 
και οικογενειακών ευθυνών, προστατεύει τις εργαζόμενες σε ζητήματα σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Προάγει την ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση, την καθιέρωση 
ποσοστώσεων, τις δράσεις και ενέργειες με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα ισότητας, αντιμετώπισης της βίας και 
διακίνησης γυναικών, ειδικές ολοκληρωμένες δράσεις για ευαίσθητες ομάδες γυναικών 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως παλιννοστούσες, τσιγγάνες, μετανάστριες, 
μονογονεϊκές οικογένειες, φυλακισμένες, με ειδικές παρεμβάσεις και μέτρα 
ευαισθητοποίησης στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και κάθε έκφρασης 
της ζωής, με στόχο να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική πολιτική για την Ισότητα 
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ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία απαιτεί ουσιαστική συνεργασία και 
συμμετοχή όλων των τοπικών ή περιφερειακών παραγόντων, για την ουσιαστικότερη 
προώθηση της αρχής της Ισότητας, η οποία απαιτεί μια στρατηγική επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης όλων των τοπικών κοινωνικών φορέων. Συνεργάζεται με την 
περιφερειακή επιτροπή ισότητας της περιφέρειας Κρήτης, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 
2839/2000 άρθρο 6 παράγραφος 2.  
 
 

Β.- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ι. Περιγραφή καθηκόντων Προϊσταμένου 
Ο Πρ/νος προΐσταται, εποπτεύει συντονίζει ελέγχει τη λειτουργία όλων των  γραφείων 
που υπάγονται στο Τμήμα του. Παρακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά οικονομικά 
θέματα, ενημερώνοντας τα αρμόδια κατά περίπτωση Γραφεία και εποπτεύει την 
εφαρμογή των νόμων, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στα αρμόδια  γραφεία. Ελέγχει 
και υπογράφει όλα τα καταρτιζόμενα από τις υπηρεσίες του Τμήματος έγγραφα, 
καταστάσεις πληρωμής, όλου του προσωπικού, χρηματικά εντάλματα, και γενικά όλα τα 
σχετικά με το Τμήμα έγγραφα, πριν αυτά υπογραφούν από τον Πρ/νο της ∆/νσης και 
προωθηθούν στον ∆ήμαρχο. Εισηγείται, μέσω του ∆/ντή, αρμόδια στο ∆.Σ. ή την  
∆ημαρχιακή Επιτροπή και το ∆ήμαρχο και συνεργάζεται με τους Τμηματάρχες των 
υπολοίπων υπηρεσιών σε κοινά θέματα. Εποπτεύει, προΐσταται και καθοδηγεί την 
κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού και τη σύνταξη του οικονομικού 
απολογισμού του ∆ήμου. Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα οικονομικής φύσεως 
που αφορά ή ενδιαφέρει το ∆ήμο. Ο Πρ/νος εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία 
προμηθειών κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών και 
σκευών για τις ανάγκες του Τμήματος του, μέσω του ∆/ντή. Λειτουργεί ως 
χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ∆ημάρχου κατά την εξεύρεση και σύναψη των 
δανείων του ∆ήμου. Εποπτεύει και παρακολουθεί, την κίνηση κεφαλαίων του ∆ήμου 
και εισηγείται στο ∆ήμαρχο, μέσω του ∆/ντή, τον τρόπο της καλής διάθεσης αυτών, 
παρακολουθεί και ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων «περί οικονομικών διοικήσεων 
και λογιστικών των ∆ήμων και κοινοτήτων» και γενικά έχει την ευθύνη για όλες, τις 
διοικητικές υποθέσεις του Τμήματος του και τις οικονομικές υποθέσεις του ∆ήμου. 
  

ΙΙ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Το γραφείο αυτό περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έσοδα από ΤΕΛΗ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ- 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 
   α. Το γραφείο αυτό ελέγχει και παρακολουθεί τις βεβαιώσεις, και εισπράξεις των 
τελών.  
-Παραλαμβάνει, αρχειοθετεί, και ελέγχει, τις υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, που 
προβλέπει ο νόμος, ενημερώνοντας τους αντίστοιχους φακέλους.  
-Παραλαμβάνει τις καταστάσεις υπολογισμού του κόστους κατασκευής 
πλακοστρώσεων και κρασπεδορύθρων από την Τεχνική Υπηρεσία και φροντίζει τα 
περαιτέρω.  
-Παραλαμβάνει ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για διαφήμιση και εκδίδει τις 
σχετικές άδειες σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου.  
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-Συντάσσει και στέλνει για θεώρηση τις καταστάσεις των υπόχρεων για καταβολή των 
τελών των παρεπιδημούντων και των εκδιδόμενων λογαριασμών, βεβαιώνει τις 
υποχρεώσεις και μεριμνά για την έγκαιρη και σύμφωνα με τους νόμους και τις 
αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου είσπραξη των οφειλών.  
-Συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση των οικείων φορολογικών 
αποσπασμάτων και την έκδοση φορολογικών και χρηματικών καταλόγων.  
-Συντάσσει και υποβάλλει εμπρόθεσμα στις εκτιμητικές επιτροπές καταστάσεις των 
ακινήτων που χρειάζονται εκτίμηση, και ενημερώνει τους οικείους φακέλους των 
ακινήτων που υπόκεινται σε φορολογία ή εισφορά.  
-Παραλαμβάνει και καταχωρεί στα βιβλία τις υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με το νόμο.  
-Παρακολουθεί και ενημερώνει τα τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων και εκδίδει τις 
σχετικές άδειες, παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αρμοδίως τις εκθέσεις ελέγχου των 
αρμοδίων οργάνων.  
-Τηρεί γενικό πρωτόκολλο κατάθεσης ένδικων μέσων, επιμελείται της παραπομπής των 
διαφόρων προσφυγών, φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των προσφυγών στα 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και στα λοιπά όργανα με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.  
-Τηρεί αρχείο όλων των υποθέσεων και περιπτώσεων και επιμελείται για τον έλεγχο και 
τη βεβαίωση όλων των τελών των ακαθάριστων εσόδων.  
-∆ιεκπεραιώνει και επιμελείται τις απαιτούμενες διαδικασίες, για τη βεβαίωση, των 
προστίμων από παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων.  
-Παραλαμβάνει και ταξινομεί, σύμφωνα με το νόμο, τα παράβολα, τα οποία, με ειδικές 
καταστάσεις, στέλνει αρμοδίως για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.  
-Ταξινομεί τις ανεξόφλητες εκθέσεις ελέγχου και φροντίζει για την εξεύρεση των 
στοιχείων των παραβατών και επιμελείται τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών.  
-Τέλος, επιμελείται όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την επιβολή και είσπραξη 
κάθε νέου φόρου τέλους ή δικαιώματος.  
  β. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Επιμελείται την φύλαξη ασφάλεια και προστασία έναντι οιουδήποτε κινδύνου της 
ακίνητης περιουσίας του ∆ήμου. Καταρτίζει ιδιαίτερο φάκελο για κάθε ένα από τα 
ακίνητα του ∆ήμου αστικά και μη που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν 
τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του ∆ήμου τηρώντας το ∆ημοτικό 
Κτηματολόγιο. Τηρεί το αρχείο κληροδοτημάτων του ∆ήμου και μεριμνά για την 
αξιοποίησή τους. Φροντίζει τη βεβαίωση των ενοικίων την ακίνητης περιουσίας του 
∆ήμου. Μεριμνά για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.  
Συντάσσει τους όρους κάθε διακήρυξης /δημοπρασίας για την εκμίσθωση των 
ακινήτων. Επιμελείται της σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των 
μισθίων. Μεριμνά για την μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήμου 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνδράμει τα ∆ημοτικά Νομικά Πρόσωπα σε όλα 
τα θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους αναλαμβάνοντας για λογαριασμό 
τους την διαχείριση της Περιουσίας  
   γ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  
Τηρεί τις διαδικασίες και τα αρχεία καταγραφής των γεγονότων και των 
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού 
κοιμητηρίου. Ενεργεί τις οικονομικές δοσοληψίες με τους πολίτες που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου, εισπράττει τα σχετικά τέλη.  
 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (∆ΑΠΑΝΩΝ) 
Το γραφείο αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
   α. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  
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Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα και ελέγχει την πληρότητα των από το νόμο 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, κατά την περίπτωση. Είναι υπεύθυνο για την 
Νομιμότητα των δαπανών και την ενημέρωση της ∆ημοτικής Αρχής για τις απαραίτητες 
ενέργειες. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του ∆ήμου, τηρεί 
αρχείο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έναρξη, παύση και μεταβολή της 
μισθοδοσίας, επιμελείται της πληρωμής τυχόν νοσηλίων και οδοιπορικών εξόδων του 
προσωπικού  
   β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  
Εγκρίνει κάθε δαπάνη πριν την προώθηση της στα αρμόδια όργανα ∆ιοίκησης 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί «∆ημοσίου Λογιστικού των ΟΤΑ» όπως ισχύουν 
κάθε φορά. Καταρτίζει τον ειδικό προϋπολογισμό του ∆ημοτικού χρέους, των 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων και παρακολουθεί την πορεία απορρόφησης και 
πληρωμής των ∆ανείων.  
Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμού του ∆ήμου, με όλες τις σχετικές αποφάσεις και 
εγκρίσεις και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τις προβλέψεις 
προϋπολογισμού και για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής του ∆ήμου.  
 Έλεγχος των προηγουμένων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης 
πίστωσης του Προϋπολογισμού του ∆ήμου και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής. Αποστολή των ενταλμάτων στο Ταμείο για τη διενέργεια των πληρωμών.  
. Οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει ο ∆ήμος.  
. Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που 
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του ∆ήμου (Καθολικό 
Εξόδων, Ημερολόγιο Εξόδων κτλ).  
. Παροχή κάθε είδους στοιχείων (π.χ. ετήσιος οικονομικός απολογισμός) που ζητούνται 
από ∆ημόσιες / Ελεγκτικές υπηρεσίες (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο) σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.  
 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
  Ο Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο «∆ημόσιος Υπόλογος του ∆ήμου» (σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις).Είναι Υπεύθυνος για την Σύνταξη του Ταμειακού 
Προγράμματος του ∆ήμου. Ελέγχει μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για την διαφύλαξη 
των ρευστών διαθεσίμων του ∆ήμου. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις, 
εγκυκλίους κ.λπ. που αφορούν το γραφείο. Ελέγχει μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει 
για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων καθώς και για τη λήψη των αναγκαστικών 
μέτρων του ΚΕ∆Ε. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις, εγκυκλίους κ.λπ. 
που αφορούν το γραφείο. Εκδίδει τα τριπλότυπα και τα γραμμάτια είσπραξης και 
συντάσσει τις καταστάσεις εισπράξεων και εκπεσμών.  
Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία για τις εισπράξεις. Ελέγχει, συντονίζει και φροντίζει για 
την πληρωμή των εκκαθαρισμένων εξόδων. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις 
διατάξεις, εγκυκλίους κ.λπ. που αφορούν το γραφείο. Εκδίδει τις καταστάσεις 
ημερήσιων πληρωμών. Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία για τις πληρωμές. 
Προγραμματίζει τις επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου και των 
Ιδρυμάτων. Συντονίζει ελέγχει μεριμνά και φροντίζει για την πληρωμή των δαπανών 
των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου και των Ιδρυμάτων. Ελέγχει το Ταμειακό 
Υπόλοιπο των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου και των Ιδρυμάτων και το παραδίδει 
στον ∆ημόσιο Υπόλογο του ∆ήμου. Συντάσσει τον Απολογισμό των Νομικών 
Προσώπων του ∆ήμου και των Ιδρυμάτων.  
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. ∆ιαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του ∆ήμου με τη 
συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων.  
. Παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών 
προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών 
που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι.  
. Καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.  
. Μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν 
στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.  
. ∆ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το ∆ήμο. Έκδοση αντίστοιχων 
γραμματίων εισπράξεως και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών 
κατά οφειλέτη.  
. Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το 
∆ήμο και ενημέρωση του Λογιστηρίου για τις καθυστερούμενες οφειλές.  
. Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή και πληρωθέντων εξόδων.  
. Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων 
οφειλομένων στο ∆ήμο ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Έκδοση και μέριμνα για την 
κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του ∆ήμου.  
. Αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου αναγράφονται 
τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου.  
. Τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαριασμών του λογιστικού 
συστήματος του ∆ήμου που αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα 
του ∆ήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.  
. Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων  
. Τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του ∆ήμου. ∆ιενέργεια χρηματικών 
δοσοληψιών με τις Τράπεζες  
. Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που 
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του ∆ήμου. Παροχή 
κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ημόσιες/ Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.  
. Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τα όργανα και 
μέριμνα για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους.  
Τήρηση αρχείου Τήρηση των βιβλίων και αρχείων του λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ 
όπως εκάστοτε ισχύει.  
Τήρηση του νέου διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ από της εφαρμογής 
του.  
Τήρηση μητρώου παγίων. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.  
 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     
  Το γραφείο αυτό περιλαμβάνει εργασίες Λογιστηρίου, Προγραμματισμού, 
σύνταξης Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Στατιστικής- (Γενικά εργασίες 
∆ιπλογραφικού Συστήματος)  

   α. Καταρτίζει το λογαριασμό της γενικής εκμετάλλευσης, τηρεί τους λογαριασμούς 
τάξεως και τους αναλυτικούς λογαριασμούς όλων των βαθμίδων, λογιστικοποιεί τις 
αγορές και τις δαπάνες, λογιστικοποιεί τα έσοδα, εφαρμόζει γενικά το Π.∆. 315/1999. 
Επιμελείται της σύνδεσης της γενικής λογιστικής με τον προϋπολογισμό.  
Ενεργεί κάθε φορά, που απαιτείται και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε χρήσης την 
απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήμου, ενεργεί τις 
αποσβέσεις, τηρεί το μητρώο παγίων.  
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   β. Το γραφείο έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου και των αναμορφώσεών του, τη 
σύνταξη των σχετικών εκθέσεων εντός των προθεσμιών, που ορίζει ο ∆ΚΚ. Για το 
σκοπό αυτό φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και 
κατάρτιση των ετησίων επιμέρους προϋπολογισμού δαπανών λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ∆ήμου και των αντίστοιχων ειδικών προϋπολογισμών εσόδων του 
∆ήμου.  
   γ. Τηρεί ειδικό αρχείο απολογισμού του ∆ήμου, με όλες τις σχετικές αποφάσεις και 
εγκρίσεις και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τις σύνταξη του 
απολογισμού και για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής του ∆ήμου. Συντάσσει τις 
απολογιστικές καταστάσεις και δελτία προς κάθε ενδιαφερόμενο. Συντάσσει τον 
ισολογισμό, το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων 
σύμφωνα με το Π.∆. 315/99. Επιμελείται της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης.  
 

Γ.  ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1. Περιγραφή καθηκόντων Προϊσταμένου.  
Ο Προϊστάμενος προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των 
γραφείων που υπάγονται στο Τμήμα του και υπογράφει τα καταρτιζόμενα από το 
Τμήμα του έγγραφα, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του δημάρχου.  Ο 
Πρ/νος του ΚΕΠ εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στα 
Κεφάλαια, άρθρα ή κωδικούς Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του, μέσω του 
Πρ/νου της οικείας ∆/νσης.  Ο Πρ/νος εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών 
κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών και σκευών για τις 
ανάγκες του Τμήματος μέσω της οικείας ∆/νσης.  
Έχει την πλήρη ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου και 
της εκπλήρωσης της αποστολής του, που είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και 
η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.  
Για οποιοδήποτε πρόβλημα του Τμήματος του απευθύνεται στον Πρ/νο  της ∆/νσης.  
 
2. Το Τμήμα απαρτίζεται από τα παρακάτω γραφεία:  
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Το γραφείο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
-ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,  
-παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις 
υπηρεσίες του ∆ημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 
∆ιαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων (κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας Ν. 2690/1999), 
-ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί 
με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. ---
∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη 
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο 
αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. (υποβολής της αρχικής 
αίτησης), από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. 
στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. -Επίσης 
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παρέχει και τις εξής υπηρεσίες: Επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. Χορήγηση παραβόλων και υπεύθυνων δηλώσεων. Χορήγηση του 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το 
σύστημα TAXIS.  
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Στο γραφείο αυτό αποστέλλονται από τα άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση 
των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ∆ήμου. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις 
αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων 
χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο 
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το γραφείο τηρεί τα σχετικά με τη 
διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, 
υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις 
των διοικητικών διαδικασιών. 
 
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
. Μεριμνά για την τουριστική προβολή των υποδομών της πόλης σε συνεργασία με 
όλους τους εμπλεκόμενους Τοπικούς και Εθνικούς Φορείς που ασχολούνται με τον 
Τουριστικό κλάδο. Φροντίζει για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικού δελτίου των 
δραστηριοτήτων του ∆ήμου. πάντα σε συνεργασία με το γραφείο Επικοινωνίας του 
δημάρχου και το ΚΕΠ του δήμου. 
 
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – Ο.Α.Ε.∆. 
Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων με τη λειτουργία του έχει ως πρωταρχική 
αρμοδιότητα την αμφίδρομη επικοινωνία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
ανέργων και επιχειρήσεων για τη σωστή ενημέρωση διάδοση των προγραμμάτων του 
Ο.Α.Ε.∆. (Με τον όρο αμφίδρομη εννοούμε ότι το Γραφείο, πέρα από τη διάδοση των 
προγραμμάτων του ΟΑΕ∆, λαμβάνει υπόψη και καταγράφει τις ανάγκες των ανέργων 
και των εργοδοτών). Για την επιτυχέστερη αξιοποίηση των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.∆ 
το Γραφείο έχει τους επιμέρους στόχους, όπως:  
α. η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης. Η αξιοποίηση πραγματοποιείται μέσα 
από τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης ανέργων και επιχειρήσεων. Το Γραφείο μέσα 
από τις διαδικασίες προώθησης της απασχόλησης καλύπτει την αναζήτηση εργατικού 
δυναμικού από την πλευρά των επιχειρήσεων.  
β. βελτίωση της απόδοσης ανθρωπίνου δυναμικού. Η προώθηση της κατάρτισης 
ανέργων διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων, με παράλληλη ενημέρωση εργοδοτών 
για εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, θα οδηγήσει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, αλλά και στην ένταξη μεγαλύτερου αριθμού ανέργων στην αγορά 
εργασίας.  
γ. η έρευνα και ανάλυση της τοπικής αγοράς, των κινήτρων για επενδύσεις, και 
αξιολόγησης αυτών.  
Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από συλλογή πληροφοριών του Γραφείου, για τον 
αριθμό και το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό, τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούν, την μελέτη των αναγκών τους και την αξιολόγηση 
των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το 
Γραφείο έτσι έχει την δυνατότητα :  
Να πληροφορεί τους ανέργους για τις νέες θέσεις εργασίας. Να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και την μετατροπή τους σε επιχειρηματικά σχέδια  
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Να αξιολογήσει επιχειρησιακά σχέδια. Να ενημερώσει τους εργοδότες για νέα 
προγράμματα απασχόλησης εργατικού δυναμικού, για την κατάσταση της αγοράς 
εργασίας, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τους αναπτυξιακούς νόμους και τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Επίσης, να συμβουλεύει 
τους ενδιαφερόμενους για τις νέες τεχνικές ευρέσεως εργασίας, παρέχοντας τους όχι 
μόνο τεχνική, αλλά και ψυχολογική στήριξη (ενίσχυση αυτοαντίληψης, προσωπικών 
χαρακτηριστικών).  
 
ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
Υποδέχεται και διεκπεραιώνει όλες τις διοικητικής φύσεως εργασίες και πιστοποιητικά 
που ζητούν οι πάσης φύσεως μετανάστες αλλοδαποί από το ∆ήμο σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
 

 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Η ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Ι. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
α. Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης ∆ιεύθυνσης  
Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος (διακίνηση εισερχομένων / εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων 
εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, 
παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες κ.λπ.)  
Β. Γραφείο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
. Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των 
έργων της ∆ιεύθυνσης σε τρία επίπεδα:  
Προγραμματιζόμενα έργα Υπό εκτέλεση έργα Αποπερατωθέντα Στο αρχείο 
περιλαμβάνονται κάθε φύσης έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά, μελέτες, 
σχέδια κλπ που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει η ∆ιεύθυνση.  
. Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας. Η τεχνική βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνει τα φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών και συντήρησης όλων των 
μηχανημάτων/ οχημάτων του ∆ήμου.  
. Τήρηση τεχνικού πληροφοριακού αρχείου των έργων της ∆ιεύθυνσης. Στο αρχείο 
τηρούνται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που 
προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ. στοιχεία ταυτότητας 
έργου, στοιχεία μελετητών/αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, 
φάσεις/στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, 
αναλώσεις ανθρώπινου δυναμικού κλπ), με τα αντίστοιχα παραστατικά / έντυπα (π.χ. 
δελτία προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας 
προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών κ.λπ.).  
. Τήρηση κοστολογικού αρχείου έργων της ∆ιεύθυνσης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε 
είδους δαπάνες και αναλώσεις που αντιστοιχούν στην εκτέλεση καθ' ενός από τα έργα 
της ∆ιεύθυνσης. Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία.  
. Τήρηση αρχείου προγραμμάτων έργων της ∆ιεύθυνσης.  
. Τήρηση αρχείου των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της 
∆ιεύθυνσης και της χρήσης τους στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της 
∆ιεύθυνσης.  
. Παροχή πληροφοριών προς τα αιρετά όργανα διοίκησης και τις υπόλοιπες υπηρεσίες 
του ∆ήμου, είτε κατά περίπτωση (μετά από σχετική ζήτηση) είτε με συστηματικό τρόπο 
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(π.χ. με περιοδικές απολογιστικές καταστάσεις) για την πορεία εξέλιξης των έργων της 
∆ιεύθυνσης από χρονικής, οικονομικής και κοστολογικής άποψης.  
. Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των 
έργων καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού 
προσωπικού.  
. Χειρισμός του μηχανογραφικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την αποδοτική 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου.  
. Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους δημότες για θέματα της ∆ιεύθυνσης  
γ .Γραφείο  ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
. Εκτέλεση κάθε φύσης σχεδιαστικών εργασιών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης.  
. Τήρηση αρχείου σχεδίων  
δ Γραφείο: 
  1-  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
  2-  ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων των αιτήσεων και σημειωμάτων των 
υπηρεσιών γενικά, που αφορούν αγορές διαφόρων υλικών. Έχει την ευθύνη για τη 
διαδικασία των διαγωνισμών που διενεργεί ο ∆ήμος για λογαριασμό αυτού, από το 
στάδιο σύνταξης των τευχών διακήρυξης μέχρι και τα στάδια διεξαγωγής και 
υλοποιήσεως των σε παραγγελία, φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών 
τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρακτικά και πρωτόκολλα. Παρακολουθεί την έγκαιρη και 
καλή εκτέλεση όλων των παραγγελιών και προμηθειών του ∆ήμου σε όλα τα επίπεδα 
(τοπικό, εθνικό, κ.λ.π). Έχει την ευθύνη, μετά την παραλαβή από την αρμόδια 
επιτροπή, των υλικών και προμηθειών, για την ταξινόμηση, καταχώρηση, διαφύλαξη, 
συντήρηση και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες, πάντα με αποδεικτικά παραλαβής και 
παράδοσης των προϊστάμενων τμημάτων ή γραφείων. Τηρεί και ενημερώνει βιβλίο 
υλικών και αποθήκης με δελτία εισαγωγής εξαγωγής. Συντάσσει κάθε δικαιολογητικό 
και το υποβάλλει στο λογιστήριο για την εκκαθάριση της συγκεκριμένης δαπάνης. 
Συντάσσει ετήσια, γενική απογραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήμου 
και των υλικών της αποθήκης και την υποβάλλει εντός του πρώτου μήνα του επομένου 
έτους στην ∆ιεύθυνση. Παρακολουθεί και ελέγχει την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, 
ανταλλακτικών και γενικά όλων των υλικών και εργαλείων συντήρησης και επισκευής 
του μηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, των οχημάτων και μηχανημάτων 
του ∆ήμου. Συνεργάζεται και βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες κατά περίπτωση 
υπηρεσίες του ∆ήμου. Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται 
κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του ∆ήμου στους αντίστοιχους 
δικαιούχους.  
. ∆ιαχείριση προμηθειών κάθε φύσης υλικού που απαιτείται για την εκτέλεση τεχνικών 
έργων, επισκευών ή συντηρήσεων σύμφωνα με το αντικείμενο των υπηρεσιών του 
∆ήμου (υλικά ενσωματωμένα στα έργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, κλπ.).  
. ∆ιαχείριση προμηθειών των μηχανημάτων, οχημάτων, συσκευών, εργαλείων, 
επίπλων, μηχανών γραφείου και λοιπών παγίων στοιχείων.  
. ∆ιαχείριση προμηθειών υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (μισθώσεις 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ασφαλίσεις κ.λπ.), καθώς και για τα αναλώσιμα 
είδη γραφείου (γραφική ύλη, έπιπλα κ.λπ.).  
. Ετοιμασία των ετησίων Προγραμμάτων Προμηθειών σε συνεργασία με τις λοιπές 
υπηρεσίες του ∆ήμου.  
. Συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών από τις επί 
μέρους διοικητικές ενότητες του ∆ήμου.  
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. Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και των 
διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών σε συγκεκριμένους 
προμηθευτές (∆ιακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, 
παραγγελίες ειδών κ.λπ.).  
. Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των 
παραγγελθέντων ειδών.  
. Φροντίδα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας επιτροπών με μέλη από τον 
πολιτικό ή υπηρεσιακό μηχανισμό του ∆ήμου, που συστήνονται για την κατάρτιση 
προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, 
την παραλαβή των παραγγελλομένων ειδών (ποσοτική/ ποιοτική / εν λειτουργία 
παραλαβή / οριστική παραλαβή).  
. Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών των προγραμμάτων προμηθειών.  
. Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως 
αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, 
απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.  
. ∆ιενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που 
ενδιαφέρουν το ∆ήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμηθείας.  
. Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήμου (μηχανήματα, 
οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ). Παρακολούθηση της κατανομής των παγίων 
αυτών στις επιμέρους υπηρεσίες.  
. Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους παγίων ή 
αναλωσίμων στοιχείων ή υλικών. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής 
και ενημέρωση του Ταμείου για την αντίστοιχη πληρωμή των προμηθευτών.  
. Τήρηση των διαδικασιών παραλαβής παγίων ή αναλωσίμων υλικών από την 
Αποθήκη του ∆ήμου και ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της 
Αποθήκης (κατά ποσότητα και αξία).  
. Φροντίδα για τη φύλαξη και τακτοποίηση των ειδών της Αποθήκης.  
. Τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται τα αποθέματα της 
Αποθήκης του ∆ήμου στις επιμέρους υπηρεσίες. Σχετική ενημέρωση των 
διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της αποθήκης.  
. Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των 
αποθεμάτων της Αποθήκης.  
. Λειτουργία ιδιαίτερης αποθήκης υλικών γραφείου.  
 
ε. Γραφείο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Το γραφείο είναι αρμόδιο για τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής 
άμυνας. Ειδικότερα:  
Το γραφείο είναι αρμόδιο για την σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του ∆ήμου.  
Συνεργάζεται με άλλους ∆ημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες για την εφαρμογή όλων των 
σχεδίων Έκτακτης ανάγκης.  
Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήμου και των ∆ημοτών στην 
εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης ανάγκης.  
Μεριμνά για την συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών οι οποίοι θα ενταχθούν στο 
προσωπικό του ∆ήμου σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται κάθε φορά με ειδικές διατάξεις ή εγκυκλίους.  
Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Σταθμών Πυροπροστασίας, την συντήρηση των 
πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων και την επάνδρωσή τους με προσωπικό 
κατάλληλα εκπαιδευμένων. 
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 Μεριμνά για την προμήθεια απαραίτητων εξοπλισμών, εφοδίων και υλικών καθώς 
επίσης για την ασφαλή φύλαξη και συντήρησή τους τα οποία είναι απαραίτητα στην 
εφαρμογή των Σχεδίων. 
 Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνει για τα Σχολικά, Νοσηλευτικά, Προνιακά και ∆ημοτικά κτίρια, 
την τήρηση μέτρων ασφαλείας και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Με την 
επίσημη εφαρμογή σχεδίου έκτακτης κατάστασης τίθενται στη διάθεση του τμήματος 
όλο το προσωπικό και τα μέσα του ∆ήμου που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης.  
Ενημερώνει τους πολίτες καθώς και τους τεχνικούς σε θέματα αντισεισμικής 
προστασίας και θεομηνιών (Φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, πλημμύρες, 
κατολισθήσεις κ.λ.π.) Μεριμνά για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
κ.λ.π. που αφορούν τα παραπάνω. Συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήμου και 
συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο της Νομαρχιακής Αυτ/σης σε προσεισμικής και 
μετασεισμικής περιόδου και με όλους τους φορείς.  
   Πυροπροστασία:  Οργανώνει, στα πλαίσια, και όχι μόνο, της 12030 Φ 109/1.10-5-99 
απόφασης του Υπουργού ∆ημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β' 713/19.5.99), την πυροπροστασία 
σε δημοτικό επίπεδο και ειδικότερα καταγράφει τους τυχόν δημιουργούμενους 
σκουπιδότοπους και επιμελείται για την έγκαιρη εξάλειψή τους σε συνεργασία με την 
Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας, καθαρίζει τα 
περιαστικά δάση και τις ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του 
∆ήμου Μοιρών. Συγκροτεί ομάδες πολιτών για την παροχή συνδρομής στην πρόληψη 
και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών της περιοχής. 
 Οργανώνει άσκηση αντιπυρικής προστασίας και σε συνεργασία με τη ∆ΕΥΑΜΟΙ και 
την Τεχνική Υπηρεσία (‘Άρδευσης), μεριμνά για την πύκνωση του δικτύου κρουνών 
υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων και την αποτελεσματική λειτουργία του 
υπάρχοντος. 
  

2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Τμήμα έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της 
επίβλεψης μελέτης / εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που 
περιλαμβάνουν :  
1) Την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και 
εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο ∆ήμος. 
Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, 
τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κ.λπ.), ξυλουργικές και μεταλλικές 
κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.  
2) Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, 
γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.).  
3) Έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, 
αθλητικοί χώροι κ.λπ.).  
4) Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών (Εγκατάσταση και συντήρηση 
κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του ∆ήμου, π.χ. πινακίδες 
ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς 
και διερχόμενους, παροχής πληροφοριών σε θέματα του ∆ήμου, στάσεων 
συγκοινωνιακών μέσων).  
5) Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού.  
Το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και 
πολεοδομικών εφαρμογών.  
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Οι αρμοδιότητες του Τμήματος συνοψίζονται για τους ακόλουθους επί μέρους τομείς 
στα παρακάτω γραφεία: 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
. Προσδιορισμός στόχων, ετήσιων και μεσοπρόθεσμων, που αφορούν τον 
προγραμματισμό τεχνικής δραστηριότητας του ∆ήμου ως προς την εκτέλεση νέων 
τεχνικών έργων στην περιοχή του ∆ήμου την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της 
υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής και τις εργασίες των λοιπών τομέων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.  
. Προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος μελετών και κατασκευών νέων έργων 
και συντηρήσεων που αναλαμβάνει ο ∆ήμος και εργασιών των λοιπών τομέων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορισμός των προϋποθέσεων υλοποίησής τους 
(χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.).  
. Συνεργασία με το Γρ. ∆ιοικητικής και λογιστικής υποστήριξης για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση απολογιστικών 
και στατιστικών στοιχείων.  
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
. Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων τεχνικών έργων 
στην περιοχή του ∆ήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης 
κοινόχρηστης υποδομής. Προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος μελετών και 
κατασκευών νέων έργων και συντηρήσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και καθορισμός 
προϋποθέσεων υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο 
δυναμικό, πόροι κ.λπ.).  
. Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε 
τρίτους εκτός του ∆ήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, 
μελέτες εφαρμογής). Κατάρτιση προδιαγραφών μελετών και τήρηση των διαδικασιών 
ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους (Σύνταξη διακηρύξεων, τευχών 
προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών 
αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.).  
. Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, 
τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από 
ποιοτικής και συμβατικής άποψης.  
. Σύνταξη τεχνικών μελετών είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία είτε για 
έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση 
μελετών από τις υπηρεσίες του ∆ήμου.  
. Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους. 
Κατάρτιση προδιαγραφών τεχνικών έργων και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης 
έργων σε τρίτους (δημοπρατήσεις, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση σχετικών 
αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.).  
. Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από 
τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και 
παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής άποψης και συμβατικής 
άποψης.  
. Φροντίδα για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την 
ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών και τεχνικών έργων.  
. Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, 
μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών, λιπαντικών κλπ. που 
χρησιμοποιεί ο ∆ήμος. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις 
επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.  
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. Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με Μηχανολογικές/ Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις.  
. Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των προγραμμάτων του Τμήματος και σχετική 
ενημέρωση της ∆ιεύθυνσης.  
. Παρακολούθηση των προγραμμάτων χρήσης / αξιοποίησης και της κατανομής των 
τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Εισήγηση για τη λήψη 
αποφάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοποίησης και της απόδοσης των 
διατιθέμενων τεχνικών μέσων και προσωπικού.  
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ- 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
1. Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών του 
φυσικού και δομημένου χώρου της περιοχής του ∆ήμου.  
. Τεκμηρίωση των αδυναμιών / προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού 
αρχείου.  
. Με βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα σχετικών μελετών, εισήγηση 
αποφάσεων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των 
πολεοδομικών, οικιστικών προβλημάτων της περιοχής του ∆ήμου.  
. Υποστήριξη της συμμετοχής του ∆ήμου στις διαδικασίες χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού.  
. Μέριμνα για την αξιοποίηση σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων από το ∆ήμο για 
την οικιστική ανάπτυξη, την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, την ανάπλαση περιοχών 
και την αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας / στάθμευσης (π.χ. ζώνες ειδικής 
ενίσχυσης, ζώνες ειδικών κινήτρων, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, κοινωνικός 
συντελεστής δόμησης, μεταφορά συντελεστού δόμησης).  
. Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και 
φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων Χωροταξικού / Πολεοδομικού σχεδιασμού 
που απασχολούν την περιοχή του ∆ήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών 
προγραμμάτων.  
. Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης 
και γενικά την χωροταξική / πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής.  
. Συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού για θέματα σχεδιασμού / 
προγραμματισμού της δράσης του ∆ήμου σε ζητήματα Χωροταξίας / Πολεοδομίας.  
2. Πολεοδομικές εφαρμογές- Κτηματολόγιο  
. Εκτέλεση εργασιών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης ή των εκτός σχεδίου αδειών 
επί του εδάφους (καθορισμός οικοδομικών γραμμών, σύνταξη και έλεγχος 
τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.λπ).  
. Τήρηση των σχετικών διαδικασιών, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού, 
προσκυρώσεις και τακτοποιήσεις οικοπέδων.  
. Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων 
του ∆ήμου.  
. Επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους.  
. Συνεχής ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης.  
. Εκτέλεση ή επίβλεψη εργασιών για τη σύνταξη του κτηματολογίου του ∆ήμου. Τήρηση 
του μηχανογραφημένου αρχείου κτηματολογίου και παροχή σχετικών στοιχείων και 
πληροφοριών.  
. Τήρηση αρχείου πολεοδομικών σχεδίων σε συνεργασία με το Γρ. ∆ιοικητικής 
υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης.  
∆. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
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1. Για την εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος συγκροτούνται ειδικά συνεργεία. Οι 
σχετικές με τα συνεργεία αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:  
. Ετοιμασία του Προγράμματος ∆ράσης του Συνεργείου (καθορισμός αναγκαίων έργων, 
συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων κ.λπ.).  
. Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκών του 
Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, 
ποσότητες υλικών κατ' είδος κ.λπ.  
. Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των έργων που εκτελεί το Συνεργείο με 
αυτεπιστασία και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.  
. Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις 
επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος (π.χ. άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων 
δημοτικών κτιρίων ή σχολείων).  
. Φροντίδα για την στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του Συνεργείου.  
. Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση 
των σχετικών εργασιών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων 
από τεχνική και χρονική άποψη.  
. Συνεργασία με το Γρ. Προμηθειών και Υποστήριξης για την έγκαιρη προμήθεια των 
υλικών των έργων που εκτελεί το Συνεργείο.  
. Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελεί το Συνεργείο και έλεγχος των 
πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία 
με το Γρ. Προμηθειών και Υποστήριξης.  
. Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών 
μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το Συνεργείο.  
. Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Γραφείου 
Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης με πρωτογενή κυρίως στοιχεία απασχόλησης τεχνικού 
προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία 
προόδου καθ' ενός από τα έργα του προγράμματος δράσης του Συνεργείου.  
α. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης έργων κτιριακών, 
διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής  
β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ  
. Εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων 
χώρων του ∆ήμου καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, 
μνημείων και χώρων της περιοχής του ∆ήμου  
. Εκτέλεση εργασιών για την επέκταση, συντήρηση και επισκευή της σήμανσης και 
διαγράμμισης οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του ∆ήμου.  
. Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών 
πινακίδων στην περιοχή του ∆ήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, 
αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε θέματα του ∆ήμου, στάσεων 
συγκοινωνιακών μέσων κ.λ.π.).  
. Εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.  
γ. Συνεργείο Συντήρησης / Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν :  
1) στη συντήρηση / επισκευή ή βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών ή Η/Μ 
εξοπλισμού των κτιρίων και γενικά εγκαταστάσεων του ∆ήμου.  
2) στη συντήρηση / επισκευή, τροφοδότηση με καύσιμα κάθε είδους κινητών 
μηχανημάτων και οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα) του ∆ήμου.  
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δ. Συνεργείο τοπογραφικών εργασιών Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών κάθε είδους. 
 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Το Τμήμα περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:  
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
α) Θέματα περιβάλλοντος 
. Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών της 
περιοχής του ∆ήμου σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών 
αποβλήτων, αποκατάσταση χώρων, απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές 
ρύπανσης, προστασία διαχείριση βιοτόπων κ.λπ.).  
. Τεκμηρίωση των αδυναμιών, προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού 
αρχείου.  
. Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται / καταγράφονται και εισήγηση 
προγραμμάτων επεμβάσεων του ∆ήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση 
της υπάρχουσας κατάστασης.  
. Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και 
φορείς για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την 
περιοχή του ∆ήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων.  
β) Θέματα ∆ιαχείρισης απορριμμάτων  
. Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στην περιφέρεια 
του ∆ήμου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λπ.).  
. Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. 
προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους).  
. Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων  
. Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ενταφιασμός, ζύγιση 
απορριμμάτων, φύλαξη χώρου).  
γ) Λειτουργίες ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου  
Το γενικό αντικείμενο των λειτουργιών αυτών αφορά στη μελέτη και εκτέλεση εργασιών 
ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου δηλαδή βελτίωσης και επέκτασης 
συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, των χώρων πρασίνου καθώς και των 
υπαίθριων χώρων γενικότερα μέσα στα όρια του ∆ήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, 
κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λπ.).  
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος στο προηγούμενο γενικό αντικείμενο 
περιλαμβάνουν:  
. Κατάρτιση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων, 
συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του ∆ήμου.  
. Ανάλυση των προηγουμένων προγραμμάτων και καθορισμός αναγκών σε τεχνικό 
εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λπ.  
. Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο και μέριμνα για την ανάθεση 
αναλόγων μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, 
παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, 
αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λπ.).  
. Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους. Τήρηση 
των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους. Επίβλεψη των εργασιών που 
εκτελούνται από τρίτους.  
. Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, 
μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ. Συμμετοχή στις επιτροπές 
αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.  
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. Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων του 
Τμήματος για την εκτέλεση των κηποτεχνικών εργασιών.  
δ) Παιδικές χαρές Φύλαξη, καθαριότητα, μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού 
των παιδικών χαρών του ∆ήμου.  
ε) ∆ημοτικά Κοιμητήρια  
. Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και τους ειδικότερους Κανονισμούς Λειτουργίας, διοίκησης και 
διαχείρισης του.  
. Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και ανανέωσης 
κοινών και οικογενειακών τάφων.  
. Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των γεγονότων και 
πληροφοριακών στοιχείων και σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.  
. Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων 
που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του 
δημοτικού κοιμητηρίου και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις 
διαχειριστικές διαδικασίες του ∆ήμου.  
. Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής  
Μεριμνά για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την ευπρέπεια, διακόσμηση και τάξη στους 
χώρους του κοιμητηρίου.  
Μεριμνά για τη συντήρηση-κατασκευή των τάφων και τη συντήρηση της τεχνικής 
υποδομής και του πρασίνου στους χώρους, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του 
δημοτικού κοιμητηρίου.  
Συγκροτεί, οργανώνει, συντονίζει και γενικά διοικεί τα συνεργεία του κοιμητηρίου.  
 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Το γραφείο περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα: 
α) Θέματα ∆ημόσιας Υγείας:  
. Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας.  
. Μέριμνα για την εφαρμογή τήρηση των προβλεπομένων υγειονομικών διατάξεων που 
αφορούν την ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια, δημοτικούς χώρους άθλησης, 
γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, δημοτικές και λαϊκές αγορές, την καθαριότητα και την 
διαχείριση των απορριμμάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων, παιδικούς, βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής 
ηλικιωμένων, την λειτουργία περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων, 
την ηχορύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.  
. Ζητήματα σχολικής υγιεινής σχολικά κυλικεία  
. Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθυγιεινών εστιών (από Στάσιμα Νερά, 
εγκαταλελειμμένα σπίτια, οικόπεδα χωρίς περίφραξη κ.λπ.).  
. Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής 
σημασίας (εντομοκτονίες μυοκτονίες).  
β) Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  
Υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών και γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τις 
εξής αρμοδιότητες του ∆ήμου:  
. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, 
οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.  
. Χορήγηση αδειών μικροπωλητών και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση 
περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων  
. Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και 
παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937.  
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. Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται 
από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/1985 υγειονομική 
διάταξη.  
. Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών, που 
προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του N. 
2000/1991  
. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των 
καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας ή σφράγιση σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις).  
γ) Θέματα Άρδευσης  
. Μέριμνα για την καλή συντήρηση και την γρήγορη επισκευή βλαβών στα δίκτυα 
αρμοδιοτήτων του ∆ήμου μας 
δ) Θέματα Λαϊκών Αγορών  
. Μέριμνα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του ∆ήμου  
. Εφαρμογή των δημοτικών, νομαρχιακών διατάξεων περί λαϊκών αγορών  
. Εποπτεία της ορθής λειτουργίας  
. Χορήγηση θέσεων σε συνεργασία με το Σωματείο πωλητών λαϊκής αγοράς  
. Εισήγηση για τη λήψη οποιουδήποτε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη λειτουργία 
τους  
Το γραφείο παρακολουθεί τη λειτουργία της δημοτικής Αγοράς, φροντίζει για κάθε 
ζήτημα που σχετίζεται με τη δημοτική Αγορά. Εισηγείται τους κατάλληλους χώρους 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις των στάσιμων μικροπωλητών, εισηγείται 
για την επιβολή των τελών και φροντίζει για την είσπραξή τους. 
 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 Για την εκτέλεση των λειτουργιών του τμήματος συγκροτούνται διάφορα συνεργεία.  
Οι σχετικές με τα συνεργεία αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:  
. Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων του 
Τμήματος.  
. Ετοιμασία του Προγράμματος ∆ράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων 
έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων κ.λπ.).  
. Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό των αναγκών του κάθε 
Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, 
ποσότητες υλικών κατ' είδος κ.λπ.  
. Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών που εκτελούν τα 
συνεργεία.  
. Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις 
επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος (π.χ. άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων 
δημοτικών κτιρίων ή σχολείων).  
. Φροντίδα για την στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του κάθε 
Συνεργείου.  
. Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση 
των σχετικών εργασιών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων 
από τεχνική και χρονική άποψη.  
. Συνεργασία με την υπηρεσία Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των 
εργασιών που εκτελεί το κάθε Συνεργείο.  
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. Εκτέλεση επιμετρήσεων των εργασιών που εκτελεί το κάθε Συνεργείο και έλεγχος των 
πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία 
με το Γραφείο Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης.  
. Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών 
μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το Συνεργείο. Ενημέρωση της υπηρεσίας 
συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.  
. Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Γρ. 
Υποστήριξης του Τμήματος με πρωτογενή κυρίως στοιχεία απασχόλησης τεχνικού 
προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών και με στοιχεία 
προόδου καθ' ενός από τα έργα του προγράμματος δράσης του Συνεργείου.  
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 
 Α. Επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών, 
τη σύνταξη σχεδίων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη της 
περιοχής του ∆ήμου.  
. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση / πληροφόρηση των αγροτών σε 
θέματα γεωπονίας.  
. Υποστήριξη της συμμετοχής του ∆ήμου στην κατάρτιση των Νομαρχιακών 
Προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και παρακολούθηση των εφαρμοζομένων 
μέτρων.  
. Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Ν.Α. και συμμετοχή σε προγράμματα 
ενημέρωσης για την ανάπτυξη νέων βιολογικών καλλιεργειών, την εφαρμογή 
προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την προστασία των περιοχών γης υψηλής 
παραγωγικότητας, την ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων.  
. Συμμετοχή στα προγράμματα της Ν.Α., της Περιφέρειας και του κράτους για την 
ισόρροπη ανάπτυξη της γεωργικής βιομηχανίας, την ενημέρωση για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.  
. Εντοπισμός ελλείψεων αγροτικής οδοποιίας και άλλων έργων υποδομής (υδραυλικών 
εγγειοβελτιωτικών έργων) και υποβολή σχετικών προτάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Νομού και της Περιφέρειας.  
 Β. ∆ιαχείριση διαδικασιών που σχετίζονται με τον ΟΓΑ, με αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και 
με επιδοτήσεις της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ν.Α. (ενημέρωση των αγροτών, 
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συγκέντρωση των αιτήσεων και δηλώσεων κ.λπ.)  
 
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
. Φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού 
συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητας του.  
. Εξασφάλιση των αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν 
δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.  
. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες 
του ∆ήμου.  
. Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας των 
πληροφοριών και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και τη φροντίδα για την 
τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν.  
. Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες για τη συλλογή / επεξεργασία στοιχείων σχετικά με 
το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του ∆ήμου  
. ∆ημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικών αρχείων που προκύπτουν από τη συλλογή / 
επεξεργασία στοιχείων σχετικά με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του 
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∆ήμου προς χρήση και αξιοποίηση από τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες μέσω 
εσωτερικού ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης  
. Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου (INTERNET) και των Τραπεζών Πληροφοριών, σε 
συνεργασία με διαδημοτικούς και άλλους φορείς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης  
. Συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Πολιτικής για σχετικά θέματα.  
 
 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Α. Περιγραφή καθηκόντων ∆ιευθυντή  
Ο ∆ιευθυντής προΐσταται, εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία όλων των 
τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση του. Παρακολουθεί τη 
νομοθεσία που αφορά οικονομικά θέματα, ενημερώνοντας τα αρμόδια κατά περίπτωση 
Τμήματα και Γραφεία και εποπτεύει την εφαρμογή των νόμων, δίνοντας τις απαραίτητες 
οδηγίες. Ελέγχει και θεωρεί όλα τα καταρτιζόμενα από τις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης 
έγγραφα, καταστάσεις πληρωμής, όλου του προσωπικού, χρηματικά εντάλματα, και 
γενικά όλα τα σχετικά με τη ∆ιεύθυνση έγγραφα, πριν αυτά υπογραφούν από το 
∆ήμαρχο. Εισηγείται αρμόδια στη ∆ημαρχιακή Επιτροπή και το ∆ήμαρχο και 
συνεργάζεται με τους ∆ιευθυντές των υπολοίπων υπηρεσιών σε κοινά θέματα. 
Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στα Κεφάλαια, άρθρα 
ή κωδικούς Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του. Ο ∆ιευθυντής εισηγείται στην 
αρμόδια υπηρεσία προμηθειών κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, 
συσκευών και σκευών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσής του.  
Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆ 
23/2002 (ΦΕΚ 19/Α/7.2.2002 ) καθώς και κάθε νέα αρμοδιότητα που θα ανατίθεται με 
νομοθετική ρύθμιση στη ∆ημοτική Αστυνομία.  
 
Β. Η διεύθυνση απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα:  

1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Το τμήμα διοίκησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
-Τον έλεγχο για την καθαριότητα, που εκτείνεται σε όλους τους δημόσιους, δημοτικούς, 
κοινοτικούς, και κοινόχρηστους χώρους και σε τόπους αγοράς.  
-Τον έλεγχο για τη στάθμευση των πάσης φύσεως οχημάτων εκτείνεται τόσο στους 
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών.  
-Τον έλεγχο της οικοδόμησης, για τον έλεγχο αυτό το προσωπικό της ∆ημοτικής 
Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές, σε ανεγειρόμενες οικοδομές και πάσης 
φύσεως κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ελέγχει την ύπαρξη 
άδειας οικοδόμησης σε ισχύ, την αναγραφή του αριθμού της, την τήρηση των όρων της 
καθώς και την ύπαρξη και τήρηση των όρων κάθε άλλης σχετικής άδειας.  
-Τον έλεγχο της αποχέτευσης, που περιλαμβάνει και την παρεμπόδιση επιχωμάτωσης 
ή δόμησης της φυσικής ροής των χειμάρρων, τον έλεγχο των νερών που χύνονται 
στους χείμαρρους και ποταμούς για να μη περιέχουν λύματα βιομηχανικών και 
βιοτεχνιών, επιχειρήσεων, ή οικιών.  
-Τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις ακινήτων με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς 
των ακάθαρτων ή βρόχινων νερών ως και παράνομες επεκτάσεις των αγωγών αυτών.  
-Τον έλεγχο αυτό το προσωπικό της ∆ημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε 
αυλές και οικήματα πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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-Τον έλεγχο για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, που εκτείνεται σε κάθε πηγή και αιτία 
παροδική ή μόνιμη που προκαλεί ρύπανση ή μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον (γη, 
αέρα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κ.λπ.). Στον έλεγχο υπόκεινται και οι εστίες καύσεως 
πάσης φύσεως κτιρίων (Οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, 
βιομηχανίες κ.λπ.) ως και η ηχορύπανση. Ο έλεγχος για τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνει και τη ρύπανση από οσμές, από εγκατάλειψη στερεών 
αντικειμένων ή υπολειμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, που 
δημιουργούνται από κάθε είδους δραστηριότητα.  
-Την προστασία του υπογείου υδατικού δυναμικού, που περιλαμβάνει και τον έλεγχο 
για την πρόληψη παράνομου ανοίγματος πηγαδιών και εκτέλεση γεωτρήσεων, τον 
έλεγχο της υπεράντλησης που δημιουργεί κινδύνους εξάντλησης και ελάττωσης του 
υπόγειου υδατικού δυναμικού.  
-Τον έλεγχο της παράνομης πώλησης, διάθεσης, μεταφοράς ή αλλαγής χρήσεως τον, 
την προστασία από τη ρύπανση, και μόλυνση τόσο των υπόγειων όσο και των 
επιφανειακών νερών.  
Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται και τα παρακάτω γραφεία  
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Υποστηρίζει γραμματειακά τη λειτουργία της διεύθυνσης, τηρεί το αναγκαίο εσωτερικό 
πρωτόκολλο, επιμελείται του αρχείου των εν γένει αδειών αλλά και το γενικό αρχείο της 
υπηρεσίας. Ειδικότερα προγραμματίζει και οργανώνει τις συσκέψεις μεταξύ των 
προϊσταμένων των τμημάτων και του ∆ιευθυντή, καθώς και συνεργασία με τις άλλες 
∆ιευθύνσεις. Τηρεί τα πεπραγμένα των τμημάτων ανά τρίμηνο. Παρέχει πληροφορίες 
προς τους δημότες, τις λοιπές διευθύνσεις και τους πολιτικούς προϊσταμένους με 
τήρηση στοιχείων κατά περίπτωση. Παρέχει κάθε είδους δακτυλογράφησης και 
γραμματειακής υποστήριξης προς τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες.  
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
1. ∆ιοικητική και επιστημονική υποστήριξη της ∆ημοτικής Αστυνομίας.  
Υποβολή προτάσεων για την εύρυθμη και την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
∆ημοτικής Αστυνομίας.  
2. Θέματα ∆ημόσιας Υγείας και Προστασία Περιβάλλοντος και Ειδικότερα αντιμετώπιση 
προβλημάτων που έχουν σχέση με την δημόσια υγεία και την προστασία του 
περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών του ∆ήμου  
3. Υποστήριξη των ∆ιοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 
όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν3463/06.  
4. Εφαρμογή γενικού οικοδομικού κανονισμού .  
5. Υποδοχή και παραλαβή αιτήσεων αλλοδαπών για τη χορήγηση ή ανανέωση των 
αδειών διαμονής τους κ.λ.π.  
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  
Είναι αρμόδιο για:  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές 
αποφάσεις που αποφασίζει το ∆ημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την επιβολή των πάσης 
φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις (Ν.3463/06).  
-Την αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές [άρθρο 41 παρ. 2 
Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 816/8'65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ 
21/21/1473/1972, (8324)].  
-Την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση [άρθρο 32 του N. 1516/85 (A 20) 
και του Ν. 3463/06 
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-Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και 
καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν 
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT [άρθρο 14 της 503007/ 76 απόφασης του Γ.Γ. EOT, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8του Ν. 1652/86, (Α' 167) και η ΚΥΑ 1947/94, (Β' 846)].  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία 
θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από 
τους Α.Ν. 445/1937 (Α' 22) και 446/1937 (Α' 23) (Ν.3463/06).  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία 
ψυχαγωγικών παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991 (Α' 206) (Ν.3463/06).  
-Εκδίδει όλες τις άδειες για τα καταστήματα του παρόντος άρθρου (άδειες 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κοκ) και όλες τις αντίστοιχες με τις 
αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας χορηγούμενες άδειες.  
 

2. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το τμήμα απαρτίζεται από τα παρακάτω γραφεία:  
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Είναι αρμόδιο για: 
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορίας του έλεγχο της 
τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς [άρθρο 9 του N. 2696/1999, (Α' 57)].  
=Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με 
υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων [άρθρο 3 του N. 2696/1999, (Α' 57)].  
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ  
Είναι αρμόδιο για:  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη στάθμευση των οχημάτων.  
-Έχει τις αρμοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπεδο όπως αυτές ορίζονται από 
τις διατάξεις του Ν.∆. 3030/1954 (A' 244) «Περί Αγροφυλακής» όπως αυτό έχει 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, και ιδίως: Τη φρούρηση των αγροτικών 
κτημάτων όπου στον ∆ήμο υπάρχουν για την πρόληψη της κλοπής, της φθοράς και 
των άλλων αδικημάτων. Η προανάκριση γι' αυτά τα αδικήματα και η δίωξη και η 
εκδίκαση όσων διώκονται σε βαθμό πταίσματος κατά τους ορισμούς του ανωτέρω 
νόμου. Η αστυνομία για τα αρδευτικά ύδατα σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και τις 
λοιπές συναφείς διατάξεις. Οι αρμοδιότητες της αγροφυλακής εκτείνονται στην αγροτική 
έκταση, αναφέρονται στα αγροτικά κτήματα, τα ακίνητα και κινητά τα χρησιμοποιούμενα 
για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες ή σχετιζόμενα με τέτοιες εργασίες όπως αυτά 
αναφέρονται ειδικότερα στον ως άνω νόμο και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.  
-Έχει την φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων και κτιρίων καθώς και της δημοτικής 
περιουσίας.  
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ  
Το γραφείο αυτό συμπεριλαμβάνει:  
  1. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ  
-Είναι αρμόδιο για:  
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των 
εμποροπανηγύρεων (Ν.3463/06). Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που 
αφορούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και τη λειτουργία κυλικείων σε 
κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κ.λπ.) (Ν.3463/06). Την εφαρμογή και τήρηση 
των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων 
[Υγειονομική διάταξη Α5/696/1983 (8243)]. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που 
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αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων [άρθρο 1: του Β.∆. 24-9/20.10.1988, (Α' 
171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1080/1980, (Α' 246), το άρθρο 54 
παρ. 4 του Ν. 1416/1984, (Α' 18), το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89, (Α' 2) και το 
άρθρο εδάφιο τρίτο του Ν. 1800/ 1990, (Α' 125) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του 
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12του Ν. 2207/ 1994, (Α' 65) σε 
συνδυασμό με διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια 
επέκτασης καταστημάτων. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το 
υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές [Ν. 2323/95 (Α '145), αποφ. Υφυπουργού 
Εμπορίου ΚΙ2113/95 (Β' 786) και απόφαση του Υπουργό Εμπορίου Α-2 6813/95, (Β' 
1085)].  
  2.  ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Είναι αρμόδιο για:  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης 
φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων (Ν.3463/06).  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία όλων των 
καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από 
υγειονομικές διατάξεις (ν.3463/06).  
-Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των 
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, 
κινηματογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων [A.N. 
2520/1940, (Α' 273) Ν. 2323/1995, (Α' 145) Π.∆. 180/1979, (Α' 175) όπως ισχύει, 
Υγειονομικές και Αστυνομικές ∆ιατάξεις.  
  3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
όπως:  
α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Είναι αρμόδιο για: Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την 
καθαριότητα, Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που και την προστασία του 
περιβάλλοντος (Ν.3463/06). Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις 
υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις 
οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο [άρθρο 47 του Ν. 2696/1999, (Α' 57)]. Τον 
έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και 
αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία [Αστ. διατάξεις 6/1996, (8 1028) και 
3/1996, (8 15) άρθρο 17 της Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1β/2000/1995 και άρθρο 417 
Π.Κ.,(8 343)]. Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς την εμφάνιση τους 
[απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/ 1995, (8786)].Τον έλεγχο της τήρησης των 
διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.  
β. ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ  
Είναι αρμόδιο για: Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την 
οικοδόμηση, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές [Ν. 1577/1985, (Α' 210), 
Ν. 651/1977, (Α' 207), Ν.1647/1986, (Α' 141) και Π.∆. της 13.4.1929, (Α' 153)] και 
άρθρο 27 παρ. 3 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 1577/1985 (Α' 210). Τον 
έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών 
λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής [άρθρο 116 του Π.∆. 1073/ 1981, (Α' 
260)].  
γ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
Είναι αρμόδιο για: Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, 
την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από 
πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων. Τον 
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έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών 
εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της 
ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (Ν.3463/06). Τον έλεγχο της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστερα από 
σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα 
με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (8593) (Ν.3463/06). Τον έλεγχο της τήρησης 
των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ. από οχήματα 
[άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2696/1999, (Α' 57)]. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων 
για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, 
καθώς και των εμπορικών καταστημάτων [άρθρα 23, 24 και 46 του Ν. 2224/1994, (Α' 
112), άρθρο 8 του Ν. 2207/1994, (Α' 65), άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2194/ 1994, (Α' 34) 
και ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ/1994, (8724), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1011/22/19-κθ' 
1995, (8 1055)]. Τον έλεγχο επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την 
εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών 
κυρώσεων κ.λπ. [Ν. 393/1976, (Α' 199), Ν. 2160/1993, (Α' 118)]. Την προστασία 
σπηλαίων [απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/1983, (8 3988) σε συνδυασμό με ΚΥΑ 
ΓΝΟΣ/57263/ 1994, (8894)]. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την 
αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) [Β.∆. 
666/1966 (Α' 160), Ν.∆. 420/1970 (Α' 27), Ν. 2040/1992, (Α' 70) και άρθρο 8 του Ν. 
2332/1995 (Α' 181)].  
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
1. Για τα θέματα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού, τοποθετήσεις προϊσταμένων, 
μετακινήσεις, μετατάξεις όπως και θέματα αποδοχών του προσωπικού του ∆ήμου 
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των 
ΟΤΑ.  
2. Η κατανομή του προσωπικού στις ∆/νσεις Τμήματα και Γραφεία που προβλέπονται 
στον παρόντα Οργανισμό γίνεται με απόφαση του ∆ημάρχου αναλόγως των αναγκών 
όλων των υπηρεσιών του δήμου, των προσόντων των υπαλλήλων της εμπειρίας και 
των γνώσεων αυτών σε ειδικά αντικείμενα. 
 ∆ιευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ορίζονται πάντα με 
απόφαση του ∆ημάρχου, κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
εφαρμοζομένων των διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε. 
  
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής μονάδας ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου 
διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών 
της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, στελεχώνοντας, συντονίζοντας και 
ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί 
(τακτικοί και στρατηγικοί) στόχοι του ∆ήμου με βάση αντίστοιχα προγράμματα δράσης. 
Ειδικότερα ο προϊστάμενος: ∆ιατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο 
διοικητικό επίπεδο και τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών τους στόχους και τα 
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προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Φροντίζει για 
την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών 
επιπέδων. Αποφασίζει και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που 
αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του ∆ημάρχου 
ή του Γενικού Γραμματέα. 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. Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσωπικό της 
διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων. Μεριμνά 
για την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας της διοικητικής ενότητας, εισηγείται 
μεταβολές των διατάξεων του και παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των 
εγκεκριμένων κανονισμών. Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς 
απολογισμούς, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει 
μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις 
υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό. Συνεργάζεται 
με τη ∆ιοικ. Υπηρεσιών και Σχεδιασμού για τη διατύπωση κάθε φύσης εισηγήσεων 
σχετικών με προτάσεις, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, διατύπωση στόχων, 
μεθοδολογίας, πολιτικών και προγραμμάτων δράσης που αναφέρονται στις λειτουργίες 
της διοικητικής ενότητας όταν πρόκειται για εισαγωγή και εφαρμογή νέων μεθόδων, 
τακτικών, Τεχνολογιών, Κανονισμών και αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας του. 
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. 
Σε συνεργασία με τον ∆/ντή διοικητικών Υπηρεσιών εισηγείται την πλήρωση θέσεων 
τακτικού προσωπικού καθώς και την πρόσληψη εποχιακού. Εισηγείται για θέματα 
αρμοδιότητας των διοικητικών μονάδων που εποπτεύει προς τον προϊστάμενο του 
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον 
απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 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. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των 
υπαλλήλων της διοικητικής μονάδας που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεών τους 
προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Όλα τα έγγραφα, καταστάσεις κ.λπ. του ∆ήμου 
μονογραφούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο και θεωρούνται με την μονογραφή τους 
από τους αρμόδιους προϊσταμένους. ∆έχεται 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 ∆ήμου. 
Συγκεντρώνει στοιχεία χρήσιμα για τον προγραμματισμό και απολογισμό των 
δραστηριοτήτων της διοικητικής μονάδας του σε συνεργασία με τη ∆/νση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων των 
υπηρεσιών ή θυγατρικών φορέων του ∆ήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση 
των λειτουργιών του ∆ήμου. Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός ∆ήμου που σχετίζονται 
με τις λειτουργίες της διοικητικής μονάδας. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των 
ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.  
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Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και Τεχνολογίας και τις 
εξελίξεις στο 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 μονάδας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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 
διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες. Ειδικότερα: Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της 
οικείας ∆ιεύθυνσης. Με τη φροντίδα του και τον έλεγχο του ασκούνται όλες οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπό αυτόν Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Ο.Ε.Υ. και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  
Ο προϊστάμενος τμήματος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος του. Έχει την 
ευθύνη καταμερισμού εργασίας και αναθέτει καθήκοντα στους υπαλλήλους ανάλογα με 
τις αρμοδιότητες των επιμέρους Γραφείων. Ελέγχει όλα τα εισερχόμενα και υπογράφει 
όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Τμήματος.   
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
  
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, συνιστώνται στον ∆ήμο Μοιρών ισάριθμες με 
τους αντιδημάρχους θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών 
συνεργατών. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του 
Ν.3584/07  
2. Οι ειδικοί σύμβουλοι οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν 
παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν 
αντίστοιχα με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική 
εξάρτηση του οικείου δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και 
είναι ανεξάρτητο, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ιδιωτικού δικαίου, που 
προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών του 
δήμου  
 Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται:  
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του Νόμου 3584/07, οι διατάξεις του Ν. 1416/84 (άρθρο 64) και του 
Ν.3463/2006 (άρθρο 29))   
. Η πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών 
συνεργατών, που προβλέπονται παραπάνω αυτού, ενεργείται με δημόσια 
γνωστοποίηση δια του τύπου από το δήμαρχο, ο οποίος και προσλαμβάνει με 
απόφαση του τα πρόσωπα που είναι κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τις δραστηριότητες και 
τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η 
πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την οποία και συνάπτεται 
η εργασιακή σχέση με το δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για 
παροχή υπηρεσιών.  
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. Η πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών 
συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται με το άρθρο 1 παρ. 6 του Νόμου 1256/1982, ή με ανάθεση καθηκόντων 
με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη, άσκηση των κύριων καθηκόντων του 
προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 
του νόμου αυτού. Οι αποσπώμενοι κατά το χρόνο της απόσπασης τους εξακολουθούν 
να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι.  
. Στις θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, 
επιτρέπεται να προσλαμβάνονται και συνταξιούχοι του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του 
Νόμου 1256/1982 δημόσιου τομέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις 
λοιπές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.  
. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των 
επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Νόμου 
1288/1982 (ΦΕΚ Α' 120) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να 
υπερβούν το 50% των αποδοχών της κύριας αυτών θέσης.  
. Η σύμβαση εργασίας των συμβούλων και συνεργατών λύεται με το θάνατο, την 
έκπτωση την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο είκοσι ημερών από την 
αποχώρηση του δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον ο 
αντικαταστάτης του δεν εκδήλωνε, με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή 
τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της 
παραίτησης ενεργείται αζημίως για το ∆ήμο με απόφαση του δημάρχου που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής 
σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω 
απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20 ήμερης προθεσμίας.  
. Στην περίπτωση της έκπτωσης του συμβούλου ή συνεργάτη ή της αποχώρησης του 
δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για το δήμο, η 
δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.   

Άρθρο 10 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
Σύμφωνα με των Ν.3584/07 μπορούν να συσταθούν θέσεις Νομικών Συμβούλων με 
μηνιαία αντιμισθία, η πρόσληψη ενεργείται δι' αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμό 
οργάνου του ∆ήμου, οι δε προσλαμβανόμενοι συνδέονται μετά του ∆ήμου δια σχέσεως 
έμμισθης εντολής. Οι δικηγόροι, που προσλαμβάνονται στο ∆ήμο παρέχουν τις νομικές 
τους υπηρεσίες στο ∆ήμο, στα νομικά πρόσωπα και σε άλλα ιδρύματα των ∆ήμου 
χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή. Σύμφωνα με το άρθρο 14 περ. ιγ του Ν. 2190/94 
εξαιρούνται των διατάξεων του νόμου αυτού οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη 
εντολή. Επιπλέον προσόντα που συνεκτιμώνται για την πρόσληψη των θέσεων των 
νομικών συμβούλων θεωρούνται:  
1. Η προϋπηρεσία  
2. Η δικηγορία παρ Αρείο Πάγο και 
3. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση στο ∆ιοικητικό, 
Ευρωπαϊκό, Αστικό, Εμπορικό ή Εργατικό ∆ίκαιο.  
Άπαντες οι δικηγόροι οφείλουν να γνωρίζουν άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. 
  

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
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Το τακτικό προσωπικό του ∆ήμου Μοιρών διακρίνεται σε κλάδους, όπως αυτοί 
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και οι θέσεις των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών 
εντάσσονται και κατατάσσονται ενιαία σε βαθμούς όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις εξελισσόμενες ακωλύτως από τον εισαγωγικό έως και τον 
καταληκτικό βαθμό κάθε κατηγορίας. Τα προσόντα διορισμού των θέσεων είναι τα 
οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις αλλά και ειδικότερα όπως 
αναφέρονται παρακάτω.  
 Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ιδίως μετά το Ν. 3051/ 2002 
και όπως θα ισχύσει μεταγενέστερα. Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι: α) 25794/23.7.1998 
εγκύκλιος του Υπουργείου και β) η ∆ΠΙΠ/Φ.1.5/οικ. 1495/ 24.1.2003 εγκύκλιος του 
ΥΠΕΣ∆Α καθώς και οι 17620/15.10.1998 και 3649/8.2.2002 εγκύκλιοι του ΑΣΕΠ. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα Προεδρικά ∆ιατάγματα 37 α' /1987 
(ΦΕΚ 11/Α') και 22/1990, 50/2001 (ΦΕΚ 7/Α') Π.∆. 347/03 και Π.∆. 44/05 και 
σχετίζονται με προσόντα διορισμού προσωπικού των Ο.Τ.Α ως επίσης και οι εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο ∆ήμο 
υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. Για τη 
διαπίστωση της αντιστοιχίας των ειδικοτήτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 
παρόντος. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με 
απόφαση του ∆ημάρχου, μετά από σχετική εισήγηση των προϊσταμένων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα την πείρα και τις ειδικές 
γνώσεις των υπαλλήλων. Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων που 
περιγράφονται στον παρόντα Οργανισμό αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας 
τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη 
κανονισμών λειτουργίας των μονάδων.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  
Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης / Τμήματος) ευθύνεται έναντι 
του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική 
εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, 
στελεχώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε 
να εκπληρώνονται οι περιοδικοί (ετήσιοι και μεσοπρόθεσμοι) στόχοι του ∆ήμου με 
βάση αντίστοιχα προγράμματα δράσης.  
Ειδικότερα ο προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης ή του Τμήματος:  
. ∆ιατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό τους στόχους και τα 
προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες.  
. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά 
ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.  
. Αποφασίζει και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που 
αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του 
∆ημάρχου.  
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. 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.  
. Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, 
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.  
. Μεριμνά για την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας της διοικητικής ενότητας, 
εισηγείται μεταβολές των διατάξεών του και παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των 
εγκεκριμένων κανονισμών.  
. Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς απολογισμούς, σε 
συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες. Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους 
απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις 
αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.  
. ∆ιατυπώνει κάθε φύσης εισηγήσεις σχετικών με προτάσεις, αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων, διατύπωση στόχων, μεθοδολογίας, πολιτικών και προγραμμάτων δράσης που 
αναφέρονται στις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.  
. 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.  
. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας των διοικητικών μονάδων που εποπτεύει προς 
τον προϊστάμενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και 
παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.  
. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των 
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στα σχετικά 
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του 
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου  
. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της 
διοικητικής μονάδας που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεων τους προς τα ανώτερα 
ιεραρχικά επίπεδα. Όλα τα έγγραφα, καταστάσεις κλπ του ∆ήμου μονογραφούνται από 
τον αρμόδιο υπάλληλο και θεωρούνται με την μονογραφή τους από τους αρμόδιους 
προϊσταμένους.  
. ∆έχεται 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 ∆ήμου σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
∆ημοσιότητας και επικοινωνίας.  
. Συγκεντρώνει στοιχεία χρήσιμα για τον προγραμματισμό και απολογισμό των 
δραστηριοτήτων της διοικητικής μονάδας του.  
. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων των υπηρεσιών ή 
θυγατρικών φορέων του ∆ήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των 
λειτουργιών του ∆ήμου.  
. Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός ∆ήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της 
διοικητικής μονάδας.  
. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.  
. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις 
εξελίξεις στο 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 μονάδας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
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. 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 
διοικητικής μονάδας στις τοπικές ανάγκες.  
. Εκτελεί τις λειτουργίες της μονάδας που εποπτεύει, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
εκτελεσθούν από τους υπαλλήλους της.  
 
 

 
        ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α. Συμβούλιο Συντονισμού ∆ημοτικών Υπηρεσιών  
Το Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υποστήριξης της λειτουργίας του 
προγραμματισμού, του συντονισμού και της παρακολούθησης του έργου των 
υπηρεσιών.  
Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Συντονισμού καθορίζεται με απόφαση του 
∆ημάρχου. Στο Συμβούλιο μετέχουν οι προϊστάμενοι των ∆ιευθύνσεων και των 
αυτοτελών μονάδων.  
Σκοπός του Συμβουλίου είναι γενικά η αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του 
∆ήμου και ειδικότερα ο προγραμματισμός και ο απολογισμός της δραστηριότητας του 
∆ήμου, η αλληλοενημέρωση και η οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και η 
επίλυση διατμηματικών προβλημάτων.  
Τα κυριότερα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο περιλαμβάνουν:  
. Τα περιοδικά προγράμματα δράσης και τις δραστηριότητες γενικά των επιμέρους 
υπηρεσιών του ∆ήμου  
. Τον συντονισμό των επιμέρους δραστηριοτήτων / ενεργειών των προγραμμάτων 
δράσης που έχουν ανατεθεί στις υπηρεσίες του ∆ήμου  
. την πρόοδο των επιμέρους δραστηριοτήτων / ενεργειών των προγραμμάτων δράσης  
. την επισήμανση προβλημάτων στην πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων δράσης και 
τη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήμου, την αναζήτηση και συμφωνία αντιστοίχων 
λύσεων και την εισήγηση σχετικών αποφάσεων προς τα πολιτικά όργανα του ∆ήμου.  
Β. Συντονιστικά Συμβούλια ∆ιεύθυνσης  
Σε κάθε ∆ιεύθυνση, λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια ∆ιεύθυνσης με ρόλο 
παραπλήσιο με ότι προβλέπεται για το Συμβούλιο Προγραμματισμού / Συντονισμού 
∆ήμου, αλλά προσαρμοσμένο στο διοικητικό επίπεδο της ∆ιεύθυνσης. Ο τρόπος 
λειτουργίας κάθε Συντονιστικού Συμβουλίου εξειδικεύεται με βάση τις ιδιαίτερες 
συνθήκες και ανάγκες της αντίστοιχης διοικητικής ενότητας με απόφαση του ∆ημάρχου, 
μετά από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης και συζήτηση στο 
Συμβούλιο Προγραμματισμού / Συντονισμού ∆ήμου.  
Γ. Ολομέλειες Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων  
Στο επίπεδο των Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων ο συντονισμός και η συμμετοχή 
των υπάλληλων του ∆ήμου εξασφαλίζεται με τακτικές συντονιστικές συσκέψεις με 
αντικείμενο την αλληλοενημέρωση, και την επισήμανση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
των σχετικών λειτουργιών, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κλπ.  
∆. ∆ιατμηματικές ομάδες εργασίας 
Για τις ανάγκες δραστηριοτήτων που απαιτούν συμμετοχή προσωπικού και από τα δύο 
Τμήματα, δημιουργούνται ομάδες εργασίας για τις οποίες ορίζονται συντονιστές με 
απόφαση του ∆ημάρχου.  

 
    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
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Οι προηγούμενες αρμοδιότητες των επί μέρους υπηρεσιών και των Προϊσταμένων τους 
θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με 
τη σύνταξη κανονισμών ή εγκυκλίων λειτουργίας των διοικητικών μονάδων.  
Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, η διάρθρωση των Τμημάτων σε 
Γραφεία, οι αρμοδιότητες των υπεύθυνων Γραφείων και οι θέσεις εργασίας κάθε 
Γραφείου, η ανάθεση καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων των υπαλλήλων 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του ∆ήμου, 
ορίζονται με αποφάσεις του ∆ημάρχου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς 
λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του ∆ημάρχου μετά από εισήγηση των 
αρμόδιων προϊσταμένων.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 

 
 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών 
Συνεργατών (άρθρο 163 Ν.3584/07) 

 
ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Μία (1) θέση ∆ικηγόρου όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 165 του 
Ν.3584/2007.  
 

 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
Α.-ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατατάσσονται στους βαθμούς ∆' 
(εισαγωγικός), Γ', Β' και Α' (καταληκτικός).  
. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε' (εισαγωγικός), ∆', Γ' 
και Β' (καταληκτικός).  
. Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται στο Π.∆. 37α/1987, το Π.∆. 
22/1990, το Π.∆. 50/2001, Π.∆. 347/03 και Π.∆.44/05  
 
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής:  
 
     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

 
Κ Λ Α ∆ Ο Σ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ1  
  

Πολιτικών Επιστημών και ∆ιεθνών Σπουδών 
1 

ΠΕ1            
 

∆ιοικητικών 
3 

ΠΕ1 
 

Οικονομολόγων 
1 

ΠΕ9 Αξιοποίηση φυσικών πόρων και γεωργικής 2 
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            ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κ Λ Α ∆ Ο Σ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕ  Εξυπηρέτησης Πολιτών 2 
ΤΕ2  Κοινωνικών λειτουργών 2 
ΤΕ4  Τεχνολόγων 

Ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων Μηχανικών 
2 

ΤΕ3  Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός 2 
ΤΕ  Συντηρητής Έργων Τέχνης 0 
ΤΕ11  Εποπτών ∆ημόσιας Υγείας 1 
ΤΕ17  ∆ιοικητικών - Λογιστών 3 
ΤΕ22  ∆ιοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 4 
ΤΕ19  Πληροφορικής 1 
ΤΕ  Οικονομικού -Λογιστικού 1 
ΤΕ  Εφαρμοσμένης Πληρ/κής & Πολυμέσων 1 
ΤΕ23  Ειδικό Προσωπικό 2 
ΤΕ  Φυτικής ή Ζωικής Παραγωγής 1 
ΣΥΝΟΛΟ  22 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κ Λ Α ∆ Ο Σ ΘΕΣΕΙΣ 

∆Ε1 ∆ιοικητικών 12 

 μηχανικής 
ΠΕ1 
 

Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
1 

ΠΕ3 
 

Πολιτικών Μηχανικών 
3 

ΠΕ4 
 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
1 

ΠΕ6 
 

Τοπογράφων Μηχανικών 
2 

ΠΕ5  Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 

1 

ΠΕ11  Πληροφορικής 
 

1 

ΠΕ  Κλάδου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 

4 

ΠΕ  Μηχ/κών Χωροτ/ξίας & Περιβαλλοντικής 
Ανάπτυξης  
 

1 

ΠΕ  Οικονομικού- Λογιστικού 
 

1 

ΠΕ23  Ειδικό Προσωπικό 
 

2 

ΣΥΝΟΛΟ  24 
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∆Ε5 
 

∆ομικών Εργων 
1 

∆Ε6 
 

Σχεδιαστών 
1 

∆Ε23 
 

Ειδικού Προσωπικού 
7 

∆Ε24 
 

Ηλεκτρολόγων 
2 

∆Ε28 
 

Χειριστών μηχανημάτων έργων 
6 

∆Ε29 
 

Οδηγών Αυτ/των 
6 

∆Ε30 
 

Τεχνιτών 
2 

∆Ε26  Μηχανοτεχνίτης αυτ/των 1 

∆Ε15  Εισπρακτόρων 2 

∆Ε27  Ηλεκτροτεχνίτης αυτ/των 1 

ΣΥΝΟΛΟ  41 

 
           ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κ Λ Α ∆ Ο Σ ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΕ1 
 

Κλητήρων-Θυρωρών 
2 

ΥΕ16 
 

Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
5 

ΥΕ16 
 

Καθαριστριών 
2 

ΥΕ16 
 

Εργάτης υδραυλικός 
1 

ΥΕ16 
 

Εργατών Υδρονομέων 
4 

ΥΕ16 
 

Εργατών Καθαριότητας 
15 

ΣΥΝΟΛΟ  29 

Β.-ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π.∆.164/2004)  

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  -  Κ Λ Α ∆ Ο Σ ΘΕΣΕΙΣ 
∆Ε28 Χειριστών Μηχ/των Έργων  
 

1 

Σύνολο 1 
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Γ.-ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ   ΚΑΙ   Κ Λ Α ∆ Ο Ι ΘΕΣΕΙΣ 
∆Ε15 Εισπρακτόρων 2 
∆Ε30 Τεχνιτών (Υδραυλικός) 1 
ΥΕ16 Υδραυλικός 1 
Σύνολο  4 

Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο καταργούνται. 
 
∆.-ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.∆.Α.Χ. 
(Π.∆.164/04) 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ   ΚΑΙ  Κ Λ Α ∆ Ο Ι ΘΕΣΕΙΣ 
∆Ε28 Χειριστών Μηχ/των Έργων Ι.∆.Α.Χ. 1 
Σύνολο 1 

Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο καταργούνται 
 

 
 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  -  Κ Λ Α ∆ Ο Σ ΘΕΣΕΙΣ 
 ΠΕ1 Οικονομολόγων-Λογιστών 1 
ΤΕ22 ∆/σης Μονάδων Τ.Α 1 
∆Ε28 Χειριστών Μηχ/των 2 
∆Ε29 Οδηγών 2 
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 8 
ΥΕ16 Υδρονομέων 6 
Καθηγητής Μουσικής- Αρχιμουσικός της Κατηγορίας του Κλάδου ΠΕ10 1 
Καλλιτεχνικού προσωπικού της Κατηγορίας πτυχιούχου Ωδείου, αρμονίας και 
ενοργάνωσης- εκμάθησης πνευστών και κρουστών οργάνων 

1 

Σύνολο 22 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) 
Πέντε  (5) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο με τις παρακάτω ειδικότητες: 
Μια θέση (1) των ΤΕΙ Καλαμάτας (ΤΕ22 ∆/σης Μονάδων Τ.Α.) 
Μία (1) θέση ∆ιοίκησης και Οικονομίας 
Μία (1) θέση ∆/σης Επιχ/σεων-Λογ/κής 
Μία (1) θέση Τεχν. Τοπογράφων Μηχ/κών 
Μία (1) θέση Πληροφορικής 
Σύνολο θέσεων: Πέντε (5) 
   Η απασχόληση των ανωτέρω σπουδαστών θα γίνεται με τις προϋποθέσεις και την 
διαδικασία που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία. 

 
   

TEΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο ∆ήμο 
υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. 
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 Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση 
του ∆ημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα 
προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.  
 Με αποφάσεις του δημάρχου είναι δυνατή η ανάθεση ασκήσεως καθηκόντων σε Πρ/νο 
∆/νσης, Τμήματος ή Γραφείου ή σε οποιονδήποτε εργαζόμενο η άσκηση καθηκόντων 
παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του και καθήκοντα ομοειδή άλλης ∆/νσης , 
Τμήματος ή Γραφείου. 
 Τα Τμήματα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες, 
δεδομένου ότι τα γραφεία δεν είναι ανεξάρτητα και οι εργαζόμενοι στα γραφεία δεν είναι 
προϊστάμενοι αυτοτελούς υπηρεσιακής μονάδας, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά 
στον παρόντα Ο.Ε.Υ. ως αυτοτελή και ανεξάρτητα γραφεία. 
 Οι ∆/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία και όλοι οι εργαζόμενοι θα ασκούν τα 
αναγραφόμενα στον παρόντα Ο.Ε.Υ. καθήκοντα καθώς και κάθε άλλη συναφή με το 
αντικείμενο τους εργασία που δεν αναφέρεται ή καθήκοντα που θα προκύψουν από 
εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων από την Κεντρική ∆ιοίκηση. 
 Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, η διάρθρωση των τμημάτων σε 
μη αυτοτελή γραφεία, οι αρμοδιότητες των υπεύθυνων των γραφείων και οι θέσεις 
εργασίας κάθε γραφείου, η ανάθεση καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων των 
υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή 
λειτουργίας του δήμου, ορίζονται με ιδιαίτερες αποφάσεις του δημάρχου ή καθορίζονται 
με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του δημάρχου 
μετά από εισήγηση των αρμοδίων προϊσταμένων των ∆/νσεων ή των Τμημάτων.» 
 
    

1.1.2.1.2.  Ανθρώπινο   δυναμικό   -  στελέχωση  του   ∆ήμου . 

Οι  υπηρεσίες  του ∆ήμου Μοιρών  στελεχώνονται  από  μόνιμο  προσωπικό σαράντα  
( 40 ) υπαλλήλων   και τεσσάρων  (04) υπαλλήλων   ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.   
    Παρακάτω   παραθέτουμε  στοιχεία   που αφορούν  τα  ποιοτικά   χαρακτηριστικά   
του ανθρωπίνου  δυναμικού  σε μια  σειρά  κρίσιμων  δεικτών ,   κατά   ηλικιακή 
σύνθεση , φύλο,   έτη  υπηρεσίας , κατηγορία  εκπαίδευσης, βαθμό  προϊσταμένων  
ανά  οργανική μονάδα  .     
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Μόνιμοι 

ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 Σύνολο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 

ΠΕ 1 3 0 0 0 0 0 4

ΤΕ 0 2 0 0 1 0 0 3

∆Ε 2 3 0 4 0 1 0 10
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ∆. ΓΥΝ. ΑΝ∆. ΓΥΝ. ΑΝ∆. ΓΥΝ. ΑΝ∆. ΓΥΝ. ΑΝ∆. ΓΥΝ. 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Α 0 0 1 0 1 4 0 0 2 4 

Β 2 1 0 0 4 1 2 0 8 2 

Γ 1 1 2 3 4 0 1 0 8 4 

∆ 1 3 0 0 1 0 3 2 5 5 

Ε 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 5 3 3 10 5 7 3 24 16 

 
 

ΥΕ 1 3 0 0 3 0 0 7

ΣΥΝΟΛΟ 4 11 0 4 4 1 0 24

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΕ 4 1 0 0 0 0 0 5

ΤΕ 3 0 0 0 0 0 0 3

∆Ε 0 0 0 1 3 1 0 5

ΥΕ 2 1 0 0 0 0 0 3

ΣΥΝΟΛΟ 9 2 0 1 3 1 0 16

Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 Σύνολο

ΑΝ∆ΡΕΣ 

ΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΤΕ 1 0 0 0 0 0 0 1

∆Ε 3 0 0 0 0 0 0 3

ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 4 0 0 0 0 0 0 4

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0

∆Ε 0 0 0 0 0 0 0 0

ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 0 0 0 0 0



169 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ 0 2 2 0 4 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0 0 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 0 2 3 0 5 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙ∆Α 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣ

ΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Μόνιμοι Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨ

ΕΙΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣ

ΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨ

ΕΙΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣ

ΕΙΣ 

ΠΕ 9 4 0 0 0 0

ΤΕ 6 0 0 1 1 0

∆Ε 15 0 0 3 3 0

ΥΕ 10 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΑ 40 4 0 4 4 0

 

1.1.2.1.3.  Εξοπλισμός  του  ∆ήμου   

ΟΧΗΜΑΤΑ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

1 Ημιφορτηγά  5 

2 Φορτηγά  1 

3 Βυτιοφόρα  1 

4 Κλειστό ημιφορτηγό τύπου ΒΑΝ 1 

5 Απορριμματοφόρα  3 

6 ∆ίκυκλα/Τρίκυκλα  2 

7 Γρέιντερ  1 
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8 Τσαπάκι  2 

9 Λεωφορεία   2 

10 Απορροφητικά  σάρωθρα   1 

11 Καλαθοφόρο όχημα  1 

12 Πυροσβεστικό όχημα  1 

 

 

 ΜΗΧΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

1 Τηλεφωτοαντιγραφικά (FAX)  5 

2 Κεντρικοί Υπολογιστές (SERVERS)  2 

3 Προσωπικοί Η/Υ (PC), συνδεδεμένοι σε δίκτυο  30 

4 Εκτυπωτές Μήτρας (Dot Matrix Printers)  2 

5 Εκτυπωτές Laser  9 

6 Εκτυπωτές Έγχυσης Μελάνης (Inkjet)  5 

7 Σχεδιογράφοι (Plotters)  1 

8 Φωτοαντιγραφικά  4 

9 Projectors  1 

10 Ωρολόγια Παρουσίας Προσωπικού  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΠΛΗΘΟΣ 

1 

 Staff5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:: AMERICAN 
COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS 
ΑΤΕΠΕ 

* ∆ιαχείριση Μισθοδοσίας 

1 

2 
 Q – Prime / Financials 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:: UNISYSTEMS (INFO 
1 
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QUEST GROUP) 

* Οικονομική ∆ιαχείριση 

* Γενική Λογιστική 

* Μητρώο Παγίων 

* ∆ιαχείριση Εξειδικευμένων Εσόδων & 
Άρδευσης 

3 
 Πρόγραμμα  ∆ιαχείρισης     ∆ημοτολογίου  -
Ληξιαρχείου- Πρωτοκόλλου    

1 

4 Πρόγραμμα  MS OFFICE 2000 30 

5 
LOTUS NOTES 6.5 Πρόγραμμα  Σύνταξης 
μελετών  -έργων τεχνικής  υπηρεσίας 
∆ήμων      

1 

 

6 

Q – Prime / ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:: UNISYSTEMS (INFO 
QUEST GROUP) 

1 

7 
∆ιαχείριση – παρακολούθηση μελετών 
προμηθειών  και  έργων team concepts   

1 

8 ECM της εταιρίας ACE HELLAS 1 

9 VERM της εταιρίας Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε. 1 

 

 

 

 

1.1.2.1.4. Ακίνητη περιουσία του ∆ήμου  

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ  ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΙΡΩΝ-ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1  Οικόπεδο Μοίρες 
Πλατεία 

∆ασκαλογιάννη 
284,00 10967/98 

2 
(3) 

Αγροτεμάχιο 
Μοίρες 

(Μάκρες) 
Αρ.τεμ.319 5.124,00 

9624/20-02-
1997 
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3 
(4) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες  Ξεροκάμπια 18.146,12 887/96 

4 
(5) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κιόνια 949,31 
8623/29-02-

1996 
5 

(9) 
Αγροτεμάχιο Μοίρες Κάτω Παπούρες

1654,39 
1086/88 

6 
(9) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κάτω Παπούρες
1033,11 

1086/88 

7 
(10) 

Οικόπεδο 
(Αγορά) 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
ΤΟΥ 8 

Μοίρες Κάτω Παπούρες 2408,00 1125/88 

8 
(11) 

Οικόπεδο 
(Αγορά) 

Μοίρες Κάτω Παπούρες 2408,60 1076/88 

9 
(12) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αρ.τεμ 407 620,00 791/88 

10 
(13) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αρ.τεμ. 409 895,37 790/88 

11 
(15) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Χαλικιάς 4500,00 5083/86 

12 
(22) 

Αγροτεμάχιο 
14159μ2 

220μ2 
6180μ2 
3063μ2 
2300μ2 

2300μ2 96μ2

Μοίρες 
Αρ. τεμ. 129, 

172, 302, 665, 
408, 390 

28318,00 6183/82 

13 
(27) 

Οικόπεδο Μοίρες Χατζα-λιανά 310,36 2550/74 

14 
(29) 

Οικόπεδο Μοίρες Βαθιά-λαγκα 19,17 323/21 

15 
(31) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Νεκροταφείο 594,09 680/70 

16 
(32) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμουδάρα 322,00 29466/70 

17 
(33) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμουδάρα 544,00 12921/69 

18 
(34) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Ποταμός 1545,50 28445/69 

19 
(35) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες 
Μυλωνάκι 
Αμπέλι 

821,97 28214/69 

20 
(36) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμουδάρα 459,00 27830/68 

21 
(37) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Άνω Αμουδάρες 459,00 27829/68 

22 
(38) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμουδάρα 459,00 27828/68 

23 Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμυγδαλιά 3059,95 26907/67 
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(39) 
24 

(40) 
Αγροτεμάχιο Μοίρες Αμουδάρα 1645,00 10444/67 

25 
(41) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες 
Κονιδολιός ή 
Αμουδάρα 

1347,50 28408/67 

26 
(42) 

Οικόπεδο Μοίρες 
Εντός Οικισμού 

Μοιρών 
2.994,00 

9020/11-05-
1966 

27 
(43) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κιόνια 3000,00 24202/65 

28 
(43) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κιόνια 2994,10 24202/65 

29 
(44) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κιόνια 1335,61 24100/65 

30 
(45) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Τουρκί 800,0 21873/62 

31 
(46) 

Οικόπεδα 
(Ρυμοτόμηση

) 86,52μ2 
203,38μ2 

6,9μ2 
29,33μ2 
60,22μ2 
30,15μ2 

Μοίρες 
Καμπουριανά ή 
Σφακιανογιάννη 

Σόχωρο 
416,50 1962 

37 
(47) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες 
Κουλούρενας 

Ελιά 
35,00 20703/61 

38 
(48) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κονιδολιός 1986,00 15343/56 

39 
(49) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κονιδολιός 1986,00 14752/56 

40 
(50) 

Οικόπεδο Μοίρες Κονιδολιός 125,00 13832/54 

41 
(62) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κούλε 1225,00 11592/52 

42 
(53) 

Οικόπεδο Μοίρες Κιόνια 120,00 11320/51 

43 
(54) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Σιδερόσπηλια 120,00 10173/51 

44 
(55) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κονιδολιός 24,00 14306/32 

45 
(60) 

Αγροτεμάχιο Μοίρες Ξεκαργιανά 
Μια 

πινακιά 
10464/1903 

46 
(56) 

Παραχώρηση Μοίρες 
    

13919/1931 

47 
(110

) 
Αγροτεμάχιο Μοίρες Λακούδια 

  
1.000,00  

11343/1-10-
1952 

48 
(155

Αγροτεμάχιο Μοίρες Κιόνια 1329,60 
24514/19-11-

1965 
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) 
49 
(6)  

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 764,74 8622/96 

50 
(6) 

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 1627,68 8622/96 

51 
(16) 

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 3625,76 4482/85 

52 
(19) 

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Σφαιριανά 1457,25 4009/84 

53 
(20) 

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Σφαιριανά 1540,20 4008/84 

54 
(21) 

Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 2021,00 2533/82 

55 Οικόπεδο Μοίρες Άγιος Νεκτάριος
1.769,39 

12259/15-6-
2000 

56 Οικόπεδο Μοίρες Ηρώων Μοιρών 377,36 
12308/4-7-

2000 

57 Αγροτεμάχιο Μοίρες Βρυσίδια 
  

1.380,00  
12027/17-2-

2000 

58 Αγροτεμάχιο Μοίρες Αρ.τεμ. 320 
  

3.444,00  
11448/27-5-

1999 

59 Αγροτεμάχιο Μοίρες Αρ.τεμ. 318 
  

2.100,00  
11731/21-10-

1999 

60 Αγροτεμάχιο Μοίρες Τζίγκουνας 
  

1.290,00  
12309/4-7-

2000 

61 
Αγροτεμάχιο 

(Αγορά) 
Μοίρες 

Τσζίγγουνας 
αρ.τεμ. 316 

  
1.230,00  

871/14-06-
2000 

62 
Πηγές 
Ρέχτρα 

Μοίρες Αγ. Αντώνιος   180/89 

63 Αγροτεμάχιο Καπαριανά 
Παπούρα (Νέο 
Νεκροταφείο) 

  
1.370,00  

8565/27-7-
2007 

64 Οικόπεδο Μοίρες Έναντι Ηρώου 
  

1.679,71  
20346/19-06-

2009 

65 Αγροτεμάχιο Μοίρες Κούλε 
  

26.000,00  
Κ  Ι5/11-02-74 

66 Αγροτεμάχιο Μοίρες Τουρκί          90,00  Κ Ι7/11-02-73 

67 
Οικόπεδο Μοίρες 

Παλαιάς 
Γεωτρήσεως 

(Κούλε) 
         25,50  Κ Ι3/11-02-74 

68 Οικόπεδο Καπαριανά Υδατοδεξαμενή 49,68 Κ Ι0/11-02-74 
69 Οικόπεδο Μοίρες Βαθιαλάγκων 97,30 Κ 9/11-02-74 

70 
Οικόπεδο 

Μοίρες 
Παλαιά 

Υδατοδεξαμενή 12,20 
Κ Ι/11-02-74 

71 Οικόπεδο Μοίρες Γέρω Ποταμός 206,60 Κ 2/11-02-74 
72 Οικόπεδο Μοίρες Κουλούρενας 35,64 Κ 7/11-02-74 
73 Οικόπεδο Μοίρες Κιόνια 2.665,80 Κ 5/11-02-74 

74 
Οικόπεδο 

Μοίρες 
Ανω Αμουδάρα-

Ν. ∆ημοτ. 4.545,00 
Κ Ι2/11-02-74 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΑΛΙΑΣ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 
(1) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Βιγλιά 
 

188,40  
11028/98 

2 
(7) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά 
Κορφή ή 

Πετροκάστελλο 
4.763,54 5184/92 

3 
(83) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά 
Ξεροκάμπια ή 
Αμυγδαλιές ή 

Χαλκιάς 
99,60 2006/82 

4 
(84) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός χωριού 33,69 3247/83 

5 
(85) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός χωριού 16,68 3710/84 

6 
(86) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός χωριού 26,61 4450/85 

7 
(87) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Κοπράνι 1.387,61 7283/88 

8 
(88) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Φαράγγι 2.165,85 7284/88 

9 
(89) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Κουμπές 1.350,00 7406/88 

10 
(90) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Μακριά Κεφάλα 7.000,00 8673/89 

11 
(91) 

Οικόπεδο Γαλιά Μεσοχωριό 174,00 8766/89 

12 
(92) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 42,04 8915/89 

Σφαγεία 
75 Οικόπεδο Μοίρες Βαθιαλάγκων 19,14 Κ 8/11-02-74 

76 
Αγροτεμάχιο 

Μοίρες Παπούρα 2.090,60 
11068/13-08-

2009 

76 
Αγροτεμάχιο 

Μοίρες Παπούρα 1.743,16 
11068/13-08-

2009 
77 Βοσκότοπος Μοίρες Αγ. Ιωάννης 4.047,96 66/02-11-2006 
78 Οικόπεδο Μοίρες Εντός ∆ήμου 247,50 18/11-02-1974 
79 Οικόπεδο Μοίρες Καμπουριανά 200,00 19/11-02-1974 
80 Οικόπεδο Μοίρες Κεντρική Αγορά 1.503,86 16/11-02-1974 
81 Οικόπεδο Μοίρες Βαθιάλαγκα 75,40 6/11-02-1974 
82 Οικόπεδο Μοίρες Κονάκια 386,44 14/11-02-1974 

83 
Αγροτεμάχιο 

Μοίρες Μυλοσώχωρον 500,00 
2491/18-11-

1971 
84 Οικόπεδο Μοίρες Κονηδολιό 239,80 03/11-02-1974 
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13 
(92) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 27,72 8915/90 

14 
(92) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 15,19 8915/91 

15 
(93) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 71,3 8959/89 

16 
(94) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 65,75 8984/89 

17 
(95) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός οικισμού 96,55 2733/90 

18 
(96) 

Αγροτεμάχιο Γαλιά Χαλκιάς 1.685,36 6852/94 

19 
(97) 

Οικόπεδο Γαλιά Εντός ορίων 187,89 7097/94 

20 
(156) Οικόπεδο Γαλιά 

∆εν έχει 
συμβολ. 

33,26
  

21 Αγροτεμάχιο Γαλιά Κουμπές 1.350,00 81/31-1-2000 

22 
(124) 

Αγρός με μία 
(1) πηγή 
(∆ωρεά) 

Γαλιά 
Μάννα Νερού 
Απόλυχνος 

500,00 6825/3-3-62 

23 Οικόπεδο Γαλιά Κάτω Χαλικιάς 1.165,52 96/7-3-2000 

 24 
Αντλιοστάσιο Γαλιά 

∆ημοτικού 
σχολείου 

Μη 
καταγεγρα
μμένα   

 25 

Παλιά 
δεξαμενή 
ύδρευσης 

(61μ3) 

Γαλιά 

  

Μη 
καταγεγρα
μμένα 

  

 26 

Γαλιανή 
βρύση 

Γαλιά Κέντρο χωριού 
Μη 

καταγεγρα
μμένα   

 27 

Πηγές 
Κουμπέ 

Γαλιά Κουμπέ 
Μη 

καταγεγρα
μμένα   

 28 

Αντλιοστάσιο 
Καπελονιανά 

Γαλιά Καπελονιανά 
Μη 

καταγεγρα
μμένα   

 29 

Παλιάπαραδο
σιακή βρύση 
Καπελονια-

νών 

Γαλιά Καπελονιανά 
Μη 

καταγεγρα
μμένα 

  

 30 

Πηγές 
Καπελονια-

νών 
Γαλιά Καπελονιανά 

Μη 
καταγεγρα
μμένα   

 31 

Πηγές 
Κουτσουνάρα 

(μαζί με 
πλήστρες) 

Γαλιά Κουτσουνάρα 
Μη 

καταγεγρα
μμένα 
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 32 
Ηρώο Γαλιά 

Κων/νου 
Νικολούδη 

Μη 
καταγεγρα
μμένα   

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 
(62) 

Ελαιώνας 
(Παραχωρη-

τήριο) 
Αληθινή Αρ.τεμ. 72 60,00 1422/74 

2 
(152) 

Μία οικία (1 
εισόγειο και 1 

ανώγειο 
Αληθινή Μεσοχωριό     

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

99 Οικόπεδο Σκούρβουλα Εντός οικισμού 121,00 518/90 
100 Αγροτεμάχιο Σκούρβουλα Νεκροταφείο 223,20 3715/84 
101 Αγροτεμάχιο Σκούρβουλα Καμάρα 876,15 12449/86 
102 Αγροτεμάχιο Σκούρβουλα ∆ώματα 12374,00 11029/92 
103 Αγροτεμάχιο Σκούρβουλα Παπαδιανά 200,00 23964/12-4-65 
104 Αγροτεμάχιο Σκούρβουλα Παπαδιανά 24,00 24195/19-7-65 

105 Οικόπεδο Σκούρβουλα Περάματα 451,00
2942/23-05-

2002 

106 Οικόπεδο Σκούρβουλα Εντός οικισμού 456,00
3029/14-06-

2002 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

107 Οικόπεδο Καστέλι Μεζάρια 1507,38 
18485/12-11-

59 

108 Αγροτεμάχιο Καστέλι Αγ. Αντώνιος 4000,00
14099/7-3-

2002 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 
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Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

50 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 764,74 8622/96 
51 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 1627,68 8622/96 
52 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 3625,76 4482/85 
53 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Σφαιριανά 1457,25 4009/84 
54 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Σφαιριανά 1540,20 4008/84 
55 Αγροτεμάχιο Καπαριανά Άι Γιάννης 2021,00 2533/82 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 
 

Αστικόν 

 

Περίου  

Υδατοδεξαμενή 
ποτίσματος ζώων 

(Πενηντάρι) 
166,34 K 1/29-11-69 

2 
 

Αστικόν 

 

Περίου  

οικόπεδον 
θέσεως 
Πενηντάρι 

163,32 K 2/29-11-69 

3 
 

Αστικόν 

 

Περίου  

Συλλεκτήριον 
θέσεως 

Πενηντάρι (Άγιον 
Πνεύμα) 

50,00 K 3/29-11-69 

4 Αστικόν Περίου  
Υδατοδεξαμενή 
θέσεως Σοχωρα 

10,85 K 4/29-11-69 

5 
 

Αστικόν 

 

Περίου  

Υδατοδεξαμενή 
Υδρεύσεως 
θέσεως 

Χαρουπιδι 
54,39

 

 

K 5/29-11-69 

6 Αστικόν Περίου  

Συλλεκτήριον 
θέσεως Αγ. 
Παρασκευή 
(Περιβολάκι) 

6,25
K 6/29-11-69 

7 Αστικόν Περίου  

Πηγή 
μετ'οικοπέδου 

θέσεως 
Φουντάνα 

358,03 K 7/29-11-69 

8 Αγροτικόν Περίου  
Αγρός θέσεως 
Πλακούρα 15.000,00

K 8/29-11-69 

9 Αγροτικόν Περίου  
Αγρός θέσεως 

Χριστος 2.292,32
K 9/29-11-69 

10 Αστικόν Περίου  
Αγρός θέσεως 
Χαρουπίδι 

2.575,32 K 10/29-11-69 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΥΣΕ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 
Αγρός 

(∆ωρεά) 
Κουσές Κάμπος 30,00 942/1980 

2 
Ακίνητο 
(Αγορά) 

Κουσές Κεντρική Πλατεία 75,64 
13913/14-12-

2001 

3 Αγροτεμάχιο Κουσές 

Υδατοδεξαμενή 
υδρεύσεως 

∆εξαμενή εις θέσιν 
Αρμι 

42,04 Κ 1/28-8-1969 

4 Αγροτεμάχιο Κουσές 

Φρεαρ εις 
Λήσταρον 

δι'ύδευσημετα 
αγρου 

314,54 Κ 2/28-8-1969 

5 Οικόπεδο Κουσές 

Οικόπεδο 
Κοινοτικού 

Καταστήματος (Αγ. 
Άνναεντός χωριού 

Κουσέ) 

28,60 Κ 3/28-8-1969 

6 

Φρεαρ 
υδατος εις 
θεσιν 

Καλαθάς 

Κουσές 

Φρεαρ εις θεσιν 
Καλαθάς (εντός 
Αγρού Χαρ. 

Μωραιτάκη και εις 
την Βορυοδιτικήν 
γωνίαν τούτου) 

3,14 Κ 5/28-8-1969 

7 

Βρύση 
υδρεύσεως 
εις  θέσιν 
πλατεία 
χωριού 
Κουσέ 

Κουσές 
Βρύση υδρεύσεως 
εις  θέσιν πλατεία 
χωριού Κουσέ 

99,41 Κ 6/28-8-1969 

8 
Φρεαρυδατος 

εις 
Φινικοκαλιδια 

Κουσές 
Φρεαρυδατος εις 
Φινικοκαλιδια 

9,36 Κ 7/28-8-1969 

9 
Βρύση μετα 
ποτηστηριων 
εις Λήσταρον 

Κουσές 

Βρύση μετα 
ποτηστηριων εις 

Λήσταρον 
<<Καινούρια 
Βρύση>> 

13,50 Κ 8/28-8-1969 

10 
Συλλεκτήριον 
υδατοπηγής 
μετα αγρον 

Κουσές 
<<Σφακορυακια>> 
εντός του αγρού Γ. 

Βαιρακτάρη 
20,00 Κ 4/28-8-1969 

11 Αγρός Κουσές 
<<Σφακορυακια>> 
εντός του αγρού Γ. 

500,00 
Πωλητήριο 

7590 
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Βαιρακτάρη 

12 Βοσκότοπος Κουσές Λισταροκορφή 8000000,00   

13 Αγρός Κουσές Τρούλο 500,00   

14 
Πύργος 

Κουρμούλη 
Κουσές Εντός οικισμού 733,89 

18922/20-7-
2007 

15 
Ηρώον 

Κουρμούλη 
Κουσές Εντός οικισμού 98,17 

20270/13-05-
2009 

16 Αγρός Κουσές Φραουρά 4.025,97 
14843/30-12-

1992 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

113 Αγροτεμάχιο Πετροκεφάλι Αρ. τεμ. 67 6468,00 2669/79 
114 Αγροτεμάχιο Πετροκεφάλι Μακρά Καμάρα 600,00 27314/68 
115 Αγροτεμάχιο Πετροκεφάλι Μέσα Καλαμιάρη 7000,00 2229/1974 

116 
Μια οικία με 

αυλή 
Πετροκεφάλι Μέσα στο χωριό   8177/20-1-65 

117 Αγροτεμάχιο Πετροκεφάλι Γιάνναρη ρυάκι 2300,00 11445/13-4-54 
118 Οικόπεδο Πετροκεφάλι Πλησίον Σχολείου 451,00 19510/11-6-60 

119 Αγροτεμάχιο Πετροκεφάλι Βρισίδα 1380,00 
12027/17-2-

2000 

191 Αστικόν Πετροκεφάλι "Κολυμπα" 1953,00 

Αριθμός και 
ημ/νία 

αποφάσεων 
Πρωτοβάθμιου 

ή 
∆ευτεροβάθμιου 
Επιτροπής 6-8-

63 
192 Αστικόν Πετροκεφάλι "Πλυσιμο" 640,00   
193 Αστικόν Πετροκεφάλι "Αγ. Ελευθέριος" 1200,00   
194 Αγροτικόν Πετροκεφάλι <<Τζαρελίδικα>> 4847,00   

195 Αγροτικόν Πετροκεφάλι 
<<Χατζηδογαμβρου 

Αχλαδα>> 
1034,00   

196 Αγροτικόν Πετροκεφάλι <<Λεπιδόλακκος> 4998,00   

197 
Κοινοτικό 
Πάρκο 

Πετροκεφάλι 
"Κολυμπα" Κοιν. 

Πετροκεφ. 
1953,00   

198 
Κοινοτικό 
Πάρκο 

Πετροκεφάλι 
"Πλύσιμο" Κοιν. 

Πετροκεφ. 
640,00   

199 Αγρός Πετροκεφάλι 
Τζαρελίδικα Κοιν. 

Πετροκεφ. 
6500,00   

200 Αγρός Πετροκεφάλι 
Λεπιδόλακκος Κοιν. 

Πετροκεφ. 
4998,00   

213 Αγροτικόν Πετροκεφάλι Βαθειάδες 200,00   

214 Αγροτικόν Πετροκεφάλι 
Κωσταρά 
Παπουράκι 

100,00   

215 Αγροτικόν Πετροκεφάλι Παπά Καμάρα 150,00   

216 Οικόπεδον Πετροκεφάλι 
εντός του χςρίου 

Πετροκεφάλι και εις 
θέσιν (εκκλησία) 

52,79   

217 Οικόπεδον Πετροκεφάλι 
εντός του χωρίου 
Πετροκεφάλι και εις 
θέσιν (εκκλησία) 

89,00 
Κ 1201/23-2-

1939 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΥΦΑ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

109 
Οικόπεδο 
(∆ωρεά) Ρουφάς Μέσα στο χωριό 110 3261/83 

301 
Κτίριο 
(∆ωρεά) Ρουφάς Μέσα στο χωριό 110 3261/83 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΙΑΣ 

Α/A 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ m² 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 Αστικόν Πόμπια 
υπογείων υδατοδεξαμενής 
υδρεύσεως θέσεως Γούλα 

Βρύση 
16,64 Κ 10/8-12-67 

2 Αστικόν Πόμπια 
Οικόπεδον εις θέσιν 
Παλαιό Νεκροταφείον 

292,88 Κ 11/8-12-67 

3 
Φρεαρ 
Αστικόν 

Πόμπια 
Φρέαρ της θέσεως πλατεία 

Σταύρου 
4,00 Κ 12/8-12-67 

4 Αστικόν  Πόμπια Πηγής θέσεως Κλειδή  16,45 Κ 13/8-12-67 

5 Αστικόν  Πόμπια 
Πηγής θέσεως Παλιά 

Βρύση 
31,59 Κ 14/8-12-67 

6 Αστικόν  Πόμπια 
Φρέαρ θέσεως πλατεία 

Κατεχάκη 
6,25 Κ 15/8-12-67 

7 Αγροτικόν Πόμπια 
Αγροκτήματος εις θέσιν 

Λειβαδιώτης  
830,25 Κ 16/8-12-67 

8 Αγροτικόν Πόμπια 
Γεώτρησις μετά 

αντλιοστασίου θέσεως 
Φραγκαλά 

151,36 Κ 17/8-12-67 

9 
Αγροτικόν 
φρέαρ 

Πόμπια 
Φρέαρ εις την θέσιν 

Λινόβροχο 
4,89 Κ 18/8-12-67 

10 Αγροτικόν Πόμπια 
Στέρνας Αρδεύσεως 
θέσεως Γούλα Βρύση 

38,44 Κ 19/8-12-67 

11 Αστικών Πόμπια Φρέαρ εις θέσιν Πλαθιανά 4,00 Κ 20/8-12-67 

12 Αγροτικόν Πόμπια 
213 ελαιόδενδρων 
διασπαρμένων εις 
διάφορους θέσεως  

  Κ 21/8-12-67 

13 Αστικόν Πόμπια 
Πηγής θέσεως Γούλα 

Βρύση 
12,95 Κ 22/8-12-67 

14 Αστικόν Πόμπια 
Κοινοτικού Αντλιοστασίου 
εις την θέσιν Νεκροταφείου

29,70 Κ 23/8-12-67 

15 Αστικόν Πόμπια 
Οικόπεδον μετά υπογείου 

∆εξαμενής (Αγία 
Παρασκευή) 

101,26 Κ 24/8-12-67 
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16 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 367 7515,00 
Κ 2301/13-3-

74 

17 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 369 1710,00 
Κ 2301/13-3-

74 

18 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 299 4872,00 
K 16488/8-12-

81 

19 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 932 468,00 
K 16488/8-12-

81 
20 Αγροτεμάχιο Πόμπια Σταυρός 500,00   
21 Οικόπεδο Πόμπια Εντός οικισμού 200,00   
22 Αγροτεμάχιο Πόμπια Μακαρουνιανά 728,08 16134/2004 
23 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 299 2872,00 16134/2004 
24 Αγροτεμάχιο Πόμπια Μακαρουνιανά 1294,65 15923/2004 
25 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρ. τεμ. 299 2000,00 15923/2004 
26 Αγροτεμάχιο Πόμπια Λεπιδόλακος 5.057,50 Κ 8/08-12-67 
27 Αγροτεμάχιο Πόμπια Ρικάμπελα 596,75 Κ 6/08-12-67 
28 Αγροτεμάχιο Πόμπια Ρικάμπελα 597,61 Κ 5/08-12-67 
29 Αγροτεμάχιο Πόμπια Αρκαλιές 755,62 Κ 4/08-12-67 

30 
Οικόπεδο Πόμπια 

Μακαρουνιανά/Γήπεδο 6.067,45 
12645/22-05-

1991 
31 Οικόπεδο Πόμπια Πλαθιανά 299,51 Κ 7/08-12-67 

32 
Αγροτεμάχιο Πόμπια 

Νησίδος Θέσεως Καλών 
Λιμένων 30.000,00 Κ 3/08-12-67 

33 Οικόπεδο Πόμπια Αγ. Στυλιανός 1.906,45 Κ 1/08-12-67 
34 Οικόπεδο Πόμπια Πλατεία Σταυρού 434,20 Κ 9/08-12-67 

35 
Αστικόν Πόμπια 

Υδατοδεξαμενή 
Υδρεύσεως - Πλακούρας 55,00 Κ 2/08-12-67 

36 
Αγροτεμάχιο Πόμπια 

Εντός Αναδασμού 5.720,00 
14351/05-07-

2002 

37 
Αγροτεμάχιο Πόμπια 

Κόκκινος Πόρος 4.860,00 
12858/12-03-

2001 

38 
Αγροτεμάχιο Πόμπια 

Μουσκλί 13.500,00 
1505/28-12-

2000 

38 
Αγροτεμάχιο Πόμπια 

Κόκκινος Πόρος 3.234,00 
2555/14-12-

2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1.5. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   
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Εισπράξεις & πληρωμές ∆ήμου Μοιρών 2005-2007 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων του ∆ήμου Μοιρών κατά την τριετία 2005 έως 2007.  
Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις 
αναφερόμενες σε: 

 Τακτικά έσοδα 
 Έκτακτα έσοδα 
 Έσοδα από παρελθόντα έτη 
 Εισπρακτέα έσοδα από δάνεια 
 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων  
 Χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενο έτος 

Οι αναφορές που γίνονται στα παραπάνω έσοδα του ∆ήμου εμφανίζονται  όπως θα 
δούμε πιο κάτω αναλυτικότερα δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα στην όλη 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
Επίσης   παρουσιάζονται οι συνολικές πληρωμές αναφερόμενες σε: 

 Γενικές υπηρεσίες 
 ∆ιοικητικές & Οικονομικές υπηρεσίες 
 Υπηρεσίες πολιτισμού , αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής 
 Υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
 Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης 
 Υπηρεσίες τεχνικών έργων 
 Υπηρεσίες πρασίνου 
 Υπηρεσίες νεκροταφείων 
 Λοιπές υπηρεσίες 
 Πληρωμές Π.Ο.Ε-Λοιπές αποδόσεις &προβλέψεις  

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και που αφορούν τις παραπάνω κατηγορίες 
υπηρεσιών περιλαμβάνουν ( Αμοιβές & έξοδα προσωπικού, Αποδοχές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων, Αμοιβές αιρετών & τρίτων, Παροχές τρίτων, Λοιπά γενικά έξοδα, 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης, Πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους κτλ.) 
Μελετώντας το σχεδιάγραμμα διαπιστώνεται μια αυξητική τάση στη καμπύλη των 
εσόδων κατά το 2006 σε σύγκριση με το 2005 και μια φθίνουσα τάση κατά το 2007 σε 
σύγκριση με το 2006 όπου βέβαια τα έσοδα το 2007 είναι αυξημένα σε σύγκριση με το 
2005. 
Συγκεκριμένα τα έσοδα κατά την περίοδο 2005-2006 παρουσιάζουν αύξηση κατά 
964.036,14 ευρώ σε ποσοστό της τάξεως του 20,54% και κατά την περίοδο 2006-2007 
μια μείωση κατά 789.571,10 ευρώ της τάξεως του 16,22%.  
Τα δε έξοδα παρουσίασαν το 2006 αύξηση κατά 1.892.303,45 ευρώ σε σύγκριση με το 
2005 της τάξεως του 55,39% ενώ κατά το 2007 παρουσίασαν μείωση κατά 986.535,12 
ευρώ σε σύγκριση με το 2006 της τάξεως του 22,83%.  
Μελετώντας ειδικότερα τις πηγές εσόδων του ∆ήμου για το τελευταίο οικονομικό έτος 
2007 διαπιστώνεται ότι τα Τακτικά έσοδα κατέλαβαν το 49,72% τα Έκτακτα έσοδα το 
30,73%, οι Εισπράξεις από δάνεια & Ποε το 4,12%, οι Εισπράξεις υπέρ δημοσίου το 
8,25% και το Χρηματικό υπόλοιπο 7,18%.  
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Μελετώντας την εξέλιξη της συμμετοχής των Τακτικών εσόδων στο σύνολο των 
εσόδων του ∆ήμου διαπιστώνεται ότι ενώ το 2005 αποτελούσαν το 47,35% των 
εσόδων το 2006 παρουσιάζουν μια μείωση και κατέλαβαν το 40,60% ενώ το 2007 
παρουσίασαν μια αύξηση και κατέλαβαν το 49,72%. 
Τα έκτακτα έσοδα παρουσιάζουν μια αυξητική τάση τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο 
και σε ποσοστιαίες μονάδες.  
Οι εισπράξεις από ∆άνεια και ΠOE παρουσιάζουν μια αυξητική τάση το 2006 τόσο σε 
απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό λόγω ενός δανείου της τάξεως των 
500.000,00 ευρώ που πήρε ο ∆ήμος από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.  
Οι εισπράξεις υπέρ του ∆ημοσίου παρουσιάζουν μια αυξητική τάση το 2006 ενώ το 
2007 μειώνονται κατά ένα μικρό ποσοστό. 
Τέλος το Χρηματικό υπόλοιπο παρουσιάζει μια αύξηση το 2006 και μια σημαντικότατη 
μείωση το 2007. 

 
Πίνακας: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εσόδων-Εξόδων  

∆ήμου Μοιρών,2005-2007 
  2005 % 2006 % 2007 % 
ΕΣΟ∆Α 4.693.970,80 100% 5.658.006,94 100% 4.868.435,84 100%
ΤΑΚΤΙΚΑ 2.222.444,31 47,35% 2.299.105,98 40,60% 2.420.779,49 49,72%
ΕΚΤΑΚΤΑ 840.944,13 17,92% 936.573,62 16,55% 1.495.851,44 30,73%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ-ΠΟΕ 

247.565,29 5,27% 716.906,68 12,72% 200.377,38 4,12%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

332.832,53 7,09% 427.620,02 7,56% 401.894,20 8,25%

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.050.184,54 22,37% 1.277.800,64 22,57% 349.533,33 7,18%
ΕΞΟ∆Α 3.416.170,16 5.308.473,61 4.321.938,49 
Πηγή: Απολογιστικοί Πίνακες Εσόδων & Εξόδων Οικον. Ετών 2005-2007 ∆ήμου Μοιρών 

 
Σχεδιάγραμμα:  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εσόδων-Εξόδων 

∆ήμου Μοιρών,2005-2007 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αναλυτικά 
στοιχεία για τα έσοδα του ∆ήμου Μοιρών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα έσοδα του 
∆ήμου κατά τα οικονομικά έτη 2005,2006,2007 αναλυτικά . 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 2005-2007 



187 

 

2005 % 2006 % 2007 % 
ΤΑΚΤΙΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 2.222.444,31 47,35 2.303.017,04 40,70 2.420.779,49 49,72 
Πρόσοδοι 

από 
Ακίνητη 
Περιουσία 25.061,30 1,13 91.103,38 3,96 60.219,37 2,49 
Έσοδα 

από Κινητή 
περιουσία 15.085,39 0,68 34.613,38 1,50 29.347,91 1,21 

Έσοδα 
από 

ανταποδοτι
κά τέλη & 
δικαιώματα 87.229,47 3,92 55.314,24 2,40 43.939,34 1,82 
Έσοδα 

από λοιπά 
τέλη 

δικαιώματα 
& παροχή 
υπηρεσιών 115.823,82 5,21 54.789,84 2,38 52.152,96 2,15 

Φόροι & 
εισφορές 11.722,69 0,53 13.583,29 0,59 28.892,87 1,19 
Έσοδα 
από 

επιχορηγή
σεις για 
λειτουργι-

κές 
δαπάνες 1.956.959,34 88,05 2.022.893,67 87,84 2.189.998,31 90,47 
Λοιπά 
τακτικά 
έσοδα 10.562,30 0,48 30.719,24 1,33 16.228,73 0,67 
Έκτακτα 
έσοδα 840.944,13 17,92 936.573,62 16,55 1.495.851,44 0,31 
Έσοδα 
από 

εκποίηση 
κινητής και 
ακίνητης 
περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Έκτακτες 
επιχορηγή
σεις για 
κάλυψη 
λειτουργικ

ών 
δαπανών 11.689,50 1,39 2.350,00 0,25 16.766,80 1,12 
Επιχορηγή
σεις για 

επενδύσεις 767.539,11 91,27 871.846,25 93,09 1.402.316,83 93,75 
∆ωρεές- 
κληρονο-

μιές 
κληροδο-

σίες 50,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Προσαυξή
σειςπρό-
στιμα 

παράβολα 58.481,97 6,95 57.702,62 6,16 73.167,81 4,89 
Λοιπά 
έκτακτα 
έσοδα 3.183,55 0,38 4.674,75 0,50 3.600,00 0,24 
Έσοδα 

παρελθόντ
ων οικ. 
ετών 

(ποε)που 
βεβαιώνοντ

αι για 
πρώτη 
φορά 0,00 0,00 0,00 0,00 134.993,76 2,77 
Έσοδα 

παρελθόντ
ων οικ. 
ετών 

(ποε)που 
βεβαιώνοντ

αι για 
πρώτη 
φορά 0,00 0,00 0,00 0,00 134.993,76 100,00 

Εισπράξεις 
από δάνεια 

& 
απαιτήσεις 
από (ποε) 247.565,29 5,27 716.906,68 12,67 65.383,62 1,34 

Εισπράξεις 
από δάνεια 0,00 0,00 500.000,00 69,74 0,00 0,00 
Εισπρα-
κτέα 

υπόλοιπα 
από 

βεβαιωθέντ
α έσοδα 
κατά τα 

παρελθόντ
α έτη 247.565,29 100,00 216.906,68 30,26 65.383,62 100,00 

Εισπράξεις 
υπέρ του 
δημοσίου 

& τρίτων & 
επιστροφές 
χρημάτων 332.832,53 7,09 423.708,96 7,49 401.894,20 8,26 

Εισπράξεις 
υπέρ του 
δημοσίου 

& τρίτων & 
επιστροφές 
χρημάτων 332.832,53 100,00 423.708,96 100,00 401.894,20 100,00 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 1.050.184,54 22,37 1.277.800,64 22,58 349.533,33 7,18 
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Σχεδιάγραμμα:  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εξόδων ∆ήμου Μοιρών 2005 

 

Σχεδιάγραμμα:  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εξόδων ∆ήμου Μοιρών 2006 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 1.050.184,54 100,00 1.277.800,64 100,00 349.533,33 100,00 
Σύνολο 
εσόδων 4.693.970,80 100,00 5.658.006,94 100,00 4.868.435,84 100,00 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΛΘ. 
ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ 

∆ΑΝΕΙΑ & 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣΠΡ. 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2005 2.222.444,31 840.944,13 0,00 247.565,29 332.832,53 1.050.184,54 

2006 2.303.017,04 936.573,62 0,00 716.906,68 423.708,96 1.277.800,64 

2007 2.420.779,49 1.495.851,44 134.993,76 65.383,62 401.894,20 349.533,33 



190 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα:  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εξόδων ∆ήμου Μοιρών 2007 

 

23%

8%

1%
21%12%

15%

0%

0%

8%
12%

2006

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

23%

13%

2%

12%16%

6%1%

1%

10%

16%

2007

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει απολογιστικά στοιχεία εξόδων του δήμου Μοιρών 
για τα έτη 2005,2006,2007 για τα οποία υπάρχουν και διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία. 
Τα απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με τους συνταχθέντες σχετικούς Πίνακες 
Απολογισμού των ετών 2005,2006 και 2007 κατηγοριοποιούνται ανά υπηρεσία του 
δήμου. Θεωρείται επίσης σκόπιμο να αναφερθεί ότι στα έξοδα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι λειτουργικές δαπάνες όσο και οι δαπάνες για επενδύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία αυτά έτη. 
Σημειώνεται ότι για την καλύτερη από κοινού παρακολούθηση των εξόδων των 
οικονομικών ετών 2005,2006 και 2007 λόγω της διαφορετικότητας των τίτλων των 
λογαριασμών από έτος σε έτος έγιναν οι εξής παραδοχές: 

 Στην κατηγορία των εξόδων Γενικές Υπηρεσίες για τα οικονομικά έτη 2005-2007 
αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται ως γενικά έξοδα στους 
Απολογιστικούς Πίνακες εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων ∆ιοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες για τα 
οικονομικά έτη 2005-2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά 
ως έξοδα ∆ιοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τα 
οικονομικά έτη 2005-2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά 

                    ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ  
                   2005 -2007 
 

 

Πηγή: Απολογιστικοί Πίνακες Εσόδων Οικον. Ετών 2005-2007 ∆ήμου Μοιρών 
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ως έξοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας και υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 
για τα οικονομικά έτη 2005-2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται 
συνολικά ως έξοδα Αθλητικών και Καλλιτεχνικών ∆ραστηριοτήτων στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης  για τα 
οικονομικά έτη 2005-2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά 
ως έξοδα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Καθαριότητας στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Τεχνικών Έργων για τα οικονομικά έτη 2005-2007 
αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά ως έξοδα ∆απανών για 
Επισκευές και Συντηρήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων στους Απολογιστικούς 
Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Πρασίνου για τα οικονομικά έτη 2005-2007 
αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά ως έξοδα Υπηρεσίας 
Κήπων και ∆εντροστοιχιών στους Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των 
αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Νεκροταφείων για τα οικονομικά έτη 2005-2007 
αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά ως έξοδα ∆απανών για 
Αγορές ή για Επισκευές και Συντηρήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων Λοιπών Υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2005-
2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά ως έξοδα 
Υπηρεσιών που δεν αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες εξόδων στους 
Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των αντίστοιχων ετών. 
 

 Στην κατηγορία των εξόδων ΠΟΕ-Λοιπές Αποδόσεις-Προβλέψεις για τα 
οικονομικά έτη 2005-2007 αναφέρονται τα έξοδα που παρουσιάζονται συνολικά 
ως έξοδα που έχουν προβλεφθεί στους Απολογιστικούς Πίνακες Εξόδων των 
αντίστοιχων ετών. 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗ    2005-2007 

  2005 % 2006 % 2007 % 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.071.794,58 31,37 1.219.611,76 22,97 1.012.082,33 23,42 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 391.523,91 11,47 440.285,82 8,29 547.452,45 12,67 
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Πηγή: Απολογιστικοί Πίνακες Εξόδων Οικον. Ετών 2005-2007 ∆ήμου Μοιρών 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 75.998,47 2,22 37.408,20 0,70 99.866,18 2,31 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 394.587,95 11,55 1.111.823,78 20,94 527.389,36 12,20 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ 296.076,49 8,67 639.926,34 12,05 678.068,78 15,69 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 261.306,97 7,65 766.646,76 14,44 273.337,91 6,32 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 36.990,67 1,08 23.438,40 0,44 21.324,04 0,49 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑ-
ΦΕΙΩΝ 2.521,29 0,07 16.112,58 0,30 33.816,16 0,78 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 365.157,21 10,69 418.075,97 7,88 416.013,61 9,63 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΟΕ,ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ,
ΠΡΟΒΛΕ-
ΨΕΙΣ 520.212,62 15,23 635.144,00 11,96 712.587,67 16,49 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 3.416.170,16 100,00 5.308.473,61 100,00 4.321.938,49 100,00 
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Πηγή: Απολογιστικός Πίνακας Εξόδων Οικονομικού Έτους 2005 ∆ήμου Μοιρών 

 

 

 
Πηγή: Απολογιστικός Πίνακας Εξόδων Οικονομικού Έτους 2006 ∆ήμου Μοιρών 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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Πηγή: Απολογιστικός Πίνακας Εξόδων Οικονoμικού Έτους 2007 ∆ήμου Μοιρών 

 

 

1.1.2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία των 
υπηρεσιών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων και εντοπίζονται τα κρίσιμα 
ζητήματα  εσωτερικής ανάπτυξης, αρχικά για το σύνολο των υπηρεσιών  του ∆ήμου 
και στη συνέχεια για κάθε υπηρεσία και νομικό πρόσωπο ξεχωριστά. 
Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι προϊστάμενοι των 
υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  
ΕΝΟΤΗΤΑ   

ΖΗΤΗΜΑΤΑ    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 

∆ραστηριότητες 

∆ιαδικασίες 
 

1.    Καθορισμός,  αξιολόγηση και ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και στόχων, ρεαλιστικός 
προγραμματισμός εργασιών και τακτική αξιολόγηση  και  
αυτοαξιολόγηση. 
 
2.  Άμεση  προώθηση  των διαδικασιών  έγκρισης και  
εφαρμογής   του   νέου Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας.  Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  για  τις  
Κρίσεις  προϊσταμένων  διευθύνσεων και τμημάτων 
ιδιαίτερα  του  τμήματος  τεχνικών  έργων   και 
τοποθέτηση   τους, για  την  αποτελεσματική οργάνωση  
λειτουργία  του  δήμου   αλλά  και για την  πλήρωση  των  
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προϋποθέσεων  προκειμένου   ο  ∆ήμος  να  λάβει  την  
οριστική  ∆ιαχειριστική  επάρκεια,   κατά το  πρότυπο  
του  ΕΛΟΤ.  
 Το  παραπάνω  είναι  σε  άμεση  συνάρτηση   και  με  
την  Προώθηση  των διαδικασιών   πρόσληψης   μονίμου  
προσωπικού,  αφενός   για  την  κάλυψη  των  κενών  
στις  υπηρεσιακές  μονάδες που έχουν  κατά  καιρούς  
προκύψει και  αφετέρου  την  στελέχωση  της  υπηρεσίας  
με  περισσότερο εξειδικευμένο  προσωπικό  το οποίο  θα  
ανταποκριθεί  στις  προκλήσεις   του παρόντος  αλλά  και 
του    μέλλοντος , στο εργασιακό περιβάλλον  μιας  
σύγχρονης   εποχής  , τα δεδομένα  της οποίας  
μεταβάλλονται  διαρκώς. 
        
3. Αυτοματοποίηση των  εσωτερικών διαδικασιών της  
υπηρεσίας: 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  και Οικονομικής 
Υπηρεσίας.( λόγω της  επικείμενης    πράξης 
εφαρμογής  του σχεδίου  πόλεως  ) 

 Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών   εφαρμογής  του 
ηλεκτρονικού συστήματος  για  την  ομαλή 
εφαρμογή  του  προγράμματος  «Εθνικό  
∆ημοτολόγιο» του  ΥΠΕΣ.   

4.    Καθιέρωση   προγραμματισμού  σε μηνιαία  βάση  
για  την   σωστή  ενημέρωση     διατήρηση   και  
βελτίωση   του  αρχείου  της  υπηρεσίας      όπως  
οργανώθηκε   πρόσφατα.      
 
    

Οργάνωση και 
Συνεργασίες 
 

1. Οργάνωση ηλεκτρονικής σχέσης ∆ήμου και 
πολίτη(δημιουργία  διαδικτυακής  πύλης ). 
 

2. Τακτική συνεργασία ∆ήμου-∆ημοτικών 
Επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν ουσιαστικά 
εργαλεία στην υπηρεσία της τοπικής ανάπτυξης. 

 
3. Άμεση συγκρότηση  του συμβουλίου συντονισμού  

των  υπηρεσιών του  ∆ήμου, για  τη  τακτική  
παρακολούθηση  των  κρίσιμων  ζητημάτων   του  
∆ήμου   και την πορεία  υλοποίησης  των 
αποφάσεων  του  ∆ημοτικού Συμβουλίου.      

4.  Αναδιοργάνωση υπηρεσιών (λειτουργία 
     ∆/νσης η Τμήματος  ∆ημοτικής Αστυνομίας). 
 
5. Περεταίρω οργάνωση  της   αυτοτελούς  τεχνικής  

υπηρεσίας  του  ∆ήμου  και  στελέχωση της με   το 
αναγκαίο  προσωπικό κυρίως   λόγω της  επικείμενης  
πράξης εφαρμογής  του σχεδίου  πόλεως. 
Ιδιαίτερη  βαρύτητα  επίσης  θα  πρέπει  να  δοθεί  
στην  οργάνωση  των  τμημάτων  τεχνικών  έργων  
και   περιβάλλοντος   προκειμένου  ο  δήμος  να  
λάβει  την οριστική   διαχειριστική  επάρκεια τύπου  Α  
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και τύπου  Β  κατά το πρότυπο  ΕΛΟΤ.     
 
6. Το αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού ανάπτυξης 

και κοινωνικής πολιτικής  δεν  έχει  οργανωθεί  
στον  απαιτούμενο βαθμό (κυρίως  λόγο έλλειψης  
εξειδικευμένου  προσωπικού )  
ώστε  να  επιτελέσει  το ρόλο   για  τον  οποίο  
συστάθηκε   και κυρίως  να  δραστηριοποιηθεί  
συστηματικά   με  : 
 Α. Τον προγραμματισμό της τοπικής ανάπτυξης και 
της δράσης του ∆ήμου  
Β. Την ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανογραφικών 
εφαρμογών & πληροφορικών συστημάτων. 

 
7. Το γραφείο πολιτικής προστασίας  

Η  μέχρι σήμερα   αντιμετώπιση  του θέματος  της  
πολιτικής  προστασίας   με  το σχήμα  του αρμόδιου  
Αντιδημάρχου  και τους  προϊσταμένους  ∆/νσης  
τεχνικών  και διοικητικών  υπηρεσιών  φαίνεται  να  
χολώνει όχι  τόσο  στην  αντιμετώπιση  των  
συμβάντων  αλλά  σε  επίπεδο  οργανωτικότητας 
και άμεσης   συστράτευσης    πολιτών  και  τοπικών  
οργανώσεων   προς  την   κατεύθυνση   της  
ομαδικής  δράσης. Η  έλλειψη  προσωπικού   που  
θα  αναλάβει  την  οργάνωση  και  δράση   του  
αρμόδιου  γραφείου όπως  προβλέπεται  στον υπό 
έγκριση  οργανισμό εσωτερικής  υπηρεσίας,   είναι  
ένα  κρίσιμο ζήτημα  για  το ∆ήμο .       

Ανθρώπινο 
∆υναμικό 
και Υλικοτεχνική 
Υποδομή 
 

1.Αξιοποίηση   του  υπάρχοντος  προσωπικού  
αποκλειστικά  σε θέματα   του  ∆ήμου κατά  
προτεραιότητα    με  ισοκατανομή  αντικειμένων.    

2.Επιμόρφωση   υπαλλήλων  μέσω προγραμμάτων 
κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης (ειδικά σε θέματα 
χρήσης νέων τεχνολογιών, επικοινωνίας, διοίκησης, 
διαχείριση κρίσεων, εξυπηρέτηση δημοτών). 

3. Στελέχωση  όλων  των  υπηρεσιών  του ∆ήμου , με  το 
απαιτούμενο   εξειδικευμένο   προσωπικό.   

4.Αναδιάταξη  των  υπηρεσιών  του  ∆ήμου  εντός  του 
χώρου  στέγασης   προκειμένου  να  επιτευχθεί  
καλύτερη  οργάνωση  ανά   τμήμα    και   να  δοθεί  στις 
υπηρεσιακές  μονάδες  ο  απαιτούμενος  ζωτικός  χώρος  
για  την  αποτελεσματικότερη   λειτουργία τους.  

5. Βελτίωση της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού 
των τμημάτων, συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακού υλικού. 

6. Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων. 
Οικονομικά 1. ∆εν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι πηγές ιδίων εσόδων. 

2. Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού για την είσπραξη 
των διαφυγόντων εσόδων. 

3. Προβλήματα είσπραξης στα έσοδα από την ακίνητη 
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περιουσία του ∆ήμου, την  παροχή  υπηρεσίας(κυρίως  
Άρδευση)   στις εισφορές ένταξης και σε προσαυξήσεις –
πρόστιμα που κυρίως ανάγονται σε προηγούμενα 
χρόνια. 

4. Βελτίωση διαδικασιών πρόβλεψης και εκτίμησης 
εσόδων-εξόδων. 

5. Εύρεση πρόσθετων πόρων για αναγκαία έργα, από 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

1.1.2.2.1.   Εξειδίκευση  αξιολόγησης  για κάθε Υπηρεσία του ∆ήμου. 
∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικών   - Οικονομικών     Υπηρεσιών  
 
Ανάδειξη αδύνατωνν σημείων της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών   και Οικονομικών     
Υπηρεσιών 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ   

   
 Α∆ΥΝΑΤΑ   ΣΗΜΕΙΑ   

∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 
 

1. ∆ύσκολη  πρόσβαση   των  πολιτών   στην  
υπηρεσία   καθώς   το ∆ημαρχείο βρίσκεται  στο 
κέντρο των  Μοιρών .  Έλλειψη   οργανωμένου  
χώρου στάθμευσης   των  οχημάτων. 
2.∆ύσκολη   πρόσβαση  των  ατόμων  με  κινητικά  
προβλήματα  με  εξαίρεση  το χώρο  του Κέντρου  
εξυπηρέτησης  πολιτών.  
    

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
και Υλικοτεχνική 
Υποδομή 
 

1.Η έλλειψη επαρκούς  εξειδικευμένου  προσωπικού 
δημιουργεί  προβλήματα και καθυστερήσεις,  αφενός  
στην  οργάνωση   και αποτελεσματική λειτουργία  
της  υπηρεσίας   και αφετέρου  στην  άμεση 
διεκπεραίωση των υποθέσεων δημοτών . 

2.Η έλλειψη  συγκροτημένης διατμηματικής  
υπηρεσιακής  ομάδας.   

3. Η  μη συμμετοχή  των  υπαλλήλων   σε  σεμινάρια  
κατάρτισης και  επιμόρφωσης , έχει  άμεσο  
αντίκτυπο  στην  απόδοση  τους  και κατά συνέπεια  
στη λειτουργία της  υπηρεσίας. 

4.Η  ανάγκη βελτίωσης  της μηχανοργάνωσης και 
του εξοπλισμού των τμημάτων, συντήρηση και 
ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφαρμογών και 
τηλεπικοινωνιακού υλικού. 

5. Η  έλλειψη   οργανωμένης  αποθήκης  
αναλωσίμων    έχει   ως  αποτέλεσμα   την  αδυναμία  
ελέγχου   των  διακινουμένων  υλικών .    
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Οργάνωση και 
Συνεργασίες- 
Οικονομικά 
 

1. Σαφέστερος καθορισμός αρμοδιοτήτων και 
υποχρεώσεων ανάμεσα στις υπηρεσίες.  

2.Ηλεκτρονική διασύνδεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
και Οικονομικής Υπηρεσίας.( λόγω της  πράξης 
εφαρμογής  του σχεδίου  πόλεως  ). 

3. Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού για την 
βεβαίωση  και  είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 

4. Προβλήματα είσπραξης στα έσοδα από την 
ακίνητη περιουσία του ∆ήμου, την  παροχή  
υπηρεσίας(κυρίως  Άρδευση)   στις εισφορές ένταξης 
και σε προσαυξήσεις –πρόστιμα, που κυρίως 
ανάγονται σε προηγούμενα χρόνια. 

5. Βελτίωση διαδικασιών πρόβλεψης και εκτίμησης 
εσόδων-εξόδων. 

6. Έλλειψη μηχανισμού ελέγχου και αστυνόμευσης 
(∆ημοτική Αστυνομία ) 
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Ανάδειξη δυνατών σημείων της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών   και Οικονομικών     
Υπηρεσιών 
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ   

   
 ∆ΥΝΑΤΑ   ΣΗΜΕΙΑ   

∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 
 

- Η  σωστή  συνεργασία  του  Κέντρου Εξυπηρέτησης  
Πολιτών  με  τις   ∆ιοικητικές  και Οικονομικές 
υπηρεσίες ,  έχει  άμεσο  αποτέλεσμα  στην 
εξυπηρέτηση των   πολιτών ,  οι  οποίοι  στην  
πλειοψηφία  τους  εξυπηρετούνται   αυθημερόν  για  
το σύνολο  των  αιτημάτων  τους  που αφορούν   το 
∆ήμο Μοιρών.    

-Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του  (ΥΠΕΣ),  
ενταγμένο στο   επιχειρησιακό πρόγραμμα  
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με το οποίο 
επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ∆ημόσιου Τομέα.  
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας 
των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της 
μεταξύ τους επικοινωνίας  και η ενοποιημένη 
εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοματοποιημένα 
και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με 
το ∆ημόσιο, η  συμμετοχή του ∆ήμου στο 
αναφερόμενο   έργο   δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  
για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών.  

- Προς  την  ίδια  κατεύθυνση   λειτουργεί   και το 
έργο  : «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού 
εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού 
συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του 
∆ήμου Μοιρών», με  τα  εξής       

Υποέργα  : 

α.∆ικτυακή  πύλη,  αφορά τη  δημιουργία  
δικτυακής   με  σύστημα  διαχείρισης  
εγγράφων. 

β.Εφαρμογές   παροχής   ψηφιακών  
Υπηρεσιών  «Ηλεκτρονικής   Κυβέρνησης».    

γ. Προμήθεια  και εγκατάσταση   εξοπλισμού   

δ.∆ημιουργία  δικτυακής  πύλης   καθώς  και  
εφαρμογές   που  θα  είναι εγκαταστημένες  
στο ∆ήμο   για  παροχή   των ηλεκτρονικών  
υπηρεσιών   από το διαδίκτυο,  αποτελεί 
μέσο αμφίδρομης και διαδραστικής 
επικοινωνίας του ∆ήμου με τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 

- Η  δρομολόγηση  της  εφαρμογής   του  
προγράμματος  «Εθνικό ∆ημοτολόγιο» το οποίο θα  
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λειτουργήσει  προς  την  κατεύθυνση   της  
εξυπηρέτησης  του  πολίτη ( Ο ∆ήμος Μοιρών 
επελέγει από το ΥΠ.ΕΣ. για την πιλοτική εφαρμογή 
του προγράμματος )    

- Η άμεση  λειτουργία  του  ∆ημοτικού  περίπτερου  
ενημέρωσης  επισκεπτών. Ένα  έργο  που  
κατασκεύασε  ο ∆ήμος  Μοιρών  με  χρηματοδότηση  
από  το  πρόγραμμα  «Θησέας». 

- Η  επιβεβαίωση  της διαχειριστικής  επάρκειας 
τύπου  Α και τύπου Β ,  των  υπηρεσιών  του  ∆ήμου,  
αποτελεί  το πλέον  δυνατό  σημείο   του  ∆ήμου  από  
το οποίο  μπορεί  να ωφεληθεί  πολλαπλά,  καθώς  
η  διαχειριστική  επάρκεια  είναι  η  βασική  
προϋπόθεση  των  φορέων  προκειμένου  να  τύχουν  
χρηματοδότησης   από  το  ∆’ κοινοτικό  πλαίσιο  
στήριξης  γνωστό  και ως  ΕΠΣΑ. Ιδιαίτερα  
σημαντική  είναι η  χρονική  στιγμή  που  ο  ∆ήμος  
Μοιρών  έλαβε  την  παραπάνω  πιστοποίηση  
καθώς   είναι  ο  πρώτος  σχεδόν  περιφερειακός  
∆ήμος   που  έτυχε  της  έγκρισης,  που  σημαίνει  ότι  
έρχεται σε πλεονεκτική   θέση  έναντι  των  
υπολοίπων  για  την  ένταξη  και χρηματοδότηση  
των  έργων  που  θα  αιτηθεί  μέσα  από τις  
προσκλήσεις  της  περιφέρειας  Κρήτης  αλλά και των  
Υπουργείων.    

- Η αυτοματοποίηση των  εσωτερικών διαδικασιών 
της  υπηρεσίας με  τις  εξής   ενέργειες :  

 Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου   της  
υπηρεσίας   

 ∆ημιουργία ηλεκτρονικού φάκελου έργων και 
διασύνδεση με το διπλογραφικό σύστημα. 

 Λειτουργία  οργανωμένου  αρχείου   σε  
χώρο   εντός   της  υπηρεσίας.   

Ανθρώπινο ∆υναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

- Οι κρίσεις  προϊσταμένων    διεύθυνσης  και 
τμημάτων  και τοποθέτηση   τους,  συνέβαλε  στην  
αποτελεσματική οργάνωση   και λειτουργία  των 
υπηρεσιών του  ∆ήμου .   

- Η  ολοκλήρωση  αφενός  των  διαδικασιών  
πρόσληψης   μονίμου προσωπικού  στην  οικονομική  
υπηρεσία  και η  παρουσία   έμπειρου  
οικονομολόγου  με  πτυχίο  λογιστή  Α  τάξης  και  
αφετέρου  η   προώθηση  των διαδικασιών   νέων  
προσλήψεων    μονίμου  προσωπικού (διαδικασία  εν  
εξελίξει, αναμένουμε  άμεσα  την  έγκριση  του  
ΑΣΕΠ)   για  την  κάλυψη  των υπολοίπων    κενών  
θέσεων στο οικονομικό τμήμα   θα    συμβάλει 
ουσιαστικά  στην  περαιτέρω  οργάνωση  και  
αυτοτέλεια    της  οικονομικής   υπηρεσίας,  ώστε  να 
ανταπεξέλθει στις  απαιτήσεις    που  περιγράψαμε  
παραπάνω.    
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Οργάνωση και Συνεργασίες- 
Οικονομικά 
 

Η αύξηση  των  εσόδων   από  την  είσπραξη  των  
∆ημοτικών  τελών  , σαν  αποτέλεσμα  της  
επανακαταμέτρησης  των  εμβαδών   των  
ακινήτων. (  Μια    διαδικασία   που μόλις  
ολοκληρώθηκε  για  το σύνολο  του  ∆ήμου  και τα  
αποτελέσματα της  υπήρξαν  θεαματικά). 
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Ανάδειξη κρίσιμών ζητημάτων ανάπτυξης της ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών . 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ    ΚΡΙΣΙΜΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ   
∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 
 

1.∆ιευκόλυνση  πρόσβασης   των  
πολιτών( ιδιαίτερα   των  ατόμων  με  
κινητικά  προβλήματα ) στην  
υπηρεσία. 
2. ∆ημιουργία   οργανωμένου  χώρου 
στάθμευσης   των  οχημάτων. 
  

Ανθρώπινο ∆υναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

1.Άμεση ολοκλήρωση  των  
διαδικασιών  πρόσληψης  
εξειδικευμένου  προσωπικού  

2.Συμμετοχή  των  υπηρετούντων   σε  
σεμινάρια  κατάρτισης και  
επιμόρφωσης. 

3.Βελτίωση  της μηχανοργάνωσης και 
του εξοπλισμού των τμημάτων, 
συντήρηση και ανανέωση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακού 
υλικού. 

Οργάνωση και Συνεργασίες 
Οικονομικά 
 

 1.Άμεση συγκρότηση του 
συμβουλίου συντονισμού  των  
υπηρεσιών του  ∆ήμου, για  τη  
τακτική  παρακολούθηση  των  
κρίσιμων  ζητημάτων   του  ∆ήμου  
και την πορεία  υλοποίησης  των 
αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων του ∆ήμου (∆ημοτικό 
Συμβούλιου , ∆ημαρχιακή Επιτροπή).   
 
2. Άμεση   ολοκλήρωση  των  
εσωτερικών διαδικασιών  
αυτοματοποίησης, : 

 Ηλεκτρονική 
διασύνδεση της 
Τεχνικής και 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας.( λόγω της  
πράξης εφαρμογής  
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του σχεδίου  πόλεως ), 

3. Οργάνωση  του   υπηρεσιακού  
μηχανισμού για την βεβαίωση  και  
είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων: 

 από την ακίνητη 
περιουσία του ∆ήμου,  

 την  παροχή  
υπηρεσίας(κυρίως  
Άρδευση)    

 Στις εισφορές ένταξης 
και σε προσαυξήσεις –
πρόστιμα, που κυρίως 
ανάγονται σε 
προηγούμενα χρόνια. 
 

 4. Άμεση οργάνωση  του αυτοτελούς  
γραφείου προγραμματισμού 
ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής 
με  την  πρόσληψη     εξειδικευμένου  
προσωπικού ώστε  να  επιτελέσει  το 
ρόλο   για  τον  οποίο  συστάθηκε .  
                                                              

5. Η   άμεση   σύσταση   και  
οργάνωση   του γραφείου πολιτικής 
προστασίας και πυροπροστασίας  
σε συνεργασία  με  τον αρμόδιο  
Αντιδήμαρχο  και τους  
προϊσταμένους   των  ∆ιευθύνσεων  
είναι  επιβεβλημένη.   
  
6.Οργάνωση Τμήματος ∆ημοτικής 
Αστυνομίας . 
    

  

 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ανάδειξη αδύνατων σημείων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ      Α∆ΥΝΑΤΑ   ΣΗΜΕΙΑ   
∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 

 1.     Η αυτοτελής  τεχνική  υπηρεσία  του  ∆ήμου  
είναι  στα  πρώτα  βήματα  της   και  λειτουργεί  
με  το  άκρως  απαραίτητο   προσωπικό  για  τη  
σύσταση  της ,  το  οποίο  όμως  δεν  αρκεί  για  
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την   περεταίρω οργάνωση  που  απαιτείται  
ώστε  να  είναι  πιο  αποτελεσματική   και  σε  
πλήρη  ετοιμότητα  για  τις  αυξημένες  ανάγκες  
του  τομέα   ιδίως  όσον  αφορά  δυο 
παραμέτρους  :  
α. Λόγω της  επικείμενης  πράξης εφαρμογής  
του σχεδίου  πόλεως. 
β. Της  επιχειρησιακής  ετοιμότητας  που  απαιτεί  
η νέα προγραμματική  περίοδο  2007-2013 
(ΕΣΠΑ ) ,   για  την  ωρίμανση  των  έργων  
καθώς  και την  έγκαιρη  σύνταξη  και υποβολή  
των   φακέλων   υποψηφιότητας   στις  
προσκλήσεις  του ΕΣΠΑ για  την  ένταξη  του  
∆ήμου   σε  έργα  και δράσεις   σε  τομείς  που  
τον  ενδιαφέρουν  άμεσα ,  με  δεδομένο  τον  
ανταγωνιστικό χαρακτήρα  του  προγράμματος.   
γ. ∆εν έχει  ολοκληρωθεί   η  διαδικασία  των  
κρίσεων  των  προϊσταμένων   της  ∆ιεύθυνσης  
καθώς  εκκρεμεί  η  κρίση  του  προϊσταμένου  
του τμήματος τεχνικών  έργων,  ώστε  με  την  
τοποθέτηση  του  να  δοθεί  άμεση  
προτεραιότητα   στην   οργάνωση    των  
τμημάτων  για  σαφέστερο  καθορισμό  
αρμοδιοτήτων   και  συνεργασίας   με  στόχο  την  
ομαλοποίηση  της  λειτουργίας  και  τη  
υψηλότερη  απόδοση.  
Το  παραπάνω  θα  πρέπει  να  ληφθεί σοβαρά 
υπόψη  προκειμένου  ο  ∆ήμος  να  λάβει  την 
οριστική   διαχειριστική  επάρκεια τύπου  Α΄ και 
τύπου  Β΄ κατά το πρότυπο  ΕΛΟΤ.  
 
2. Η υπηρεσία καθημερινά δέχεται αρκετό κόσμο 
για πολύ σημαντικά θέματα (όπως π.χ. 
διοικητικές πράξεις) που  απαιτούν μελέτη και 
χρόνο για να διεκπεραιωθούν. Οι ίδιοι υπάλληλοι 
καλούνται να αναλάβουν τη διεκπεραίωση του 
συνόλου των διαδικασιών στο πεδίο ευθύνης 
τους. 
 
3. Καθυστερήσεις  και  γραφειοκρατικά  
κωλύματα   στην ανάθεση  εκπόνησης   της  
μελέτης   της  πράξης  εφαρμογής   του  
ρυμοτομικού σχεδίου Μοιρών, προκειμένου να  
υλοποιηθεί  η πολεοδομική  μελέτη «Επέκταση  
του οικισμού των  Μοιρών    και  αναθεώρησης  
του υφιστάμενου   ρυμοτομικού σχεδίου  Μοιρών  
στα σημεία   σύνδεσης   με  το εγκεκριμένο  
σχέδιο   καθώς  και ένταξης  στο σχέδιο  πόλης  
του οικισμού Καπαριανών».  Ζήτημα  που  
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αποτελεί  χρόνιο αίτημα  των  πολιτών. 
4. Αδυναμία   σύνταξης   και  ωρίμανσης  
μελετών   οι  οποίες  θα  μπορέσουν     να  
αποτελέσουν  ανάλογα  αιτήματα   για  ένταξη  
στο   ΕΣΠΑ. 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
και Υλικοτεχνική 
Υποδομή 
 

1.Υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού, όπως  αρχιτέκτονα,  μηχανολόγου 
μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, 
περιβαλλοντολόγου ,       εργοδηγού  , 
προκειμένου να   στελεχωθεί  η  υπηρεσία   και  
να  εξυπηρετείται καλύτερα και γρηγορότερα ο 
πολίτης, ώστε  με  αυτό τον  τρόπο  να 
υλοποιούνται οι στόχοι και το εκάστοτε 
πρόγραμμα της υπηρεσίας. 

2. Έλλειψη διοικητικού προσωπικού, με 
αποτέλεσμα    η υπηρεσία να  αδυνατεί   να  
διεκπεραιώσει   άμεσα  τις  διοικητικές  υποθέσεις  
της .  

3. Υπάρχει  σοβαρή έλλειψη  εργατοτεχνικού  
προσωπικού και  οδηγών  αυτοκινήτων   (πολλές  
κενές  οργανικές  θέσεις), κυρίως  στον  τομέα  
του περιβάλλοντος  και της  καθαριότητας ,  
πράγμα  που δυσχεραίνει τη  λειτουργία  και 
αποδοτικότητα  της  υπηρεσίας.  

4. Το στελεχιακό δυναμικό  των  εργατών   δεν  
είναι ικανοποιητικά καταρτισμένο.       

5. ∆εν υπάρχει ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση 
και σχετικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να 
διευκολύνει σε μεγάλο  βαθμό τις εσωτερικές 
διαδικασίες.   Πρόκειται  για  έλλειψη   τεχνικών  
οργάνων   όπως  γεωδαιτικό  σταθμό, 
τοπογραφικά όργανα  με  τον  απαραίτητο 
εξοπλισμό  προγραμμάτων όπως στατικά  
αρχιτεκτονικά , σχεδιαστικά  και  τοπογραφικά.      

      
Οργάνωση και 
Συνεργασίες- 
Οικονομικά 
 

Απουσία  εσωτερικών διαδικασιών  
αυτοματοποίησης της   υπηρεσίας  όπως  
ηλεκτρονική διασύνδεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
και Οικονομικής Υπηρεσίας( αναγκαία  λόγω της  
επικείμενης   πράξης εφαρμογής  του σχεδίου  
πόλεως  ). 
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Ανάδειξη δυνατών σημείων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ      ∆ΥΝΑΤΑ   ΣΗΜΕΙΑ   
∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 
 
 
 
 
 
 
 

 Η  σωστή  συνεργασία  του  Κέντρου  
Εξυπηρέτησης  Πολιτών  ,  με  το σύνολο   των  
υπηρεσιών   του ∆ήμου   ,  έχει  άμεσο  
αποτέλεσμα  στην εξυπηρέτηση των   πολιτών  
οι  οποίοι  στην  πλειοψηφία  τους  
εξυπηρετούνται   αυθημερόν  για  το σύνολο  των  
αιτημάτων  τους  που αφορούν   το ∆ήμο 
Μοιρών.  

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Οι κρίσεις  προϊσταμένου  διεύθυνσης  και 
τμημάτων συνέβαλε  στην  αποτελεσματική 
οργάνωση   και λειτουργία   του  ∆ήμου  γεγονός  
που  αποδεικνύεται με  την  εξασφάλιση  
επιβεβαίωσης  διαχειριστικής  επάρκειας τύπου  
Α και τύπου Β. 

2. Το έμπειρο υπάρχων προσωπικό  μπορεί  
πλέον  να  αποτελέσει  τον  πυρήνα   μιας  
αυτοτελούς  τεχνικής  υπηρεσίας   ,  σε 
συνδυασμό  με  την  εφαρμογή   του  Νέου  
Οργανισμού  Εσωτερικής   υπηρεσίας . 

Οργάνωση και 
Συνεργασίες- 
Οικονομικά 

 

 

1.  Εφαρμογή  προγράμματος  ανακύκλωσης  με  
μεγάλη  επιτυχία. 

2 .Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για  το οποίο  έχει γίνει  
εκτενής  αναφορά παραπάνω  δημιουργεί  τις  
προϋποθέσεις  για  την  καλύτερη  οργάνωση  και  
αποτελεσματικότητα   της  υπηρεσίας   και την  
εξυπηρέτηση  των  πολιτών.  

3.Η  λειτουργία   ειδικού και ασφαλισμένου 
χώρουγια το αρχείο  της   υπηρεσίας.     
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Ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ    ΚΡΙΣΙΜΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ   
∆ραστηριότητες και 
∆ιαδικασίες 
 

 1.Περαιτέρω   οργάνωση   της  
αυτοτελούς  τεχνικής  υπηρεσίας   του  
∆ήμου   ώστε  να  είναι  πιο  
αποτελεσματική   και  σε  πλήρη  
ετοιμότητα  για  τις  αυξημένες  
ανάγκες   του  τομέα   ιδίως  όσον  
αφορά  δυο παραμέτρους  :  

 Λόγω της  επικείμενης  πράξης 
εφαρμογής  του σχεδίου  
πόλεως. 

 Της  επιχειρησιακής  
ετοιμότητας  που  απαιτεί   η 
νέα προγραμματική  περίοδο  
2007-2013 (ΕΣΠΑ )   

2.Άμεση ανάθεση  εκπόνησης   της  
μελέτης  «   πράξη  εφαρμογής   του  
ρυμοτομικού σχεδίου    Μοιρών».  

Ανθρώπινο ∆υναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

 1.Άμεση  ολοκλήρωση  των  
διαδικασιών   πρόσληψης 
εξειδικευμένου προσωπικού, όπως  
περιγράφονται στη σχετική  
προκήρυξη   που έχει αποσταλεί στο 
ΑΣΕΠ  για  έγκριση.  

2.Συμμετοχή  των  υπηρετούντων 
υπαλλήλων σε  σεμινάρια  κατάρτισης 
και  επιμόρφωσης. 

3. Μηχανοργάνωση και  προμήθεια  
τεχνικού  εξοπλισμού   της  
υπηρεσίας.   

Τα  παραπάνω  σε συνδυασμό με την 
περεταίρω οργάνωση του Γραφείου 
Προγραμματισμού θα συμβάλουν  
στην  απόκτηση  της  αναγκαίας  
επιχειρησιακής  ετοιμότητας  που  
απαιτεί   η νέα προγραμματική  
περίοδο  2007-2013 (ΕΣΠΑ ) ,   για  
την  ωρίμανση  των  έργων    καθώς  
και την  έγκαιρη  σύνταξη  και 
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υποβολή   των   φακέλων  
υποψηφιότητας   στις  προσκλήσεις  
της  περιφέρειας  Κρήτης   για  την  
ένταξη  του  ∆ήμου   σε  έργα  και 
δράσεις   σε  τομείς  που  τον  
ενδιαφέρουν  άμεσα. 

Οργάνωση και Συνεργασίες - 
Οικονομικά 
 

1. Άμεση  εφαρμογή   εσωτερικών 
διαδικασιών  αυτοματοποίησης, 
της   υπηρεσίας  όπως  
ηλεκτρονική διασύνδεση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  και 
Οικονομικής Υπηρεσίας.( λόγω 
της  πράξης εφαρμογής  του 
σχεδίου  πόλεως  ) 

2. Οργάνωση  του προσωπικού   και 
οριοθέτηση  των  αρμοδιοτήτων  
μεταξύ   των  διευθύνσεων   

3. Άμεση συγκρότηση του 
συμβουλίου συντονισμού  των  
υπηρεσιών του  ∆ήμου, για  τη  
τακτική  παρακολούθηση  των  
κρίσιμων  ζητημάτων   του  ∆ήμου  
και την πορεία  υλοποίησης  των 
αποφάσεων  των συλλογικών 
οργάνων του ∆ήμου ( ∆ημοτικό 
Συμβούλιο & ∆ημαρχιακή 
Επιτροπή).        

4. Εύρεση   πρόσθετων  πόρων   για  
την  εκπόνηση – ωρίμανση    
μελετών   και  εκτέλεση  
αναγκαίων   έργων .   

 

1.1.2.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ        

    Στο  κεφάλαιο  αυτό   επιχειρείται  μια  εμπεριστατωμένη  παράθεση    των   
Νομικών  προσώπων   του ∆ήμου  Μοιρών , τα  οποία   διαδραματίζουν  σημαντικό 
ρόλο  στα  ζητήματα  τοπικής  υπόθεσης, όπως  προβλέπεται  στους  καταστατικούς  
σκοπούς  τους.  Η δραστηριοποίηση  των  νομικών  προσώπων  αποτελεί   τον  
ακρογωνιαίο   λίθο   στην  υλοποίηση  του  ∆ημοτικού  έργου  και  την   παροχή  
υπηρεσιών  στους  πολίτες  της  περιοχής   σε  ζωτικούς  τομείς  , όπως  είναι η 
μέριμνα   σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες,  το περιβάλλον  , ο πολιτισμός, ο  
αθλητισμός κ.α.        
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Νομικά  πρόσωπα  που διαθέτει ο ∆ήμος  Μοιρών.: 
 

  ∆ημοτική  Επιχείρηση   Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών  (∆.ΕΠ.Α.Μ.)  
 Κοινωφελής ∆ημοτική  Επιχείρηση  (Νεοσύστατη ).  
 ∆ημοτικός  βρεφονηπιακός   Σταθμός ∆ήμου Μοιρών   
 Οργανισμός  Άθλησης  ∆ήμου Μοιρών  
 ∆ημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης    Αποχέτευσης  ∆ήμου Μοιρών. 
 ∆ημοτικό  Λιμενικό  ταμείο  ∆ήμου Μοιρών.   
 ΚΑΠΗ   ∆ήμου Μοιρών.   
 Αστική μη κερδοσκοπική   εταιρεία   ∆ήμου  Μοιρών (υπό καθεστώς  λύσης  )  
 Αμιγής  κοινοτική  επιχείρηση  Πηγαϊδακίων  (υπό καθεστώς  λύσης ) 

 
1.1.2.3.1. ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών (∆.ΕΠ.Α.Μ.) 

Τίτλος/Ονομασία :  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΙΡΩΝ (∆.ΕΠ.Α.Μ.) 

∆ιεύθυνση έδρας : ΜΟΙΡΕΣ  ΤΚ-
Πόλη  

70400 
ΜΟΙΡΕΣ 

Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Εποπτεύων 
ΟΤΑ  

 ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ   

Τηλέφωνο :  28920 29114 FAX :  28920 29115 
Email : depam@otenet.gr Ιστοσελίδα :  

Πρόκειται   για  Νομικό  Πρόσωπο    ιδιωτικού   ∆ικαίου   ΟΤΑ(αμιγής  ∆ημοτική 
επιχείρηση  ΟΤΑ  Π∆ 410/1995)  ,το οποίο    συστάθηκε  το  2000  με  σκοπό   να  
υπηρετήσει τα  αναπτυξιακά   ζητήματα   για  τις  ανάγκες  του  Νέου  ∆ήμου  Μοιρών  
έτσι  όπως  είχε διαμορφωθεί  μετά τη  διοικητική  μεταρρύθμιση  του  Ν2539/1997 ( 
Σχέδιο  Καποδίστριας )        

 Στην  παρούσα     ∆ημοτική   περίοδο,    πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    
έχει  οριστεί   ο  ίδιος  ο  ∆ήμαρχος  Αρμουτάκης  Γεώργιος.      
 
Εγκαταστάσεις  : 
 
Υπηρεσία που στεγάζεται  :  Γραφεία ∆.ΕΠ.Α.Μ.   
Ταχ. ∆ιεύθυνση :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΠΑΛΑΙΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Τ.Κ.-Πόλη : 
70400, ΜΟΙΡΕΣ 

Τηλέφωνο :  28920 29114 FAX :  28920 29115 
Καθεστώς 
ιδιοκτησίας : 

Ιδιόκτητο : 

 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΟΙΡΩΝ

Ενοικιαζόμενο :  Άλλο :   

Εμβαδόν (m2) : 150      
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Υπηρεσία που στεγάζεται : ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΟΙΡΩΝ Τ.Κ.-Πόλη : 

70400, ΜΟΙΡΕΣ 
Τηλέφωνο : 28920 25034 FAX : 28920 25034 
Καθεστώς 
ιδιοκτησίας : 

Ιδιόκτητο : ∆ΗΜΟΣ 
ΜΟΙΡΩΝ

Ενοικιαζόμενο :  Άλλο :   

Εμβαδόν (m2) :       

 

Περιγραφή της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 

Tρέχουσες δραστηριότητες της Επιχείρησης: 
 ∆ιαχείριση του Σφαγείου Μοιρών, 
 Συμμετοχή στα Αιολικά Πάρκα Μοιρών, 
 ∆ιαχείριση της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Μοιρών, 
 ∆ιοργάνωση και εκτέλεση κάθε είδους Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων, 
 ∆ιαχείριση αίθουσας Πολύκεντρου ∆ήμου Μοιρών,  
 Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

∆ημοτικού Συμβουλίου, 
 Λειτουργία Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
∆ράσεις της προηγούμενης τετραετίας: 

 Οι δραστηριότητες της Επιχείρησης την προηγούμενη 
τετραετία ήταν αυτές που παρουσιάζονται στις τρέχουσες 
δραστηριότητες της Επιχείρησης, αλλά και η εκτέλεση 
τεχνικών έργων με απευθείας αναθέσεις από το ∆ήμο.  

Νομική Μορφή - 
Οργάνωση 

Η Επιχείρηση αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του 
∆ήμου Μοιρών και η μορφή της μέχρι και σήμερα είναι Αμιγής 
∆ημοτική Επιχείρηση με αποκλειστικό μέτοχο το ∆ήμο Μοιρών. 
Έτος  σύστασης :  2000 
Έχει συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  και  το 
ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε  είναι :  743/6-06-2000  τεύχος 
β.    
∆ιοικείται   από πενταμελές  ∆ιοικητικό συμβούλιο   με  την  εξής 
θεσμική σύνθεση :    
 

Αιρετοί  ...........................................  3 
Λαϊκά μέλη  ....................................  2 

 
 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 

Το προσωπικό αποτελείται από 3 υπαλλήλους αορίστου 
χρόνου (1 ΠΕ Οικονομολόγος και 2 ∆Ε) που εργάζονται στα 
γραφεία της Επιχείρησης και το προσωπικό του Σφαγείου, το 
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Υποδομή οποίο αριθμεί 19 εργαζομένους που απασχολούνται με 
συμβάσεις έργου. Η επιχείρηση συνεργάζεται με λογιστή 
εξωτερικό συνεργάτη.  
Μέχρι και τον Μάιο του 2009 το προσωπικό της Επιχείρησης 
περιελάμβανε και 1  κοινωνιολόγο η οποία εργαζόταν στο 
Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου.   
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κυρίως το μηχανολογικό εξοπλισμό 
του Σφαγείου, αλλά και τα έπιπλα και τη μηχανοργάνωση των 
γραφείων της Επιχείρησης. Περιλαμβάνονται 5 υπολογιστές, 1 
φαξ, 1 εκτυπωτής & 1 φωτοτυπικό στα γραφεία & 2 
υπολογιστές, 2 εκτυπωτές και ένα 1 φαξ στο Σφαγείο.  

 
Οικονομικά στοιχειά  

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών (∆.ΕΠ.Α.Μ.) ανέπτυξε κατά το έτος 
2005 τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
1. Λειτουργία του ∆ημοτικού Σφαγείου Μοιρών. 
2. Λειτουργία του Κυλικείου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων  και επισκεπτών 

του Σφαγείου. 
3. Ανέλαβε και εκτέλεσε διάφορα τεχνικά έργα του ∆ήμου, αξιοποιώντας το 

εργοληπτικό πτυχίο που διαθέτει, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, 
διοικητικό και τεχνικό, αποδεικνύοντας έτσι το σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει στον κατασκευαστικό τομέα βοηθώντας στην ανάπτυξη του ∆ήμου.  

4. ∆ιοργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία πολιτιστικές εκδηλώσεις που της ανέθεσε ο 
∆ήμος Μοιρών συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήμου. 

5. Λειτουργία του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση της ανεργίας των 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων της ευρύτερης περιοχής μας. 

6. Ανέλαβε την απομαγνητοφώνηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτύπωση και 
βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Μοιρών. 

7. ∆ιαχειρίστηκε το Πολύκεντρο ∆ήμου Μοιρών σύμφωνα με την 367/2004 απόφαση 
του ∆.Σ. Μοιρών και την 66/2004 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.ΕΠ.Α.Μ. για αποδοχή 
της εν λόγω παραχώρησης. 

8. ∆ιαχειρίστηκε τις υποθέσεις της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου σύμφωνα με 
την 76/2005, 66/2005 αποφάσεις του ∆.Σ Μοιρών και την 25/2005 απόφαση του 
∆.Σ της ∆.ΕΠ.Α.Μ. 

 
Αναλυτικότερα: 
1.Το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

απασχολήθηκαν σε αυτό:  
Ένας (1) ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής. 
Ένας (1) Τεχνικός ∆ιευθυντής και υπεύθυνος ασφαλείας. 
∆ύο (2) Καθαριστές. 
∆ύο (2) Ακροκαθαριστές.  
Ένας (1) Υπεύθυνος Σταυλισμού.  
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∆εκατέσσερις (14) εκδοροσφαγείς.    
Τα έσοδα της επιχείρησης από το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών ανήλθαν το έτος 

2005 σε 386.282,81 €, ενώ οι δαπάνες του Σφαγείου ήταν 389.015,45 €. Τα έσοδα 
κατά το έτος 2005 ήταν μεγαλύτερα από αυτά του 2004 κατά 47.275,51 €, ενώ τα 
έξοδα ήταν αυξημένα κατά 37.515,57 €.  

2. Στο Κυλικείο απασχολήθηκε μία υπάλληλος. Τα έσοδα από τη λειτουργία του 
ανήλθαν το 2005 σε 12.724,71 €, ενώ οι δαπάνες σε 20.915,95 € (έξοδα κυλικείου 
5.721,74 € και μισθοί 15.194,21 €) . 

3. Τα έργα που εκτέλεσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. κατά το έτος 2005 είναι τα εξής: 
1. Τεχνικές παρεμβάσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων ∆.∆ Γαλιάς. 
2. Τσιμεντοστρώσεις εντός του οικισμού Πηγαϊδακίων. 
3. Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆ήμου Μοιρών – Φάση Α΄. 
4. Κατασκευή περίφραξης στο ∆ημοτικό σκοπευτήριο Γαλιάς. 
5. ∆ιαμόρφωση Κεντρικής οδού Κουσέ. 
6. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κουσέ – ∆εξαμενή ύδρευσης στο 

Λίσταρο. 
7. Αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικό έργο Καστελίου. 
8. Βελτίωση χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων. 
9. Κατασκευή τριών (3) τάφων στο ∆.∆ Μοιρών. 
10. Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων.  
11. Κατασκευή τουαλετών στην παραλία Καλών Λιμένων . 
12. Κατασκευή δύο πλυστρών στη θέση Αγ. Μάρκος στο ∆.∆ Πηγαϊδακίων. 
13. Τοποθέτηση ντους στην παραλία Καλών Λιμένων. 

Τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης από τα τεχνικά έργα κατά το έτος 2005 
ανήλθαν στο ποσό των 122.053,15 €, ενώ το κόστος των εκτελεσθέντων έργων ήταν 
77.917,77 €. 

4. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. για λογαριασμό του 
∆ήμου Μοιρών είναι οι εξής:  

1. Καρναβάλι 2005. 
2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2005. 
3. Εκδήλωση 25ης Μαρτίου. 
4. Εκδήλωση φροντίδας Λουλουδιών "ΙΚΕΜΠΑΝΑ". 

  Τα συνολικά έσοδα από την εκτέλεση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
∆ήμου Μοιρών ανήλθαν στο ποσό των 52.367,06 €, ενώ το κόστος της διοργάνωσης 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων ήταν 51.947,98 €. 

5. Εκτός των παραπάνω, η ∆.ΕΠ.Α.Μ. είχε και έσοδα ύψους 140.219,56 €, τα 
οποία προήλθαν από εκμετάλλευση της αίθουσας του Πολύκεντρου, 
απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆.Σ Μοιρών, 
επιχορηγήσεις από ΕΕΤΑΑ και ΟΑΕ∆, έσοδα από Κ/Ξ, χορηγίες ∆ημοτών και 
πληρωμές φόρων από το ∆ήμο. 

Τα έσοδα από την είσπραξη της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου ήταν το 2005 
31.247,48 €, ενώ τα έξοδα από την δραστηριότητα αυτή ήταν 30.000,00 €. 

Τα έσοδα από την αποκομιδή των απορριμμάτων ήταν 45.378,16 € και τα 
έξοδα 42.750,00 €. 

Τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης ήταν 153.729,90 €. 
 6. Για το πρόγραμμα 3.1 Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών ∆ήμου Μοιρών η δεύτερη δόση της επιχορήγησης ήταν 24.000,00 €, ενώ 
τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ήταν 21.664,05 €. 

7. Το 2005 για πάγιες εγκαταστάσεις δαπανήθηκαν: 
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Για αγορά επίπλων και μηχανοργάνωση της επιχείρησης δαπανήθηκαν 
4.771,41 €, για εργαλεία 1.300,79 € και για το τρακτέρ χλοοκοπτικό 4.003,00 €. 

 
Τα κέρδη της Επιχείρησης προ αποσβέσεων για τη χρήση του έτους 2005 ήταν 

23.995,88 €. Αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 10.546,85 € τα κέρδη της 
χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 13.449,03 €.   
 
 
      Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών ∆.ΕΠ.Α.Μ. ανέπτυξε κατά το 
έτος 2006 τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
1. Λειτουργία του ∆ημοτικού Σφαγείου Μοιρών. 
2. Ανέλαβε και εκτέλεσε διάφορα τεχνικά έργα του ∆ήμου, αξιοποιώντας το 

εργοληπτικό πτυχίο που διαθέτει, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, 
διοικητικό και τεχνικό.  

3. ∆ιοργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία πολιτιστικές εκδηλώσεις που της ανέθεσε ο 
∆ήμος Μοιρών, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήμου. 

4. Λειτουργία του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 
συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση της ανεργίας των 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων της ευρύτερης περιοχής μας. 

5. Ανέλαβε την απομαγνητοφώνηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτύπωση και 
βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Μοιρών. 

6. Λειτουργία του Κυλικείου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων  και επισκεπτών 
του Σφαγείου. 

7. ∆ιαχειρίστηκε τις υποθέσεις της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου, σύμφωνα με 
την 135/2006  απόφαση του ∆.Σ. Μοιρών και την 23/2006 απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.ΕΠ.Α.Μ. 

8. Εκτέλεσε Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  του 
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ για την φιλοξενία 
αποδήμων.  

9. ∆ιαχειρίστηκε το Πολύκεντρο ∆ήμου Μοιρών, σύμφωνα με την 367/2004 
απόφαση του ∆.Σ. Μοιρών και την 66/2004 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.ΕΠ.Α.Μ. για 
αποδοχή της εν λόγω παραχώρησης. 

 
Αναλυτικότερα: 
1.Το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

απασχολήθηκαν σε αυτό:  
Ένας (1) ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής. 
Ένας (1) Τεχνικός ∆ιευθυντής και Υπεύθυνος Ασφαλείας. 
∆ύο (2) Εργάτες Καθαριότητας. 
∆ύο (2) Ακροκαθαριστές.  
Ένας (1) Υπεύθυνος Σταυλισμού Ζώων.  
∆εκατέσσερις (14) εκδοροσφαγείς.    
 

Τα έσοδα της επιχείρησης από το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών ανήλθαν το έτος 2006 
σε 425.176,65 €, ενώ οι δαπάνες του Σφαγείου ήταν 403.916,44 €. Τα έσοδα κατά το 
έτος 2006 ήταν μεγαλύτερα από αυτά του 2005 κατά 38.893,84 €, ενώ τα έξοδα ήταν 
αυξημένα κατά 14.900,99 €.  

Τα έσοδα και τα έξοδα του Σφαγείου αναλυτικά έχουν ως εξής:  
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ΣΦΑΓΕΙΑ 
   
ΕΣΟ∆Α…………………………………….…………………….. 425.176,65 € 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 217.830,46€  
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ 1.288,00 €  
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 47.831,41 €  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.305,05 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3.990,45 €  
∆ΕΗ 17.315,70 €  
Υ∆ΡΕΥΣΗ 20.402,53 €  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 1.182,26 €  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.274,05 €  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10.914,90 €  
ΤΕΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 11.342,79 €  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 35.946,94 €  
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.404,94 €  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8.672,17 €  
ΕΞΟ∆Α ΦΥΛΑΞΗΣ 1.750,00 €  
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 5.078,98 €  
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 11.148,37 €  
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.237,44 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….….…...…………………………… 403.916,44 €
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………………...….…….…… 21.260,21 € 

 

Τα έργα που εκτέλεσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. κατά το έτος 2006 είναι τα εξής: 

1. Τσιμεντοστρώσεις Πλατειά Περάματα- Αντισκάρι. 

2. Αποκατάσταση βατότητας βγροτικών δρόμων. 

3. Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού Τσίγκουνα - Πλατειά Περάματα - 

Αντισκάρι. 

4. Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού Πηγαϊδακίων. 

5. Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού Πλατειά Περάματα. 

6. Κατασκευή θυρών στα Κοιμητήρια ∆.∆. Γαλιάς και Περίου. 

7. Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Αγίου Αντωνίου (Βρέλης). 

8. Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Ρουφά.  

9. Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας. 
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10. Καθαίρεση ράμπας στον αύλειο χώρο του ∆ημοτικού Καταστήματος 

Μοιρών. 

11. Κατασκευή Κιγκλιδωμάτων στην παραλία Καλών Λιμένων . 

12. Συντήρηση Παιδότοπων. 

13. Ανάπλαση παλαιάς Βρύσης Χαρούλη. 

14. Ασφαλτοστρώσεις στους Καλούς Λιμένες. 

15. Τσιμεντοστρώσεις  στους Καλούς Λιμένες. 

16. Βελτίωση χώρων εναπόθεσης Απορριμμάτων.  

17. Κατασκευή Τοιχίου στο ∆.∆. Σκουρβούλων. 

18. Κατασκευή Τουαλετών στην παραλία Καλών Λιμένων. 

19. Τάφοι ∆.∆. Μοιρών. 

Τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης από τα τεχνικά έργα κατά το έτος 2006 
ανήλθαν στο ποσό των  355.343,13 €, ενώ το κόστος των εκτελεσθέντων έργων ήταν  
329.009,19 € και έχουν αναλυτικά ως εξής:  

ΤΕΧΝΙΚΑ     ΕΡΓΑ 
   

ΕΣΟ∆Α……………..………………...…………………………. 355.343,13€ 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΠΡΩΤΕΣ  ΥΛΕΣ 73.958,04 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 228.499,39 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9.984,96 €  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 16.566,80 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….…………………………...… 329.009,19 €
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………………….…….…… 26.333,94 € 

 

3. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. για λογαριασμό του 
∆ήμου Μοιρών ήταν κατά το 2006 μόνο το ‘’Καρναβάλι 2006’’. 

Τα συνολικά έσοδα από την εκτέλεση της εκδήλωσης αυτής ανήλθαν στο ποσό 
των 26.886,25 €, ενώ το κόστος της διοργάνωσης ήταν 18.254,73 €, και έχουν ως 
εξής:  

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2006 
   
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΗΜΟ 16.806,72 €  
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ 10.079,53 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ……….…….…………………………….. 26.886,25€ 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3.032,50 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 450,00 €  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 14.772,23 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….…………………………….. 18.254,73€ 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………………….…….…… 8.631,52 € 

 

4. Για το Πρόγραμμα 3.1 Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
∆ήμου Μοιρών η δεύτερη δόση της επιχορήγησης ήταν 24.269,95 €, ενώ τα έξοδα 
λειτουργίας του Γραφείου ήταν 27.211,89 € και έχουν ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  3.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

   
ΕΣΟ∆Α……………..………………...…….…………………… 24.269,95€ 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23.873,56 €  
ΟΤΕ 1.474,36 €  
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.351,43 €  
∆ΙΑΦΟΡΑ 512,54 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….……………...……………… 27.211,89€ 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………..…………..……… -2.941,94€ 

 

5. Η ∆ημοτική Επιχείρηση κατά το 2006 ανέλαβε την ηλεκτρονική επεξεργασία, 
εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου Μοιρών και απασχολήθηκε  ένας υπάλληλος. Από τη δραστηριότητα αυτή 
τα έσοδα ανήλθαν σε 9.765,66 €, ενώ τα έξοδα σε 18.279,30 € και έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
   

ΕΣΟ∆Α……………..………………...……………………….… 9.765,66 € 
   
ΕΞΟ∆Α   
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.859,14 €  
∆ΙΑΦΟΡΑ 2.420,16 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….………………………...…… 18.279,30€ 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………….…….…….…… -8.513,64€ 
 
6. Στο Κυλικείο απασχολήθηκε μία υπάλληλος. Τα έσοδα από τη λειτουργία του 
ανήλθαν το 2006 σε 15.858,72 €, ενώ οι δαπάνες σε 17.235,78 € και έχουν ως εξής: 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
   

ΕΣΟ∆Α……………..………………...………………………… 15.858,72€ 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.911,62€  
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 7.256,53€  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 67,63 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….…………………………… 17.235,78€ 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………………….…….……. -1.377,06€ 

 

7. Τα έσοδα από την είσπραξη της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου ήταν το 2006 
37.790,75 €, ενώ τα έξοδα από την δραστηριότητα αυτή ήταν 42.182,18 € και έχουν 
ως εξής: 

ΛΑΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ 
   

ΕΣΟ∆Α……………..………………...……………………… 37.790,75€ 
   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΕΝΟΙΚΙΟ ∆ΗΜΟΥ 39.062,18 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.120,00 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….…….…………………………… 42.182,18€ 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ…………………….…….………... -4.391,43 € 
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8. Από το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Αποδήμων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού του Υπουργού Εξωτερικών η Επιχείρηση είχε έσοδα 11.662,71 € και 
έξοδα 9.409,32 € και έχουν ως εξής:   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ 
   

ΕΣΟ∆Α………………...……………………………..…...…… 11.662,71 € 
   
ΕΞΟ∆Α…………………………………………………...….… 9.409,32 € 
   

∆ΙΑΦΟΡΑ……………….……………….... 2.253,39 € 

 

9. Εκτός των παραπάνω η ∆.ΕΠ.Α.Μ. είχε και έσοδα ύψους 2.468,66 €, τα οποία 
προήλθαν από εκμετάλλευση της αίθουσας του Πολύκεντρου, επιχορήγηση ΟΑΕ∆ και 
τόκους και έχουν ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ   ΕΣΟ∆Α 
   

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΟΑΕ∆ 2.156,00 €  
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 62,66 €  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 250,00 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ……….……..….………………………2.468,66 €  

 

10. Τα γενικά έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης ανήλθαν κατά το έτος 2006 στο ποσό 
των 118.615,05 € και έχουν αναλυτικότερα ως κάτωθι: 

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟ∆Α 
   
ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33.563,25 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.174,00 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 9.750,00 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 19.549,20 €  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ 3.845,03 €  
∆ΕΗ 975,35 €  
ΟΤΕ 4.980,08 €  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 253,80 €  
ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.882,00 €  
ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 271,82 €  
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 1.098,79 €  
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 4.987,70 €  
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.171,20 €  
ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ 101,21 €  
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 2.033,89 €  
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.373,57 €  
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 20.604,16 €  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ……….….…...………………………… 118.615,05€ 

 

Οι ζημιές της Επιχείρησης προ αποσβέσεων για τη χρήση του έτους 2006 ήταν 
64.280,39 €. Συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων ποσού 10.611,01 € οι 
ζημιές της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 74.891,40 €.   

Μετά τον επιμερισμό των γενικών εξόδων ανά δραστηριότητα ο τελικός 
συγκεντρωτικός πίνακας εκμετάλλευσης έχει ως εξής:  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
    
 ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ 425.176,65€ 459.380,84€ -34.204.19€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 355.343,13€ 375.363,95€ -20.020.82€
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 26.886,25 € 21.765,74 € 5.120.51 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,1 ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 24.269,95 € 30.378,91 € -6.108,96 €
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9.765,66 € 19.548,48 € -9.782,82 €
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 15.858,72 € 19.299,68 € -3.440.96 €
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 37.790,75 € 47.116,57 € -9.325.82 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 11.662,71 € 10.927,59 € 735.12 €
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 2.468,66 € 332,12€ 2.136.54 €
    
ΣΥΝΟΛΟ 909.222,48€ 984.113,88€ -74.891,40€

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών (∆.ΕΠ.Α.Μ) ανέπτυξε κατά το έτος 
2007 τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1.Λειτουργία του ∆ημοτικού Σφαγείου Μοιρών. 
2.Ανέλαβε και εκτέλεσε  τεχνικά έργα του ∆ήμου. 
3.∆ιοργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία πολιτιστικές εκδηλώσεις που της ανέθεσε ο 
∆ήμος Μοιρών, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήμου. 
4.Λειτουργία του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 
συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση της ανεργίας των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων της ευρύτερης περιοχής μας. 
5.Ανέλαβε την απομαγνητοφώνηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτύπωση και βιβλιοδεσία 
των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Μοιρών. 
6.Λειτουργία του Κυλικείου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων  και επισκεπτών 
του Σφαγείου. 
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7. ∆ιαχειρίστηκε τις υποθέσεις της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου, σύμφωνα με την  
135/2006  απόφαση του ∆.Σ Μοιρών και την  23/2006 απόφαση του ∆.Σ της 
∆.ΕΠ.Α.Μ. 
8. ∆ιαχειρίστηκε το Πολύκεντρο ∆ήμου Μοιρών, σύμφωνα με την 503/2006 απόφαση 
του ∆.Σ. Μοιρών και την 59/2006 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.ΕΠ.Α.Μ. για αποδοχή της 
εν λόγω παραχώρησης. 

Αναλυτικότερα: 

1.Το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
απασχολήθηκαν σε αυτό:  

Ένας (1) ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής. 

Ένας (1) Τεχνικός ∆ιευθυντής και Υπεύθυνος Ασφαλείας. 

∆ύο (2) Εργάτες Καθαριότητας. 

∆ύο (2) Ακροκαθαριστές.  

Ένας (1) Υπεύθυνος Σταυλισμού Ζώων.  

∆εκατέσσερις (14) εκδοροσφαγείς.    

 

Τα έσοδα της επιχείρησης από το ∆ημοτικό Σφαγείο Μοιρών ανήλθαν το έτος 
2007 σε  332.937,38€,  ενώ οι δαπάνες του Σφαγείου ήταν 328.395,56€. 

Τα έσοδα και τα έξοδα του Σφαγείου αναλυτικά έχουν ως εξής:  

 

ΣΦΑΓΕΙΑ 
 

 
Έτος 2006 Έτος 2007 

ΕΣΟ∆Α 425.176,65 332.937,38 
  
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 217.830,46 181.120,61 
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ 1.288,00 2.202,00 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 47.831,41 43.722,60 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.305,05 2.419,59 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3.990,45 2.038,13 
∆ΕΗ 17.315,70 1.259,27 
Υ∆ΡΕΥΣΗ 20.402,53 7.728,82 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 1.182,26 1.165,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.274,05 4.201,43 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10.914,90 10.808,14 
ΤΕΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 11.342,79 15.648,71 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 35.946,94 35.381,64 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.404,94 755,41 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8.672,17 3.521,09 
ΕΞΟ∆Α ΦΥΛΑΞΗΣ 1.750,00 1.950,00 
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 5.078,98 5.490,65 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 11.148,37 5.965,89 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.237,44 3.016,58 
   
                       ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
403.916,44  328.395,56  

   
                       ∆ΙΑΦΟΡΑ 

 
21.260,21 4.541,82  

 

2. Τα έργα που εκτέλεσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. κατά το έτος 2007 είναι τα εξής: 

 Καθαρισμός και αναβάθμιση ακτών  
 Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων 

Τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης από τα τεχνικά έργα κατά το έτος 2007 
ανήλθαν στο ποσό των 20.573,25€, ενώ το κόστος των εκτελεσθέντων έργων ήταν  
23.606,80€ και έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ     ΕΡΓΑ 
 Έτος 2006 Έτος 2007 
   

ΕΣΟ∆Α                                                               355.343,13  20.573,25 
  
ΕΞΟ∆Α   
   
ΠΡΩΤΕΣ  ΥΛΕΣ 73.958,04 3.957,05 
ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 228.499,39 8.775,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9.984,96 4.992,48 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 16.566,80 5.882,27 
   
                                
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

329.009,19 23.606,80  
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∆ΙΑΦΟΡΑ 

 
26.333,94 -3.033,55  

 

3. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ∆.ΕΠ.Α.Μ. για λογαριασμό του 
∆ήμου Μοιρών ήταν κατά το 2007 οι παρακάτω: 

 Καρναβάλι 2007 

 Πραγματοποίηση Α΄ Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης ∆ημοτικών 

Σχολείων Μεσσαράς 

 Πραγματοποίηση έξι θεατρικών παραστάσεων από τη θεατρική ομάδα 

΄΄Θέατρο ∆ίχως Όνομα   

 ∆ιοργάνωση 6ων Ιππικών Αγώνων  

Τα συνολικά έσοδα από την εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών ανήλθαν στο 
ποσό των 48.242.05€, ενώ το κόστος της διοργάνωσης ήταν 28.477,91€, και έχουν ως 
εξής:  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 
      Έτος 2006 Έτος 2007 
   
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΗΜΟ 16.806,72 37.042,05 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 10.079,53 11.200,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

26.886,25 48.242,05  

 

ΕΞΟ∆Α 
  

   
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3.032,50 4.128,10 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 450,00 1.000,00 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 14.772,23 23.349,81 
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                             18.254,73 28.477,91  
   
∆ΙΑΦΟΡΑ                                                              8.631,52    19.765,00  
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4. Για το πρόγραμμα 3.1, Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
∆ήμου Μοιρών, τα έσοδα ήταν 21.008,42€ ενώ τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου 
ήταν 20.655,27€, και έχουν ως εξής: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  3,1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 Έτος 2006 Έτος 2007 

 

ΕΣΟ∆Α 

 

24.269,95 21.008,42  

   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23.873,56 18.408,63 

                                          Εις μεταφορά 
 

23.873,56
  

18.408,63 

                                         Εκ  μεταφοράς 
 

23.873,56
  

18.408,63 
ΟΤΕ 1.474,36 1.198,71 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.351,43 - 
∆ΙΑΦΟΡΑ 512,54 1.047,93 
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                              27.211,89  20.655,27  
   
∆ΙΑΦΟΡΑ                                                              -2.941,94 353,15  

 

5. Η ∆ημοτική Επιχείρηση κατά το 2007 ανέλαβε την ηλεκτρονική επεξεργασία, 
εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου Μοιρών και απασχολήθηκε ένας υπάλληλος. Από τη δραστηριότητα αυτή 
τα έσοδα ανήλθαν σε 2.399,05€ ενώ το κόστος του υπαλλήλου που απασχολήθηκε 
στη δραστηριότητα αυτή ήταν 19.762,26€  και έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Έτος 2006 Έτος 2007 

 

ΕΣΟ∆Α 

 

9.765,66  2.399,05 
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ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.859,14 19.762,26 
∆ΙΑΦΟΡΑ 2.420,16 - 
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                            18.279,30 19.762,26 
   
∆ΙΑΦΟΡΑ                                                           -8.513,64 -17.363,21 

 

6. Τα έσοδα από τη λειτουργία του κυλικείου ανήλθαν το 2007 σε 4.772,34€, ενώ οι 
δαπάνες σε 2.168,08€, και έχουν ως εξής: 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
 Έτος 2006 Έτος 2007
   

 

ΕΣΟ∆Α 

 

15.858,72 4.772,34 

   
ΕΞΟ∆Α   
   
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.911,62 -

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 7.256,53 
 

2.023,23

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 67,63 
 

144,85
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

17.235,78 2.168,08

   
∆ΙΑΦΟΡΑ 
 

-1.377.06 2.604,26 

 

7. Τα έσοδα από την είσπραξη της εμποροπανήγυρης του Σαββάτου ήταν το 2007, 
44.300.93€ ενώ τα έξοδα από την δραστηριότητα αυτή ήταν 14.500,00€, και έχουν ως 
εξής: 

ΛΑΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ 
 Έτος 2006 Έτος 2007 
  

ΕΣΟ∆Α 37.790,75 44.300,93 
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ΕΞΟ∆Α   
   
ΕΝΟΙΚΙΟ ∆ΗΜΟΥ 39.062,18 10.000,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.120,00 4.500,00 
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
42.182,18 14.500,00  

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

-4.391,43  29.800,93  

 

8. Εκτός των παραπάνω, η ∆.ΕΠ.Α.Μ. είχε και έσοδα ύψους 70.507,61€, τα οποία 
προήλθαν από τόκους καταθέσεων, εκμετάλλευση αίθουσας Πολύκεντρου, πώληση 
άχρηστου υλικού, διάφορα έσοδα Π.Υ, δικαίωμα από Αιολικό Πάρκο και ανόργανα 
έσοδα τα οποία έχουν ως εξής: 

ΛΟΙΠΑ   ΕΣΟ∆Α 
 Έτος 2006 Έτος 2007 
   

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΟΑΕ∆ 2.156,00 - 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 62,66 389,17 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 250,00 950 ,00 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.900,00 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α Π.Υ 10.924,37 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 50.120,00 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 5.224,07 
ΣΥΝΟΛΟ 2.468,66 70.507,61 

 

9. Τα γενικά έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης ανήλθαν κατά το έτος 2007 στο ποσό 
των 106.858,04€, και έχουν αναλυτικότερα ως κάτωθι: 

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟ∆Α 
 Έτος 2006 Έτος 2007 
   
ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33.563,25 32.560,88 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.174,00 1.173,88 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 9.750,00 9.750,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 19.549,20 19.250,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ - 13.915,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ 3.845,03 4.236,05 
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∆ΕΗ 975,35 502,01 
ΟΤΕ 4.980,08 3.008,54 
                                                Εις 
μεταφορά 

73.836,91 84.396,36 

                                               Εκ 
μεταφοράς 

73.836,91 84.396,36 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 253,80 309,18 
ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.882,00 3.355,00 
ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 271,82 - 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 1.098,79 240,41 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 4.987,70 940,27 
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.171,20 637,20 
ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ 101,21 65,34 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 2.033,89 699,70 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.373,57 4.158,75 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 20.604,16 6.967,15 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 3.363,71 
∆ΩΡΕΕΣ                                                                           - 1.725,00 
                                    ΣΥΝΟΛΟ                      118.615,05 106.858,04 

 

Τα κέρδη της Επιχείρησης προ αποσβέσεων για τη χρήση του έτους 2007 ήταν 
8.540,34€. Συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων ποσού 8.223,26€, τα κέρδη 
της χρήσης  είναι 317,08€. Μετά τον επιμερισμό των γενικών εξόδων ανά 
δραστηριότητα ο τελικός συγκεντρωτικός πίνακας εκμετάλλευσης έχει ως εξής:  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
    
 ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ 425.176,65 459.380,84  -34.204.19
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 355.343,13 375.363,95  -20.020.82 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 26.886,25 21.765,74  5.120.51 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,1 ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 24.269,95 30.378,91  -6.108,96 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9.765,66 19.548,48  -9.782,82 
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 15.858,72 19.299,68  -3.440.96 
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 37.790,75 47.116,57 -9.325.82 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 11.662,71 10.927,59  735.12 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 2.468,66            332,12 2.136.54 
                                              ΣΥΝΟΛΟ 909.222,48 984.113,88  -74.891,40 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
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 ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ 332.937,38 393.707,19 -60.769,81
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 20.573,25 27.646,03 -7.072,78
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 48.242,05 37.945,53 10.296,52
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,1 ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 21.008,42 24.779,99 -3.771,57
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2.399,05 20.232,44 -17.833,39
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4.772,34 3.108,43 1.663,91
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 44.300,93 23.187,56 21.113,37
ΛΟΙΠΑ ΈΣΟ∆Α 70.507,61 13.816,78 56.690,83
                                              ΣΥΝΟΛΟ 544.741,03 544.423,95  317,08 

 

 

Καταγραφή των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία  
τριετία:  με  φορέα υλοποίησης: ∆.ΕΠ.Α.Μ. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Γενικά   προβλήματα    -  περιορισμοί –  δυνατά  σημεία  της  επιχείρησης   
 

Η δημοτική  επιχείρηση  μέσα από τη  δεκάχρονη πλέον παρουσία  της  
προσπάθησε  να   επιτελέσει  το ρόλο  του  αναπτυξιακού πολιτιστικού    και  
κατασκευαστικού  βραχίονα  του  ∆ήμου,  ρόλος  αρκετά  δύσκολος  σε  τομείς   
πρωταρχικής  σημασίας  για  την  περιοχή  και  τους  κατοίκους  της . 

 Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω  η  επιχείρηση   δραστηριοποιήθηκε     
σε όποιους  τομείς   μπόρεσε  τελικά    αλλά  στην  προσπάθεια  αυτή  συνάντησε  
εμπόδια   και άλλα   γραφειοκρατικά  προβλήματα  που   την  καθήλωσαν και  δεν  
μπόρεσε , στο  βαθμό  που θα  έπρεπε  , να  επιτύχει. 
Επιγραμματικά  αναφέρουμε :  

Α/Α 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-
ΤΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

(1) 

 

ΕΝΑΡΞΗ 

   

ΛΗΞΗ 

Π
Ο
Ρ
Ο
Ι 

Κ
Π
Σ

 

Ε
Θ
Ν
Ι-

Κ
Ο
Ι 

Π
Ο
Ρ
Ο
Ι 

Λ
Ο
ΙΠ
Ο
Ι 

Π
Ο
Ρ
Ο
Ι 

1 

Γραφείο Παροχής 
Κοινωνικών 
Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών 

 

01/06/2004 

 

31/05/2006 75%

 

25% 
 

2 Φιλοξενία 
Αποδήμων 

21/07/2005 11/08/2005 100%  
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1. Έλλειψη συγκροτημένης  μακρόπνοης  στρατηγικής  - πολιτικής   και 
σχεδιασμού   σε συνάφεια  με  τους  καταστατικούς  σκοπούς   της   
επιχείρησης  ‘ώστε   με  συγκεκριμένη  στόχευση   να   επιτελέσει  ικανοποιητικά    
τους   σκοπούς   για  τους  οποίους  συστάθηκε. 

2.  Η  δραστηριοποίηση της  επιχείρησης  και στον  κατασκευαστικό  κλάδο    
χωρίς  να  διαθέτει  το  απαιτούμενο εξειδικευμένο  προσωπικό,   αλλά  κυρίως   
τα  απαραίτητα  μέσα   για  να  ανταπεξέλθει  στις  υποχρεώσεις  της  με  μικρό 
κόστος ή  τουλάχιστον  με  κόστος που  θα  μπορούσε  να  το  διαχειριστεί  
εύκολα , δημιούργησε  πολλά  προβλήματα  στην  επιχείρηση   με αποτέλεσμα 
τη οικονομική της επισφάλεια  . 

3. Γενικότερα  η  έλλειψη    στελεχών  και η  αδυναμία  συγκρότησης   ενός   
υπηρεσιακού   μηχανισμού  που  θα  είναι σε  θέση  να  λειτουργήσει  την  
επιχείρηση σε  συνεργασία  με  τις  εκάστοτε  διοικήσεις,  της   στέρησε  τη  
δυνατότητα  να  διερευνήσει  την  εξεύρεση   πόρων   και  ευκαιριών    μέσα  
από  τα  κοινοτικά  πλαίσια   στήριξης   και  άλλα   εθνικά  προγράμματα. 
 

4. Η  λειτουργία  του ∆ημοτικού    Σφαγείου   Μοιρών   μέσω   της  σύμβασης   
παραχώρησης   της  διαχείρισης   από  την    ανώνυμη  εταιρεία   με την 
επωνυμία  «ΚΡΟΝΟΣ  Α.Ε»   η  οποία  συστάθηκε  για  τη  λειτουργία  των  
σφαγείων   σε  επίπεδο  Νομού  Ηρακλείου,   ήρθε  να  επιλύσει  το τεράστιο  
αυτό ζήτημα  που  είχε  δημιουργηθεί  από τη  λειτουργία  των   παλιών  
σφαγείων   και  εγκυμονούσε  κινδύνους  για  τη  δημόσια  υγεία . Τα  δεδομένα  
όμως  λειτουργίας  του  νέου  σφαγείου  δεν  αφήνουν  περιθώρια      καθώς  η  
λειτουργία  τους απαιτεί  αυστηρή   τήρηση   των  περιβαλλοντικών  όρων  
λειτουργίας  και  των  λοιπών  προδιαγραφών, διαδικασίες  που    είναι  αρκετά  
δαπανηρές   για  την  επιχείρηση  με  αποτέλεσμα  αφενός    να  μην  μπορούν  
να   εφαρμοστούν    επακριβώς      και αφετέρου   να  επιβαρύνουν  διαρκώς  τα  
οικονομικά  της  επιχείρησης. 
 

5.  Ένα   από  τα   δυνατά   σημεία   της  επιχείρησης   αποτελεί  η  
δραστηριοποίηση  της   στο   τομέα   των   ανανεώσιμων   πηγών  
ενέργειας    και   η      Συμμετοχή της  στην    ανώνυμη  εταιρεία   
«ΑΙΟΛΙΚΑ  ΠΑΡΚΑ   ΜΟΙΡΩΝ  Α.Ε ».       
     Η   ∆ημοτική  αναπτυξιακή   επιχείρηση  με  την  επωνυμία  «∆ΕΠΑΜ , 
προχώρησε  το έτος  2001  σε  σύσταση  κοινοπραξίας   με  την  επωνυμία  
«Κοινοπραξία  ENVITEC AE- ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ»   με  το διακριτικό τίτλο   
«ΑΙΟΛΙΚΑ  ΠΑΡΚΑ   ΜΟΙΡΩΝ  Α.Ε »   και  διάρκεια  50 έτη.  
 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο 6 του  κοινοπρακτικού, βασικός   σκοπός  της   

εταιρείας   είναι   η  κατασκευή    και εκμετάλλευση   μονάδων   αιολικής και ηλιακής  
ενέργειας   στην  περιφέρεια   του  ∆ήμου Μοιρών,  η  εκμετάλλευση , αγορά,   
μίσθωση  ,  εκμίσθωση, παραχώρηση   γηπέδων  και  γαιών    κατάλληλων   για  την   
εκμετάλλευση   των  ανωτέρω  ήπιων  μορφών   ενέργειας  είτε   αυτοτελώς , είτε   σε  
συμπαραγωγή, είτε  σε   κοινοπραξία  και  συμμετοχή   σε εταιρείες   του ιδιωτικού   ή  
ευρύτερου   δημόσιου τομέα.   
       Το όλο εγχείρημα  στηρίχθηκε   σε   τεχνοοικονομική  μελέτη   που εκπονήθηκε   
από το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ   για  λογαριασμό του  ∆ήμου  Μοιρών.   Η  κοινοπραξία  
προχώρησε  στην  επένδυση   το   έτος  2001  και εγκατέστησε  σε   ιδιωτικό χώρο ,  ο 
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οποίος  μισθώθηκε   για  αυτό το σκοπό, μονάδα  παραγωγής   ηλεκτρικής  ενέργειας,   
με  δυναμικότητα  ετήσιας  παραγωγής   ενέργειας   38.757.931 kwh συνολικής  ισχύς  
10,5 MW ή  αναλογικά 19.378.965 ΚWH , για  συνολική  εγκατεστημένη  ισχύ  5,25 
MW.  
 

Οικονομική συμφωνία: α) Να  καταβάλλεται  στο ∆ήμο   ποσοστό  της  τάξης  του  
3%  των  ακαθαρίστων   εσόδων  της   εταιρείας  ,  που  αντιστοιχεί  σε     ένα ετήσιο   
έσοδο  περίπου   40.000€. 

β) Να  καταβάλλεται  στη  ∆ημοτική  επιχείρηση   ποσοστό  της  τάξης  του  4%  των  
ακαθαρίστων   εσόδων  της   εταιρείας  ,  που  αντιστοιχεί  σε     ένα ετήσιο   έσοδο  
περίπου   50.000€. 

Συνολικά  τα  οικονομικά ανταλλάγματα  που εισπράττει  ο  ∆ήμος  και η  
∆ημοτική  Επιχείρηση   αντιστοιχούν  στο 7%  των  ακαθαρίστων  εσόδων  της    
εταιρείας.    

 
Θεσμικές  αλλαγές    που  αφορούν  την  νομική  μορφή  και λειτουργιά της   
επιχείρησης   

Από την έναρξη ισχύος του νέου ∆ημοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06), δηλαδή από 
την 8/6/2006 έως τις 31.12.2007, όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τις  οποίες είτε έχουν 
συστήσει οι ίδιοι είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νέου ∆ΚΚ, 
λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση. (παρ 1  Άρθρο 269 Ν. 3463/06). Με την παρ 13 
του άρθρου 21 του ν. 3731/08 δόθηκε παράταση έως 31/12/2009. Υφιστάμενες αμιγείς 
επιχειρήσεις του άρθρου 277 του Π.∆. 410/1995 είναι δυνατόν, έως την 31.12.2008 και 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παρ. 2, να μετατραπούν, ως προς τους 
εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε 
ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες, με ανάλογη 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Στη νέα εταιρία 
είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού της αμιγούς επιχείρησης, με απόφαση του 
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του διοικητικού 
συμβουλίου της νέας εταιρίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. (παρ 8 άρθρο 269 ν. 3463/06)  

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθ 252 του Ν. 3463/06 οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες 
μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι  οποίες καλούνται 
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ιδίου άρθρου 252. Οι  
επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: 
    1.∆ημοτικές  κοινωφελείς επιχειρήσεις,  

 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
∆ήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με  
σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών 
συναφών ή  συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς: 

 της κοινωνικής  προστασίας και αλληλεγγύης,  
 της παιδείας,  
 του πολιτισμού,  
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 του αθλητισμού  
 και του  περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων 

και την αποκομιδή των  απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου 
και τη λειτουργία κοιμητηρίων και  κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.  

 Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση 
δημοτικής συγκοινωνίας,  καθώς και  

 η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη  της περιοχής τους, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή 
προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής τους. (παρ 1  Άρθρο 254  Ν. 3463/06) 

 
Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων 
σκοπών,  κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχουν  εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. ∆εν επιτρέπεται η 
συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε  άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. (παρ 2  Άρθρο 
254  Ν. 3463/06) 
 Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να 
αποτελέσουν,  καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές 
αρμοδιότητες, όπως αυτές  περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του Ν. 3463/06.         
(παρ 3  Άρθρο 254  Ν. 3463/06) 
Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού  
συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται 
στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
περιλαμβάνει όλα  τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
και αποτελεί το  καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων,  μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο. (παρ 4  Άρθρο 
254  Ν. 3463/06) 
2. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. 

α. Οι ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται από περισσότερους ∆ήμους ή 
Κοινότητες είτε με  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θεωρούνται  επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., εφόσον τα νομικά αυτά 
πρόσωπα διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού  κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 
εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα. 
Στην εταιρεία της μορφής αυτής είναι δυνατή η συμμετοχή του ∆ημοσίου ή 
Ν.Π.∆.∆.. 
β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν 
μόνον Ο.Τ.Α. α΄  και β΄ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
έχουν ως αποκλειστικό  αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και  της αποκεντρωμένης κρατικής 
διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και  γενικότερα 
βιώσιμης ανάπτυξης του ∆ήμου  , καθώς και την ανάπτυξη  δραστηριοτήτων 
προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα 
προγράμματα  ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν  αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες 
Ο.Τ.Α. 
Στην ανώνυμη εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων 
του δημόσιου  τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών 
φορέων, επιμελητηρίων, φορέων  συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών 
συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών  ιδρυμάτων. Στην 
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περίπτωση αυτή οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. (παρ 3  Άρθρο 252  Ν. 
3463/06) 
  Ως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νοούνται η Κ.Ε.∆.Κ.Ε., η Ε.Ν.Α.Ε.,  οι 
Τοπικές Ενώσεις ∆ήμων και Κοινοτήτων, οι Σύνδεσμοι και οι ανώνυμες 
εταιρείες Ο.Τ.Α. (παρ 9  Άρθρο 252  Ν. 3463/06) 
γ. Για την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την 
εκμετάλλευση  κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης 
εταιρείας μόνον από έναν ∆ήμο ή μία  Κοινότητα, η οποία καλείται δημοτική ή 
κοινοτική ανώνυμη εταιρεία. (παρ 3  Άρθρο 252  Ν. 3463/06) 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Για την  : 
1.      αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή  
2.      για την  εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων  
είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα  ∆ήμο ή μία Κοινότητα, οι 
οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. (παρ 1  Άρθρο 266  Ν. 
3463/06) 
Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του ∆ημοσίου ή άλλων 
φυσικών ή  νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 
παράγραφος 3α του Ν. 3463/06,  εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των 
διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.. (παρ 3  Άρθρο 266  Ν. 3463/06).  
 
Με την Απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α οικ. 43886/03.08.2007 (ΦΕΚ 
1574/17.08.2007 τεύχος Β’)  καθορίστηκαν τα αναγκαία στοιχεία  της οικονομοτεχνικής 
μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής". 
Με βάση τα ανωτέρω εκπονήθηκε η απαιτούμενη οικονομοτεχνική μελέτη η οποία 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται   ώστε    σε  πρώτο στάδιο   να  ιδρυθεί  
η  κοινωφελής  επιχείρηση   και  σε  δεύτερο  στάδιο  η  ∆ΕΠΑΜ   να  προσαρμόσει  το  
καταστατικό της και  να  λειτουργήσει  ως    αναπτυξιακή  ανώνυμη   εταιρεία  Ο.Τ.Α. 
 
Η παραπάνω διαδικασία σήμερα βρίσκεται στο εξής στάδιο . 
 
Α. Πορεία ίδρυσης της κοινωφελούς : 
 
Έχει ιδρυθεί  η ∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήμου Μοιρών ,   σύμφωνα  με   
την   188/2009 απόφαση  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου , η  οποία   εγκρίθηκε με την 
1981/21-09-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και 
δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2168/02-10-2009. 
  
 Η   νεοϊδρυθείσα    επιχείρηση   περιγράφεται  καταστατικά  ως  εξής  :  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ   
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 
 
ΣΚΟΠΟΣ: 

Ο Σκοπός της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα ακόλουθα : 
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 Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική  φροντίδας της παιδικής και της τρίτης ηλικίας με την 
λειτουργία  

 Του Παιδικού Σταθμού  
 Του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι   
 Του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
 Του Βρεφικού Σταθμού  
 Του Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων   
 Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν 

στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας . 

 Η μέριμνα για την στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών . 
 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης . 
 Η υλοποίηση και η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα 

δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης  διαφόρων κατηγοριών ανέργων ,στο 
πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής με την ανάπτυξη 
συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους με στόχο την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας . 
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 λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας ,σχολών χορού, 
ζωγραφικής κλπ, την λειτουργία βιβλιοθήκης και την υλοποίηση εκθέσεων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων όπου θα προβάλλονται γεγονότα που έχουν σχέση με την 
ιστορία και την λαογραφική παράδοση του τόπου μας . 
 
Η προώθηση και η εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και 
διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων . 
 
Για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα : 
 
Μισθώνει ή θα αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών η ακινήτων στο όνομά της .    
Αναθέτει την εκπόνηση μελετών και έργων που αφορούν την υλοποίηση του σκοπού της 
σε τρίτους  
 
Συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της . 
 
  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
 Η ∆ιάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 100 έτη . Με απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου Μοιρών παρατείνεται η διάρκεια της Επιχείρησης πριν από την λήξη της 
διαδοχικά . Με παρόμοια απόφαση μπορεί να τερματιστεί και πριν από τη λήξη της . 
 
Ε∆ΡΑ   
  Έδρα της Επιχείρησης  είναι ο ∆ήμος Μοιρών . Με απόφαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου θα παραχωρηθεί αίθουσα στο ∆ημαρχείο Μοιρών όπου στεγάζονται οι 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες της Επιχείρησης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
Το κεφάλαιο ορίζεται στις 160.000 ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο σύστασης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης θα καλυφθεί από τα έσοδα του ∆ήμου Μοιρών κατά  το  πρώτο έτος  
λειτουργίας  της .    
∆ΙΟΙΚΗΣΗ: 
 Η επιχείρηση διοικείται από   επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό   συμβούλιο.  Από τα μέλη 
αυτά τρεις [3] είναι  αιρετοί  εκπρόσωποι του ∆ήμου ,ένας [1] είναι εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα .Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης . 
 Στην περίπτωση  που  η  επιχείρηση   απασχολεί   περισσότερους   από   είκοσι  (20 )  
εργαζομένους   , ένα  (1)   μέλος    προερχόμενο από τους  ∆ημότες   ή κατοίκους   του   
∆ήμου,   αντικαθιστάται   αυτοδίκαια   από   έναν   (1)  εκπρόσωπο   των  
εργαζομένων ,  ο οποίος   υποδεικνύεται   από  τη  Γενική  Συνέλευση   αυτών . 
 
 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 χρηματοδότηση από το ∆ήμο Μοιρών  για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.  
 Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Εθνικών φορέων . 
 ∆ωρεές, κληροδοτήματα και ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα. 
 Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με τους καταστατικούς  σκοπούς.  
 Χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 

225 του Ν.3463/06 

 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του  
δημοτικού συμβουλίου Μοιρών , η οποία λαμβάνεται με απόλυτη  πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού  Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η 
επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα  άνω των δύο 
(2) ετών. 
Την λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της  
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο ∆ήμο Μοιρών . 
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο 
δημοτικό συμβούλιο. 
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήμου Μοιρών υποκαθιστά αποκλειστικά εντός 
των αντικειμένων δραστηριότητας της, αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε 
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ∆ημοτικής Επιχείρησης  Μοιρών , 
εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο. 
 
3. Ποσό  χρηματοδότησης   της  επιχείρησης  από  το ∆ήμο  Μοιρών   ανά έτος  
λειτουργίας: 
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Ο  ∆ήμος  Μοιρών  δεσμεύεται  να  καταβάλει   από  τακτικά  έσοδα ,   τα  παρακάτω  
ποσά    στην   επιχείρηση   προκειμένου  να  καλυφτεί  η  διαφορά  μεταξύ  των   
εσόδων  και εξόδων   ως  εξής :  
1ο  Έτος  250.434,00€ 
2ο  Έτος  141.0031,22€ 
3ο  Έτος  183.314,24€ 
4ο  Έτος  147.220,69€ 
  
Β. Πορεία μετατροπής της ∆ΕΠΑΜ :  
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την μετατροπή   της          
∆ΕΠΑΜ  σε  αναπτυξιακή  ανώνυμη   εταιρεία  Ο.Τ.Α.  
Σύμφωνα  με  τους  μελετητές, η  μελέτη   θα  παραδοθεί   άμεσα   ώστε  να  κινηθεί  η  
προβλεπόμενη  διαδικασία  . 
Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2009. 
 
Γ. Πορεία λύσης της Εταιρείας  πολιτιστικής  και τουριστικής  ανάπτυξης  του  ∆ήμου  
Μοιρών . 
Με  την  226/2009 απόφαση  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου   αποφασίστηκε  η    λύση  
της     αστικής  εταιρείας  του  ∆ήμου  με  την   επωνυμία  «Εταιρεία  πολιτιστικής  και 
τουριστικής  ανάπτυξης  του  ∆ήμου  Μοιρών »  και ορίστηκαν   οι  προβλεπόμενοι   
στο καταστατικό    εκκαθαριστές,    καθώς  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  λογιστή  
της  επιχείρησης ,   δεν  έχει πλέον  κανένα  αντικείμενο   και  συνεπώς  εν  όψει  της  
επικείμενης  λειτουργίας  της  κοινωφελούς αλλά  και της  ανώνυμης  επιχείρησης ,   
δεν υπάρχει λόγος  ύπαρξης  της, ενώ  σύμφωνα  με  το υφιστάμενο  θεσμικό πλαίσιο   
η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να λυθεί  αυτοδίκαια    μετά  την  31-12-2009.   
 
∆.  Πορεία λύσης της ∆ημοτικής  Επιχείρησης   Πηγαϊδακίων  
Με  την  225/2009 απόφαση  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου   αποφασίστηκε  η    λύση  
της      ∆ημοτικής  Επιχείρησης   Πηγαϊδακίων και ορίστηκαν   οι  προβλεπόμενοι   στο 
καταστατικό    εκκαθαριστές,    καθώς  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  λογιστή  της  
επιχείρησης    δεν  έχει πλέον  κανένα  αντικείμενο   και  συνεπώς  εν  όψει  της  
επικείμενης  λειτουργίας  της  κοινωφελούς αλλά  και της  ανώνυμης  επιχείρησης ,   
δεν υπάρχει λόγος  ύπαρξης  της, ενώ  σύμφωνα  με  το υφιστάμενο  θεσμικό πλαίσιο   
η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να λυθεί  αυτοδίκαια    μετά  την  31-12-2009.   

   
   
 Όραμα  και    προτεραιότητες της ∆ΕΠΑΜ  
 
     Η   δημιουργία   ενός  φορέα   με  τη  μορφή  της  ανώνυμης   εταιρείας   όπως  
επιβάλει  η  νομοθεσία    και  η  οργάνωση  του  σε  τέτοιο βαθμό ώστε  να   
αποτελέσει  πραγματικά  ένα    μέσο  για  ουσιαστική    κάλυψη  του  αναπτυξιακού  
ελλείμματος   της  ευρύτερης   περιοχής  είναι  ένα  από τα  βασικά ζητούμενα    της  
επόμενης  τριετίας  για  την  επιχείρηση.    
     Ο γενικός  αυτός   στόχος   υπακούει  σε  μια  σειρά προτεραιότητες   που  θα  
πρέπει  υποχρεωτικά  να  καθοριστούν   ώστε   να  καταστεί  άμεσα   εφικτός:           
1.Η  άμεση    διακοπή   της  δραστηριοποίησης  της  επιχείρησης  στον  
κατασκευαστικό   κλάδο   με  την   πληρωμή  των  ανειλημμένων υποχρεώσεων-
οφειλών   προς όλους  τους     εξωτερικούς συνεργάτες. 
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2.Η ορθολογική  στελέχωση   της  επιχείρησης  με  έμπειρο  προσωπικό   με  στόχο  
τη  δημιουργία  υπηρεσιακής  ομάδας   για  την   αποτελεσματική   διερεύνηση  προς  
την  κατεύθυνση  της  εξεύρεσης  πόρων   και  ευκαιριών   που δίνονται  μέσα  από την  
τέταρτη  προγραμματική περίοδο (  ΕΣΠΑ 2007-2013 ). 
3.Η  επέκταση  της δραστηριοποίησης  της επιχείρησης   κυρίως  προς  την  
κατεύθυνση  της  εκμετάλλευσης  των  Α.Π.Ε.  (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ),  την προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής δραστηριότητας και  
γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης του ∆ήμου , καθώς και την ανάπτυξη  
δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα 
προγράμματα  ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο . 
4.Για  το  σφαγείο  Μοιρών   θα  πρέπει  άμεσα  η  εταιρεία  «ΚΡΟΝΟΣ  Α.Ε»   να   
μεριμνήσει    για  την  εγκατάσταση μιας κεντρικής  μονάδας   σε επίπεδο  νομού   για  
την  επεξεργασία   των   παραπροϊόντων  σφαγής και  την  προμήθεια -εγκατάσταση   
σε  κάθε  σφαγείο  μιας  μονάδας επεξεργασίας   λυμάτων οι  οποίες  θα  λειτουργούν   
με  εξειδικευμένο  προσωπικό  που  θα   προσλάβει  για  αυτό  το  σκοπό.   
5. Με  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  ίδρυσης  της  κοινωφελούς   επιχείρησης   
ο  ∆ήμος  Μοιρών    φιλοδοξεί  να   αναπτύξει  κάτω  από ένα  πλέον  φορέα   ,  
δράσεις σε τομείς της  κοινωνίας   που  υπάρχει μεγάλη  ανάγκη  για   προσπάθεια  και 
βελτίωση  της  κοινωνικής  συνοχής   μέσα  στα όρια  του  ∆ήμου  Μοιρών    και  θα  
αναδείξουν   τον  κοινωνικό χαρακτήρα    του  ∆ήμου.   Ρόλος  πρωταρχικής  σημασίας  
για  την  τοπική  αυτοδιοίκηση.     
  

1.1.2.3.2. ∆ημοτικός  βρεφονηπιακός σταθμός  ∆ήμου Μοιρών. 

 
Τίτλος/Ονομασία :   ∆ημοτικός   βρεφονηπιακός σταθμός   
∆ιεύθυνση έδρας : ΜΟΙΡΕΣ   ΤΚ-

Πόλη : 
70400  

Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Εποπτεύων 
ΟΤΑ : 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ   

Τηλέφωνο : 2892022496 FAX : 2892022496 
Email :  Ιστοσελίδα :  

   Πρόκειται   για  Νομικό  Πρόσωπο  ∆ημοσίου   ∆ικαίου ,  ΟΤΑ  ,Το οποίο    
συστάθηκε  το  έτος  1969  και μεταφέρθηκε   ως  αρμοδιότητα  πλέον  της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης   με  το  νομοθέτημα «πολιτεία»  το έτος  2001. 

  Ο   ∆ημοτικός  βρεφονηπιακός  σταθμός   Μοιρών  είναι   κυρίαρχα  χώρος   αγωγής  
και ασφαλούς  διαμονής   για  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  που σκοπό  έχει  :  

 Να  παρέχει   ενιαία   προσχολική  αγωγή  σύμφωνα   με  τα  πλέον   
σύγχρονα   επιστημονικά δεδομένα. 

 Να  βοηθά    τα    παιδιά   να  αναπτυχθούν   ολόπλευρα   σωματικά  
νοητικά , συναισθηματικά   και κοινωνικά. 
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 Να   εξαλείφουν   κατά   το δυνατό   τις διαφορές   που τυχόν   
προκύπτουν   από   το πολιτιστικό , οικονομικό  και μορφωτικό  επίπεδο   
των  γονέων  τους  . 

 Να εξυπηρετούν  τους  γονείς   και παράλληλα   να  τους   
ευαισθητοποιούν   πάνω σε θέματα   σύγχρονης   παιδαγωγικής   και 
ψυχολογίας . 

 Να   βοηθούν  τα  παιδιά της  προσχολικής    ηλικίας   στην  ομαλή   
μετάβαση  τους   από το οικογενειακό στο σχολικό  περιβάλλον. 

 Να  προσέχουν  την  ημερήσια  διατροφή  και φροντίδα  των   παιδιών  
που  φιλοξενούν   τηρώντας   τους  κανόνες   υγιεινής  και  ασφάλειας.     

  Το Νομικό πρόσωπο  έχει  συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  και  το  
ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε  είναι : το υπ αριθ.   23/14-01-2004 τεύχος  β.  ∆ιοικείται   
από πενταμελές  ∆ιοικητικό συμβούλιο   με  την  εξής   θεσμική σύνθεση     

Αιρετοί  ........................................... 3 
Λαϊκά μέλη  ..................................... 2 
Εκπρόσωποι εργαζομένων  ........... - 
Λοιποί  ............................................ - 

 Στην  παρούσα    δημοτική   περίοδο,    πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    έχει  
οριστεί   η αντιδήμαρχος  κα Αντωνία Μαλλιαράκη .  

 Κτιριακές  Εγκαταστάσεις  που στεγάζεται  :   

     Υπηρεσία που στεγάζεται : ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   
Ταχ. ∆ιεύθυνση :  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 23 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

Τ.Κ.-Πόλη :70400 

Τηλέφωνο :28920 22496 FAX :2892022496 
Καθεστώς 
ιδιοκτησίας : 

Ιδιόκτητο 
: 

Χ Ενοικιαζόμενο :  Άλλο :   

Εμβαδόν (m2) : 856,64      
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Προσωπικό του Νομικού  προσώπου  

Α. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 
Υπηρεσιακή  Σχέση   

Κατηγο- 
ρία ΠΕ 

Κατηγο- 
ρία ΤΕ 

Κατηγο- 
ρία ∆Ε 

Κατηγο-
ρία ΥΕ 

 
Σύνολο 

Μόνιμοι (∆ημοσίου 
∆ικαίου) 1 1

 
3 

 
5 

Συμβάσεις έργου 1  1 
Πρόγραμμα  stage 1  1 
ημιαπασχόληση  1  1 

Σύνολο  8 

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΥ -  ΚΑΤΗΛΛΗΜΕΝΕΣ 

 

Κλάδος / Είδος θέσης 

Προβλε
πόμενες 
θέσεις 

Υπηρετο
ύντες 

 Προσωπικό με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου  χρόνου   

 
6 0

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   1 0
ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ  3 0 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   1 0
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  1 0
∆Ε  ΒΟΗΘΩΝ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  2 0
 ∆Ε32  ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1 0
ΥΕ16   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  καθαριότητας     2 1

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   1 1
ΥΕ14 Μαγείρων    1 1
 ΥΕ 16  προσωπικό   καθαριότητας    2 1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 

Κατηγορία Υπηρεσιών 

Συστηματικά 
(τουλάχιστον 
1 φορά την 
εβδομάδα) 

 

Περιστασιακά 

Ωφελούμενοι 
(ΜΟ 

χρηστών ανά 
μήνα) 

Απασχολού-
μενοι  

Μόνιμοι  

Φροντίδα παιδιών Χ  50 5 

Οικονομικά Στοιχεία των  ετών  αναφοράς   

Α. ∆απάνες 

 
Κατηγορία ∆απανών 

Ποσό (σε €) 
(2005) 

Ποσό (σε €) 
(2006) 

Ποσό (σε €) 
(2007) 

∆απάνες προσωπικού 106.614,52 98207,51 115210,24 
Ενοίκια  
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Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες 2374 2932 2883,50 
∆απάνες συντήρησης 1270 2171,07 1093,82 

Επενδύσεις (Έργα, Προμήθειες, 
Μελέτες, Έρευνες)

17304,95 22535,59 11284,79 

Λοιπές ∆απάνες 405,70 765,27 1814,97 
Εξυπηρέτηση ∆ανείων  

Οφειλές προηγούμενων ετών 5837,51 18864,80 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

27301,53 104036,31 2710,92 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 155271,26 236.485,26 153863,04 

Β. Έσοδα 

Κατηγορία Εσόδων Ποσό (σε €)
(2005) 

Ποσό (σε 
€) 

(2006) 

Ποσό (σε 
€) 

(2007) 
Επιχορήγηση από ΟΤΑ  107462,73 189089,53  37069,04
Επιχορηγήσεις από ∆ημόσιους 
φορείς -

 
3635,00 3760,00

Λοιπές  ΕΣΟ∆Α   5820,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ   615,03 660,40 409,64
 ΤΟΚΟΙ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   1003,20 489,40 2768,03
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
σε χρήστες 23477,67

 
15308,90 

-

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  22712,63

 
27302,03  104,036,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 155,271,26 236,485,26  153863,04

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   :  

 Η/Υ     1τεμ. 

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ  :   ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα , πλυντήριο  , ψυγείο     

  ΦΑΧ 

 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  1 τεμ   

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   ΠΟΡΟΙ   

 Περιούσια :   Το κτίριο  που στεγάζεται   ο παιδικός  σταθμός   συνολικού εμβαδού 855,64 
τ.μ  (υπόγειο- ισόγειο  -ημιώροφος  )  επί   οικοπέδου   1600 τ.μ. 

 Πόροι :  Τα  έσοδα   του  σταθμού  προέρχονται   :  

1. Τακτική  επιχορήγηση  του ∆ήμου Μοιρών  
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2.  Τόκους  καταθέσεων  

3. Κάθε  φύσεως  συνδρομές  , εισφορές  , δωρεές  , κληρονομιές   και 
κληροδοτήματα.   

  
Γενικά   προβλήματα -  περιορισμοί   
 
        Ο βρεφονηπιακός   σταθμός   δυναμικότητας   75 νηπίων   και 15 βρεφών   
λειτουργεί   βάσει  του προσωπικού   που υπηρετεί   εξυπηρετώντας   50 νήπια. 
   Σήμερα   για  την  ομαλή λειτουργία   του σταθμού,  καθώς  και για  την  
εξυπηρέτηση  περισσοτέρων  οικογενειών  του  ∆ήμου   μας,  απαιτείται   με  γοργούς  
ρυθμούς  να  προβούμε : 

 Στην  άμεση   πρόσληψη   μονίμου  παιδαγωγικού   προσωπικού   (η  
διαδικασία  είναι   σε εξέλιξη ), 

 Να  γίνει πρόσληψη   μονίμου   διοικητικού  υπαλλήλου   βάσει του 
υφιστάμενου ΟΕΥ , για  την    οικονομική διαχείριση   ώστε  να  καταστεί   
δυνατόν   να    γίνει  μηχανοργάνωση   της  υπηρεσίας     με  σκοπό την  
καλύτερη   παροχή υπηρεσιών.  

 Επίσης  απαραίτητη θεωρείται  η συμμετοχή του προσωπικού             σε 
σεμινάρια   επιμόρφωσης   που   πραγματοποιούνται  με  την  ευθύνη  του 
Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  του  Εθνικού  Κέντρου ∆ημόσιας  ∆ιοίκησης . 

  Όραμα  και    προτεραιότητες      

     Η   λειτουργική   επάρκεια   όσον  αφορά  την  υποδομή   αλλά και το έμψυχο 
δυναμικό   του σταθμού , ώστε  να  καταστεί  δυνατό   ο σταθμός  να  παρέχει   
υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες   σε ολοένα  και περισσότερους    πολίτες   του ∆ήμου  
Μοιρών,   αποτελεί  το βασικό   στόχο    για  το μέλλον.   Ο σκοπός  αυτός θα  
επιτευχθεί  με  την  ανάληψη   πρωτοβουλιών  και   την  υλοποίηση  μιας  σειράς  
ενεργειών  :   

 Αντικατάσταση  της  περίφραξης   του αύλειου  χώρου   του παιδικού σταθμού  , 
καθώς  ο σταθμός  λειτουργεί   από το 1988  και  η περίφραξη   έχει   ήδη  
παλαιωθεί. 

 Τοποθέτηση  μονίμων   παιγνιδιών   (παιδική  χαρά ) στον   αύλειο   χώρο   ( τα  
υπάρχοντα   έχουν  καταστραφεί  λόγω  παλαιότητας  ). 

 Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και ενσωμάτωση σ΄ 
αυτήν τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας . 

 Τροποποίηση   του  ΟΕΥ   για  πρόβλεψη     θέσης   κλάδου    ∆Ε  οδηγών   , 
βάσει   του  σχεδίου  ΟΕΥ των  δημοτικών  και κοινοτικών   παιδικών     και  
βρεφικών   σταθμών  και  άμεση  πρόσληψη  του   οδηγού. 

 Προμήθεια   οχήματος   για  τη  μεταφορά   βρεφών  - νηπίων    . 
 Επέκταση κτιριακής υποδομής με την δημιουργία παραρτήματος στο Τοπικό 

∆ιαμέρισμα Γαλιάς . 
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 Πρόγραμμα «Βρεφικός Σταθμός ∆ήμου Μοιρών» 

Ο Βρεφικός Σταθμός ∆ήμου Μοιρών στεγάζεται στο κτίριο του ∆ημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Μοιρών. Είναι δυναμικότητας 15 βρεφών ηλικίας 8 – 30 μηνών. 

Ο Βρεφικός Σταθμός στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες : 

 Μία (1) ∆ιευθύντρια Βρεφονηπιοκόμο 
 Μία (1) Βρεφονηπιοκόμο 
 Μία (1) Βοηθό Βρεφοκόμο 
 Ένα (1) Μάγειρα 
 Μία (1) Καθαρίστρια 
 Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη) 
 Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη) 

Το  ωράριο  λειτουργίας    του βρεφικού σταθμού  είναι   από ∆ευτέρα  έως  
Παρασκευή   από  07:00 έως  15:00 . 
Το πρόγραμμα   «Βρεφικός Σταθμός» που υλοποιήθηκε  από την Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου Α.Ε., είχε ενταχθεί στο Μέτρο 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Προώθηση Ίσων Ευκαιριών» των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Κρήτης 2000-2006, του Γ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης.  

Με  την  ίδρυση  της  κοινωφελούς  ∆ημοτικής  επιχείρησης     βάσει του  Νόμου   
3463/2006  ( Νέος  Κώδικας )  το  πρόγραμμα  θα  υλοποιείται  πλέον  από το νέο 
αυτό φορέα   καθώς  έχει  αναλάβει  από  01-09-2009  , από την  Αναπτυξιακή  
Ηρακλείου ,  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  απ΄ αυτό.  Έτσι  και  με  την  
επικείμενη  έγκριση  της  αίτησης  για  ένταξη  της  δομής  στο ΕΣΠΑ,    μπαίνει πλέον  
σε νέα  βάση   η  λειτουργία  του  βρεφικού  σταθμού  Μοιρών.   

 
Α. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι  στόχοι του προγράμματος είναι: 
 Η αύξηση  της απασχολησιμότητας  των γυναικών, Η δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης 
 Η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης 
 Η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για 

τους δημότες  
 Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά 
 Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος 
 Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών 

 
Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 
 Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι: 

 γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή 
ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από την απουσία τους λόγω 
των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας 
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 άνεργοι, κυρίως γυναίκες, που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα 
και θέλουν να απασχοληθούν στις ειδικότητες του προγράμματος 

 τα παιδιά που εγγράφονται στους Σταθμούς και παρακολουθούν το 
πρόγραμμα τους  

 
Γ. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 Ο Σταθμός εξασφαλίζει:  
 

 Υγιεινή & ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε 
ηλικίας   

 Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, 
ψυχολογική    υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. 

 Μεριμνά για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιή ανάπτυξη των 
παιδιών και παρέχει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη στις 
οικογένειες τους. 

 Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική  σύνθεση. 
 Κοινωνικοποίηση των παιδιών.  
 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους. 
 Γλωσσική ανάπτυξη. 
 Καλλιέργεια της ανάγκης για μάθηση μέσα από βιωματική 

επικοινωνιακή διδασκαλία. 
 
∆.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ∆ΟΜΗΣ   
    

Η  λειτουργία  του βρεφικού σταθμού   μόνο  σε πρωινό ωράριο   δεν  επαρκεί  για  
τις  καταγεγραμμένες ανάγκες  των  πολιτών, καθώς  υπάρχει  ενδιαφέρον  για  
επιμήκυνση  του  ωραρίου λειτουργίας ,  τουλάχιστον  έως   τις  20:00  το απόγευμα. Η  
απασχόληση  των  κατοίκων  στον  πρωτογενή τομέα  και  το εμπόριο ,   απαιτούν    
εργασία  πρωί και  απόγευμα  , δημιουργεί  προβλήματα  στην  γυναίκα  εργαζόμενη 
καθώς  την αποκλείει  από  την  απογευματινή  εργασία.  Θα  πρέπει λοιπόν  να  
υπάρχει  μια  δεύτερη βάρδια  προσωπικού της δομής  ώστε   να  καταστεί  δυνατή  η  
λειτουργία  της  σε  απογευματινό ωράριο   , προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν  οι   
ανάγκες  των  πολιτών.   

   Η  συστέγαση   της  δομής  του Βρεφικού σταθμού   με  τον  Παιδικό  σταθμό   
δημιουργεί     τα  παρακάτω  αλυσιδωτά   προβλήματα  : 
1. Ανεπάρκεια  αναγκαίου  (στεγασμένου  και  αυλειου  )    χώρου ,  τόσο  για  

την κάλυψη  των  υφιστάμενων  αναγκών   όσο  και   για  την  περαιτέρω  
ανάπτυξη   και επέκταση  δραστηριοτήτων ,  όπως  για  παράδειγμα  την   
δημιουργία  εξειδικευμένου  χώρου- τμήματος ,  για  πολύ  μικρές ηλικίες. 

2. Η   παλαιότητα  του κτιρίου,  παρά τις   αναγκαίες  εργασίες  συντήρησης  
που πραγματοποιούνται   ετησίως  δεν  ενδείκνυται για   μελλοντική  
αξιοποίηση του.  Χρειάζεται  άμεσα    να  εφαρμοστεί  σχέδιο    
μετεγκατάστασης       σε  νέο σύγχρονο  κτίριο.   

3. Ανεπαρκής  εξοπλισμός.  
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 Η λειτουργία  της  εν  λόγω δομής   με  τη  μορφή  προγράμματος ,  το οποίο  
χρηματοδοτείται  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  μια  
ιδιομορφία   που   υπό  προϋποθέσεις    απειλεί   να  στοιχίσει  ακόμα  και την 
ίδια  την ύπαρξη  της  ∆ομής.   Πρόκειται  για  ένα  πρόγραμμα αρχικά   
ενταγμένο  στο  Γ΄  κοινοτικό πλαίσιο  στήριξης ,  με    συγκεκριμένο  
προϋπολογισμό  και συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης.  
Η νέα προγραμματική περίοδος βρίσκει το πρόγραμμα υπό την αιγίδα της 
νεοσυσταθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου . 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επικείμενη ένταξη του στο ΕΣΠΑ  , 
δημιουργεί νέες προοπτικές για το πρόγραμμα και θέτει τα δεδομένα 
υλοποίησης του σε νέα βάση .       

1.1.2.3.3. Οργανισμός  Άθλησης  ∆ήμου Μοιρών  

 
Τίτλος/Ονομασία :  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ   
∆ιεύθυνση έδρας : ΜΟΙΡΕΣ  ΤΚ-

Πόλη :  
70400 
ΜΟΙΡΕΣ 

Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Εποπτεύων 
ΟΤΑ : 

 ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ   

Τηλέφωνο :  2892023920 FAX : 2892022915  
Email :  Ιστοσελίδα :  

       Ο Οργανισμός Άθλησης του ∆ήμου Μοιρών  ως ΝΠ∆∆ ΟΤΑ,  συστάθηκε το έτος  
2002 (ΦΕΚ Β 1626/31-12-2002) , και προήλθε από τη συγχώνευση των δύο 
προϋφιστάμενων νομικών προσώπων του  ∆ήμου ( σε εφαρμογή των διατάξεων του 
νόμου «πολιτεία ») και συγκεκριμένα: 

 Του  πρώην Εθνικού Σταδίου Μοιρών.  
 Του πρώην Αθλητικού Οργανισμού Μοιρών.  

 
Το Νομικό πρόσωπο  έχει  συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  και  το  
ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε  είναι : το υπ αριθμ   403/ 29-03-2005  τεύχος  β.  
∆ιοικείται   από επταμελές  ∆ιοικητικό Συμβούλιο   με  την  εξής   θεσμική σύνθεση  :   
 
 

 

 

    Στην  παρούσα   δημοτική   περίοδο,  πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    έχει  
οριστεί   ο  Αντιδήμαρχος   κος Νικολακάκης Ιωάννης  .  
    Στην  προσπάθεια  που  καταβάλει   ο ∆ήμος Μοιρών ,  να έχει μια όσο το δυνατόν 
αξιοπρεπή παρουσία   στο χώρο του Αθλητισμού  και να  προσφέρει  κατά το δυνατόν   
ίσες  ευκαιρίες  στα παιδιά μιας  απομακρυσμένης ,  από το αστικό Ηράκλειο  περιοχής 
, κατορθώνει να    λειτουργεί   το αναφερόμενο   νομικό πρόσωπο.   
Ο Οργανισμός  Άθλησης ως  νομικό πρόσωπο  του ∆ήμου Μοιρών που 
δραστηριοποιείται  στο χώρο του αθλητισμού,   διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο  στον  
τομέα  του,  υπηρετώντας  τους  παρακάτω  καταστατικούς  σκοπούς  : 

Αιρετοί  ........................................... 05 
Λαϊκά μέλη  .................................... 02 
Εκπρόσωποι εργαζομένων  ........... 0 
Λοιποί  ........................................... 0 
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 Η  δημιουργία  αθλητικών   χώρων  , αθλοπαιδιών   και γυμναστικής   γενικά  , 
έτσι που να  καλύπτονται   πλήρως  οι αυξημένες  ανάγκες   για  άθληση  των  
συμπολιτών   μας  κατά ηλικία   , φύλλο  και   ενδιαφέροντα. 

 Η  συστηματική  καλλιέργεια   και ανάπτυξη   των σωματικών   και πνευματικών  
ικανοτήτων   των αθλούμενων  δημοτών  , ως  και η καλλιέργεια  «φίλαθλου 
συναγωνιστικού πνεύματος » με  συστηματική   επιδίωξη  την   
κοινωνικοποίηση   των  συμπολιτών  μας. 

 Η  συμβολή στην  επιστημονική αναβάθμιση   της  γνώσης   για  τον  αθλητισμό 
με  τη  διοργάνωση σεμιναρίων   διαλέξεων  και   αθλητικών   ακαδημιών. 

 Η  οργάνωση   αθλητικών εκδηλώσεων   όλων  των  αθλητικών  τμημάτων   σε 
συντονισμό με  τα  αντίστοιχα   σωματεία. 

 Η  συνεργασία   με όλους  τους  αθλητικούς  φορείς  της  περιοχής. 
 Η  δημιουργία   δυνατοτήτων  ανάπτυξης   αθλητικού τουρισμού   σε  

συνεργασία   με  κρατικές  υπηρεσίες  , Ευρωπαϊκή   Ένωση, ΟΤΑ ,  
επιχειρηματικούς  και αθλητικούς   φορείς. 

 Η  συστηματική   προσπάθεια   για  τη  διατήρηση  και προβολή   της  αθλητικής   
παράδοσης   στην  περιοχή μας. 

  
Σήμερα ο Οργανισμός Άθλησης  έχει αναλάβει και λειτουργεί με  αποκλειστική του 

ευθύνη   τους παρακάτω αθλητικούς χώρους : 
1. ∆ημοτικό  Στάδιο   Μοιρών  με τα εξής χαρακτηριστικά : 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου  με  φυσικό χλοοτάπητα. 
 Κερκίδες για 500 άτομα.  
 Αγωνιστικούς χώρους  για στίβο. 
 Γήπεδο μπάσκετ . 
 Βοηθητικοί χώροι ( αποδυτήρια , τουαλέτες γραφείο κ.λ.π.)  

 Συμπληρωματικά για το στάδιο σας αναφέρουμε  ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη 
εργολαβία  που αφορά την βελτίωση των εγκαταστάσεων  του και το έργο 
παραδίδεται τμηματικά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών  το 
στάδιο   χαρακτηρίζεται εθνικών προδιαγραφών  και θα μπορεί  να καλύψει  
ανάλογα αθλητικά γεγονότα.  
Προγραμματίζεται και είναι στο στάδιο της μελέτης η κατασκευή βοηθητικού 
γηπέδου προϋπολογισμού 120.000 € . 
 

2. ∆ημοτικό κολυμβητήριο Μοιρών το οποίο κατασκευάστηκε από τη Γ.Γ. 
Αθλητισμού και παραχωρήθηκε για χρήση  στο ∆ήμο Μοιρών, με τα εξής 
χαρακτηριστικά :  
 Πισίνα ολυμπιακών προδιαγραφών 50μ 
 Πισίνα εκμάθησης    
 Μεταλλικές κερκίδες 500 ατόμων. 
 Βοηθητικοί χώροι ( αποδυτήρια , τουαλέτες , γραφείο κ.λ.π.) 

 
3. Στο τελικό στάδιο της κατασκευής του βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο του 

∆ήμου , το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑ∆Α  2004».  
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4. Γήπεδα Μπάσκετ και Βόλεϊ  στη θέση Κούλε  Μοιρών  με τα εξής 
χαρακτηριστικά :  
 
 Κανονικές διαστάσεις  
 Λίγες κερκίδες 
 ∆άπεδο Κουίκ ανοιχτού τύπου. 
 

5. Αθλητικό Γυμνάσιο Πόμπιας, το οποίο λειτουργεί  με 42 μαθητές και από 
τους όμορους ∆ήμους. Το  εν λόγω Γυμνάσιο   στεγάζεται στο χώρο του νυν 
Γυμνασίου Πόμπιας όπου υπάρχουν οι εξής αθλητικές εγκαταστάσεις : 
 Γήπεδα Μπάσκετ και Βόλεϊ   
 Μικρό στάδιο. 

 
6. Γήπεδα  ποδοσφαίρου : 

 
 Α)ΠΟΜΠΙΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΟΥ Α.Σ ΚΟΡΑΚΑΣ). 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :  
Γήπεδο  με πλαστικό χλοοτάπητα. 
Κερκίδες 1000 ατόμων.   
  
Β) ΓΑΛΙΑΣ  (Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ∆ΟΞΑ  ΓΑΛΙΑΣ)    
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Γήπεδο από χώμα.  
 
Γ)ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ( Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ) 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Γήπεδο από χώμα. 

Εγκαταστάσεις  

Υπηρεσία που στεγάζεται  :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΜΟΙΡΩΝ  
(ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  Κ1) 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :  ΜΟΙΡΕΣ  Τ.Κ.-Πόλη : 70400 
Τηλέφωνο :  2892023920    FAX :  2892022915 
Καθεστώς ιδιοκτησίας :     ιδιόκτητο  
Εμβαδόν (m2) :    

 
 
Υπηρεσία που στεγάζεται : ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΤΥΠΟΥ Τ 11Β  
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
Ταχ. ∆ιεύθυνση : ΜΟΙΡΕΣ     Τ.Κ.-Πόλη :70400 

 
 
Υπηρεσία που στεγάζεται :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΟΙΡΩΝ     
Ταχ. ∆ιεύθυνση : ΜΟΙΡΕΣ   Τ.Κ.-Πόλη :70400 
Καθεστώς ιδιοκτησίας : Ιδιόκτητο   
Εμβαδόν (m2) : 
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Αθλητικές   εκδηλώσεις  και γεγονότα   που διοργανώνει  ο οργανισμός 
άθλησης   
 
 
 
Εκδήλωση 

 
Χρόνος 
διεξαγωγής 

Χαρακτή-
ρας 
εκδήλωσης 

 
Συνδιοργα-
νωτές 

 
Περιεχόμενο της 
εκδήλωσης 

 
 
 
 
Παμεσσαρίτι-
κοι μαθητικοί  
αγώνες  
στίβου  την  
25η  Μαρτίου   

  
 
 
 
 
Εθνική  
επέτειος  
25ης  
Μαρτίου 

 
 
 
 
 
 
Τοπικός 
διαδημοτι-
κός   

 
 
 
 
 
 
Τα σχολειά 
των όμορων  
δήμων   

Τρέξιμο 60μ, 100μ, 
200μ, 
1000μ,3000μ, 
μπαλάκι,  
Σφαιροβολία, άλμα 
εις μήκος 
Επίδειξη ξιφασκίας 
Αγώνας 
ποδόσφαιρου 

 
 
 
 
 
Ιππικοί 
αγώνες 

Ήμερα  
εορτασμού  
του Αγίου 
Γεωργίου 
πολιούχου 
των 
Μοιρών   

  
 
 
 
 
Περιφερεια
κός  -Κρήτη 

Φίλιππος 
ένωση 
Ελλάδος,  
σύλλογος  
φιλών  
Γεοργαλίδι-
κου αλόγου   

 
 
Αγώνες σε  2 
κατηγορίες 
Γεοργαλίδικου 
αλόγου Άλογα 
ιπποδρόμου 

 
Εκδήλωση με  
θέμα το 
ποδήλατο  
στην  πόλη 
των  Μοιρών   

 
 
 
 
Την  άνοιξη  
κάθε  έτους   

 
 
 
Τοπικός-
διαδημοτι-
κος    

Καθηγητές  
φυσικής  
αγωγής  
σχολείων  
της  
Μεσσαράς  

 
 
 
 
Μαθητικοί αγώνες  
με  ποδήλατο   

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  :  
 

 Ο  Οργανισμός Άθλησης διοργανώνει  από το 2003   υπό την   αιγίδα     του  
∆ήμου  Μοιρών  ,  Ιππικούς  Αγώνες    με  Κρητικά  άλογα   και άλογα    
ιπποδρομίου  την  ημέρα  εορτασμού     του Αγίου   Γεωργίου ,  πολιούχου   
της  πόλης    των Μοιρών  και συμμετοχή  από όλη την  Κρήτη .  Στη λήψη 
απόφασης     για τη συνέχιση  της  διεξαγωγής   των  αγώνων , συνετέλεσε  
η μεγάλη  επιτυχία   των  προηγούμενων  διοργανώσεων , οι οποίες 
υπήρξαν   το εφαλτήριο  για   τη  διάδοση  του   Φίλιππου πνεύματος   και 
για   τη  συνειδητοποίηση της  ανάγκης   διατήρησης  της  εντόπιας   ράτσας   
των  αλόγων   μέσα από τη συνέχιση ενός    εθίμου ,  που για    δεκαετίες 
αποτελούσε θεσμό. 

 Στα πλαίσια εορτασμού   της  Εθνικής  επετείου  της  25ης Μαρτίου    
διοργανώνονται  μαθητικοί  αγώνες   με  τη  συμμετοχή όλων  των  
σχολείων  της  Μεσσαράς   με  τίτλο  «Παμεσσαρίτικοι Μαθητικοί   αγώνες 
στίβου ». 

 Για  πρώτη  φορά   το    2007 , καθιερώθηκε    την  εκδήλωση με  θέμα το 
ποδήλατο  στην  πόλη των  Μοιρών ,  σε  συνεργασία  με  τους   καθηγητές  
φυσικής  αγωγής των  δημοτικών    σχολείων  της  Μεσσαράς. Η εκδήλωση  
είχε απόλυτη  επιτυχία   με  συμμέτοχη  200 και πλέον  μαθητών   και 
πλήθος  κόσμου .Η  επιτυχία  που σημείωσαν  οι αγώνες  μας επιβάλει  την   
ετήσια   καθιέρωση τους    μια  βασική εκδήλωση  του  οργανισμού .    
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 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   
 
 
Είδος  θέσης   

 
Αριθμός  

 
Κατηγορία  ΠΕ 

Κατηγορία  
ΥΕ 

μόνιμοι 
(δημοσίου 
δικαίου) 

 
 
2 

 
 
1 γυμναστής 

 
 
1 

ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου 
χρόνου 

 
 
3 

2 γυμναστές  (προγράμματα  
μαζικού αθλητισμού ) 
1 γυμναστής ναυαγοσώστης  

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΥ 

 
Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

 Η/Υ                 

         Η/Υ    pentium      iii  τεμ  1  

 Λοιπά  οχήματα   - μηχανήματα   
1. Αυτόματος   απορροφητικός  καθαριστήρας. 

2. Μηχανή   αερισμού χόρτου   (φυσικού    χλοοτάπητα) 
                    

 

 
Κλάδος / Είδος θέσης 

Προβλεπόμε-
νες θέσεις 

Υπηρετού-
ντες 

 ΠΕ γυμναστών   2 1
ΤΕ διοικητικού λογιστικού   1 0

ΤΕ ηλεκτρολόγων ή  μηχανολόγων  μηχανικών   1 0
∆Ε διοικητικό στέλεχος   αθλητισμού   η  ∆Ε 
διοικητικός  

1 0

∆Ε ηλεκτρολόγων   1 0
 ∆Ε τεχνιτών   ( υδραυλικός ) 1 0
 ΥΕ εργατών  γενικών καθηκόντων   2 
ΥΕ  νυκτοφυλάκων   2 
προσωπικό με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου   ορισμένου χρόνου  

 

ΠΕ γυμναστών    2 0
∆Ε ναυαγοσώστη  1 0
∆Ε τεχνιτών υδραυλικός  1 0
∆Ε τεχνιτών ηλεκτρολόγος  1 0
ΥΕ εργατών   καθαριότητας   2 0
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∆. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   ΠΟΡΟΙ   

  
1. Θεσμοθετημένοι   πόροι  : τακτικά  έσοδα με  χρηματοδότηση    από ∆ήμο  Μοιρών  έως  
250. 000 € ετησίως. 
2.   Γενική  γραμματεία   αθλητισμού   :   χρηματοδότηση  προγραμμάτων  άθλησης  για  
όλους   με  10.000- 12.000 €  ετησίως. 
3. Έσοδα  από   παροχή υπηρεσίας  σε πολίτες   από χρήση  των  εγκαταστάσεων  : 
5.000€ ετησίως .    
 
Ιδιοκτησίες  ακινήτων  : 
 

1.  Αγροτεμάχιο  συνολικής  εκτάσεως  2532,26 μ2  , στη  θέση  Ξεροκάταπια   Γαλιάς . 
Το  εν  λόγω  ακίνητο  αγοράστηκε  από τον  Οργανισμό Άθλησης    με  το υπ. 
αριθμ. 15527/2003 συμβόλαιο   αγοράς. Σήμερα  αποτελεί μέρος  της  συνολικής  
εκτάσεως   του σταδίου Μοιρών  .  

 
 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ   ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 

 
Ονομασία Φορέα Υλοποίησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΣΗΣ   ∆ΗΜ
ΜΟΙΡΩΝ   

  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

α/α 
 

πρόγραμμα 

Χρονική 
Περίοδος 

Χρηματοδό-
τησης 

 
 
 

Πηγή Χρηματοδότησης 
 

 
Έναρ-
ξη 

  
Λήξη

Εθνι-
κοί 

πόροι 

 
Οργανισμός  
Άθλησης  

 
 
 
1 

Πρόγραμμα  
΄΄άθληση  για  
όλους΄΄  έτους  
2004-2005   

 
 
 
2004 

 
 
 
2005

 
 
 
10.000 

 
 
 
2.000 

 
 
 
2 

Πρόγραμμα  
΄΄άθληση  για  
όλους΄΄  έτους  
2005-2006  

 
 
 
2005 

 
 
 
2006

 
 
 
10.000 

 
 
 
2.000 

 
 
 
3 

Πρόγραμμα  ΄΄ 
άθληση  για  
όλους ΄΄  έτους  
2006-2007  

 
 
 
2006 

 
 
 
2007

 
 
 
10.000 

 
 
 
2.000 
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Οικονομικά  Στοιχεία  των  ετών  αναφοράς   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2005 
 

ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 117241,75 117241,75 
ΕΚΤΑΚΤΑ 20.006,47 20.006,47 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2004 

11321,66 11321,66 

ΣΥΝΟΛΟ 148.569,88 148.569,88 
ΕΞΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ)  
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 138721,33 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΡΗΣΗΣ 2005 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ  

ΧΡΗΣΗ 2006. 

9848,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2005  

148.569,88 

 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2006 
 

ΕΣΟ∆Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 102143,70 102.143,70 
ΕΚΤΑΚΤΑ 21787,18 21787,18 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2003 

9848,55 9848,55 

ΣΥΝΟΛΟ 133779,43 133779,43 
 

ΕΞΟ∆Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 129571,31 
EKTAKTA 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ    

 
0 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ   129571,31 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   4208,12 

ΣΥΝΟΛΟ 133.779,43 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2007 
 

ΕΣΟ∆Α 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 130383,32 130383,32 
ΕΚΤΑΚΤΑ 33010,87 33010,87 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2006 

4208,12 4208,12 

ΣΥΝΟΛΟ 167602,31 167602,31 
 

ΕΞΟ∆Α 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 155490,49 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ   155490,49 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12111,82 
ΣΥΝΟΛΟ 167602,31 
 

 Παρεχόμενες Υπηρεσίες   του  νομικού  προσώπου  

Κατηγορία Υπηρεσιών 

Συστηματικά 
(τουλάχιστον 3 
φορές   την 
εβδομάδα) 

Περι
στα
σιακ
ά 

Ωφελούμε
νοι (ΜΟ 
χρηστών 
ανά μήνα) 

Απασχολούμε
νοι  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άθληση  στο   στάδιο 
Μοιρών - Στίβος       

1.ΤΑ∆  (γυμνάσιο 
λύκειο  Πόμπιας) 
2. σωματείο  
ΓΑΣΜ 
3. σωματείο ΓΕΜ 
4. προγράμματα  
γενικής  γραμ.  
αθλητισμού  
(υποστήριξη 
ευπαθών  
κοινωνικών  
ομάδων – τρίτης  
ηλικίας ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιώ-
τες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Άθληση στο   στάδιο 
Μοιρών -  ποδόσφαιρο     

1.ΑΕΜ Μοιρών 
τοπικές  Ομάδες  

   
- 80 3 

Άθληση  στο  
κολυμβητήριο Μοιρών.      

ΓΑΣΜ και ΓΕΜ 
τμήματα  
κολύμβησης   
   

   

Ιδιώ-
τες  

200 3 

 Φροντίδα  ΑΕΜ    στο  
ΚΕΠΕΠ  Πόμπιας   

Τρόφιμοι   
ΚΕΠΕΠ   

- 30 1 

 ΚΑΠΗ Μοιρών  Γυναίκες  άνω  - 20 1 
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αθλητισμός   στην   τρίτη  
ηλικία   

των  65 ετών   

  ΚΑΠΗ Γαλιάς  
αθλητισμός   στην  
Τρίτη   ηλικία   

Γυναίκες  άνω  
των  65 ετών   

- 15 1 

  ΚΑΠΗ Πόμπιας  
αθλητισμός   στην   τρίτη  
ηλικία   

Γυναίκες  άνω  
των  65 ετών   

- 15 1 

Παιδικός  σταθμός  
Μοιρών αθλητισμός  και 
προσχολική ηλικία   

Παιδιά  έως  5 
ετών   

- 85 1 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
        Ο  Αθλητισμός  στη  Χώρα   μας,  ως   αποκλειστικός   τομέας  δραστηριοποίησης  
του  οργανισμού άθλησης ,   δε  μπορούμε  να πούμε  ότι  τυγχάνει  απόλυτη  στήριξης   
από  το κεντρικό κράτος,   κυρίως  όσον  αφορά  τις  τεράστιες  λειτουργικές  δαπάνες  
που απαιτούνται   προκειμένου οι   αθλητικές   υποδομές  να  είναι   σε ετοιμότητα  και 
λειτουργική επάρκεια.   
Το πρόβλημα  είναι  εντονότερο  κυρίως  μετά  την   εφαρμογή  του  Νόμου 2881/2001     
για  τη   μεταφορά  της  αρμοδιότητας των  αθλητικών  υποδομών     από το  
Υπουργείο  στους  ∆ήμους .   
Εμφανίζεται  λοιπόν  το εξής  παράδοξο :από  τη  μια  η  Γενική Γραμματεία  
Αθλητισμού  να  κατασκευάζει   νέες  σύγχρονες  υποδομές   πολλές  από  τις  οποίες  
βρίσκονται  στην  περιφέρεια ,  και καλώς   γίνεται  αυτό , αλλά  από την  άλλη  το 
κεντρικό αρμόδιο υπουργείο   να  αρνείται , κυρίως   λόγω έλλειψης  πόρων ,  να  
συνδράμει  οικονομικά  τους  φορείς   στα  δυσβάστακτα   λειτουργικά   βάρη .    
Επίσης   πολλά  από τα   έργα  που είχαν ενταθεί  στο πρόγραμμα  «Ελλάδα  2004» 
δυστυχώς   έμειναν  ημιτελή  και    παρόλο  που  οι εργασίες  κατασκευής   είχαν  
ξεκινήσει   με  ορίζοντα  ολοκλήρωσης  το 2004, σήμερα  στο 2009  δεν  έχουν  
ολοκληρωθεί  .Βεβαία  πάντα   όλοι οι υπεύθυνοι  επικαλούνται   την  έλλειψη  πόρων .   
Η  λειτουργία , οι συντηρήσεις   ή  ακόμα  και η αποπεράτωση  των  αθλητικών  
υποδομών  είναι πλέον  αποκλειστικά  έργο και ευθύνη  των  τοπικών  φορέων   οι 
όποιοι  πρέπει , συμφώνα  με  τις  οδηγίες  του υπουργείου , να  προγραμματίζουν  σε 
τέτοιο  βαθμό  τα  οικονομικά  τους  ώστε  να  μπορούν  να  λειτουργούν  τις  
υποδομές .    
Τίθεται  λοιπόν  το  ζήτημα , πως  ένας  τοπικός   φορέας   του  μεγέθους  του  
Οργανισμού Άθλησης  του ∆ήμου Μοιρών  , με  μοναδικά  έσοδα   125.000 €  τακτική 
επιχορήγηση   από  τον προϋπολογισμό του ∆ήμου Μοιρών  θα  μπορέσει  να  
λειτουργήσει  και να  ανταπεξέλθει  στα  λειτουργικά  έξοδα   των  υποδομών  που 
διαθέτει  : 
 
       α)  ∆ημοτικού σταδίου 

β)  Κλειστού  γυμναστηρίου (υπό  κατασκευή )  
γ)  ∆ημοτικού     κολυμβητηρίου   
δ)  Μια  σειρά  άλλες  υποδομές,  όπως   γήπεδα  ποδοσφαίρου τοπικών  ομάδων   
όπως  αναλυτικά έχουμε  αναφέρει  στην   παρουσίαση   του νομικού  προσώπου.  
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Σήμερα  καταβάλλεται  μια  τεραστία  προσπάθεια  για  να  είμαστε   όσο  

αποτελεσματικοί  μπορούμε ,  όμως  ένα  είναι  σίγουρο  ότι   χωρίς  τη  στήριξη   του   
αρμόδιου υπουργείου  το αποτέλεσμα  δεν  θα  είναι το επιθυμητό . 
     Επίσης  σήμερα  υπάρχουν  φωνές  που ολοένα  και περισσότερο  κάνουν  λόγο   
για  ανταποδοτικότητα   στη  λειτουργιά  του  αθλητικών  υποδομών.  ∆ηλαδή  όλο  το 
λειτουργικό  κόστος  των  υποδομών  να  μετακυλείται  στην  κοινωνία , με  δυο λόγια  
στους  χρηστές- πολίτες  της περιοχής. 
     Για  την  παρούσα  φάση   εάν θέλουμε  να  μιλάμε   για  σωστή λειτουργιά    των  
αθλητικών  υποδομών  του Οργανισμού Άθλησης θα πρέπει να εξευρεθούν πόροι 
σχετικά με  : 

1. Την κάλυψη   λειτουργικών    δαπανών     των  αθλητικών  υποδομών.  
2. Την άμεση  αποπεράτωση    του  κλειστού γυμναστηρίου    Μοιρών   
3. Την προμήθεια  εξοπλισμού  δημοτικού σταδίου Μοιρών.  

 
  
Όραμα  και    προτεραιότητες      
 
Όραμα :  Να  καταστεί    ο  Οργανισμός  Άθλησης   αυτοτελής  και λειτουργικά  
επαρκής   τοπικός    φορέας  προαγωγής    του  αθλητικού πνεύματος   της   περιοχής  
των  Μοιρών. 
 
Το  όραμα  μας  θα  γίνει   πράξη   υπό  το πρίσμα  των  παρακάτω  προτεραιοτήτων : 
1.   Ολοκλήρωση , αξιοποίηση  και λειτουργική  επάρκεια   των  αθλητικών  

εγκαταστάσεων   της  περιοχής   προς   όφελος    των  κάτοικων  και της  τοπικής  
κοινωνίας.  

2. Σύνδεση  των  βασικών   αθλητικών  υποδομών  του  οργανισμού άθλησης, με  
την  έννοια  της  τοπικής  ανάπτυξης   επιχειρώντας   την  ανάδειξη  τους   ως  
πόλων   προσέλκυσης   αθλητικού   - προπονητικού   τουρισμού   αφενός   και   
αθλητικών   γεγονότων   τοπικής  - περιφερειακής  - ακόμα  και εθνικής  εμβελείας 
αφετέρου, πάντα  σε συνεργασία  με   τους  υπόλοιπους  αθλητικούς   φορείς  του 
νόμου Ηρακλείου.     

 
Ευκαιρίες  :  Η  απόσπαση  κονδυλίων   από    τομεακό πρόγραμμα  δράσης του 
υπουργείου  πολιτισμού  στην  νέα  προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
  

 Κρίσιμα  ζητήματα   της  επόμενης  τριετίας   για  τη  λειτουργιά του νομικού 
προσώπου  

 
1. Αποπεράτωση  κλειστού   γυμναστηρίου   
2.  Επιχορήγηση  λειτουργικών    δαπανών   κολυμβητηρίου   
3. Επιχορήγηση  λειτουργικών    δαπανών      σταδίου    
4. Προμήθεια   εξοπλισμού   δημοτικού   σταδίου  Μοιρών 
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1.1.2.3.4. ∆ημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης    Αποχέτευσης  ∆ήμου 
Μοιρών. 

(Τα στοιχεία δοθήκαν από το αρχείο της ∆ΕΥΑΜΟΙ)  

 
Τίτλος/Ονομασία :   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ.) 
∆ιεύθυνση έδρας : ΤΚ-Πόλη :    ΜΟΙΡΕΣ   ,70400 - ΜΟΙΡΕΣ 
Νομός :  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Εποπτεύων ΟΤΑ : ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ   

Τηλέφωνο :  2892029444 FAX :  2892029445 
Email : deya-

moiron@mir.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα :  

 
Η   ∆ημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης    Αποχέτευσης  ∆ήμου Μοιρών  

(∆.Ε.Υ.Α.ΜΟΙ.)   συστάθηκε  το   έτος    2000,(αριθμ  ΦΕΚ 761/21-06-2008 ,  ΤΕΥΧΟΣ   
∆ΕΥΤΕΡΟ ) ως   νομικό  πρόσωπο   ιδιωτικού δικαίου  κοινωφελούς   χαρακτήρα.  
Είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και 
λειτουργία των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και όμβριων 
υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής 
αρμοδιότητος  τους,   και διέπεται  ως  προς  τη   διοίκηση  , οργάνωση  , εκτέλεση   ,  
λειτουργία  και   συντήρηση  των  έργων  της   αρμοδιότητας  της,   καθώς  και τις  
πηγές   χρηματοδότησης   της   από τις  διατάξεις  του Νόμου  1069/1980 «περί  
κινήτρων   για  την  ίδρυση   επιχείρησης   ύδρευσης  και αποχέτευσης»,  κατά  τα  
λοιπά  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  κώδικα  ∆ήμων  και κοινοτήτων ,  και οι 
κανόνες  της   ιδιωτικής  οικονομίας  του Ν. 1069/1980 άρθρο  1. 

Σήμερα  το θεσμικό πλαίσιο   λειτουργίας  έχει   τροποποιηθεί    με  το άρθρο  2 
παρ 1  του  Ν  3274/2004, σύμφωνα  με  το οποίο    διευρύνθηκε  το  αντικείμενο   και  
η   περιοχή αρμοδιότητας  των  ∆ΕΥΑ   και   με  αποφάσεις των δημοτικών ή 
κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την 
αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της 
αρμοδιότητάς τους:  

α) τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων,  
β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των 
δικτύων τηλεθέρμανσης,  
γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και 
λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία,  
δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού,  
ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών 
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 
υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των 
παραπάνω έργων. Αν συμπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η μελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων 
φυσικού αερίου, μπορεί η τυχόν υφιστάμενη αμιγής δημοτική ή διαδημοτική επιχείρηση 
φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και 
αποχέτευσης με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του οικείου ∆ήμου, που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των δύο επιχειρήσεων. 

Η περιοχή αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου ή κοινότητας μπορεί 
να επεκτείνεται:  

α) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων 
του Ν. 2539/1997 του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή τμημάτων αυτών μετά από απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  

β) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή δημοτικών ή 
κοινοτικών διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων 
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η 
οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που οι όμοροι δήμοι ή κοινότητες 
ή τα όμορα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα υπάγονται σε όμορους δήμους ή 
κοινότητες διαφορετικών Περιφερειών η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη των 
Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Το Νομικό πρόσωπο  έχει  συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  και  
το  ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε  είναι :    Το υπ αριθμ  1326/12/10/2001  τεύχος  β.  
∆ιοικείται   από επταμελές  ∆ιοικητικό Συμβούλιο   με  την  εξής   θεσμική σύνθεση  :   
 

 

  

Στην  παρούσα   δημοτική   περίοδο,  πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    έχει  
οριστεί   ο     κ. Τίτος Μαρκάκης  ∆ημοτικός Σύμβουλος  

Εγκαταστάσεις  

 Υπηρεσία που στεγάζεται  :       ∆ΗΜΟΣ    ΜΟΙΡΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :            ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ      ΤΚ 70400 

Τηλέφωνο :  2892029444  , FAX :  2892029445 

Καθεστώς ιδιοκτησίας : ιδιοκτησία του ∆ήμου Μοιρών  
Εμβαδόν (m2) :    150 

Αιρετοί  ........................................... 4 
Λαϊκά μέλη  .................................... 3 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες της   επιχείρησης   

Κατηγορία  Υπηρεσιών 
Συστηματικά 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Α) 

Ωφελούμενοι 
(ΜΟ 

χρηστών ανά 
μήνα) 

Απασχολού-
μενοι  
(1) 

Υ∆ΡΕΥΣΗ* 10.857 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Σ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΙΡΩΝ 

10 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ* 649 

649 
οικογένειες  
του ∆ήμου  
Μοιρών  

10 

*Τα παραπάνω νούμερα αφορούν τον αριθμό των συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης – 
αποχέτευσης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

Κατηγορία ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

Συμβάσεις έργου 1 1   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΥ 

Κλάδος / Είδος θέσης Προβλεπόμενες 
θέσεις 

Υπηρετού-
ντες 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 22 1 
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  17 1 
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ    6 1 
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  15 2 
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   29 5 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ    ΤΕΜΑΧΙΑ   
1 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ KUBOTA 3.6 HP              1 
 
2 

ΣΦΥΡΟ∆ΡΕΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Η-
65SC         

1 

 
3 

ΗΛΕΚ/ΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 
FERROTE  

1 

4 ΤΡΟΧΟΣ BOSCH 180                      1 
5 ∆ΡΑΠΑΝΟ BOSCH                         1 
6 ΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO ZOM                   1 
7 ΓΕΝΗΤΡΙΑ ROBIN RS 8000 8KVA          1 
8 ΠΑΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΣ         1 
9 ΣΦΥΡΗ ΧΕΙΡΟΣ                          1 
10 ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ ΧΕΙΡΟΣ             1 
11 ΣΚΑΛΑ    ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ                        1 
12  ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ TURBO    1 
13 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 90-45 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ   1 
14 ΚΟΠΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ35         2 
15 ΚΑΝΝΑΒΙ                        4 
16 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ∆ΕΞΙΑ 1/2                  1 
17 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ∆ΕΞΙΑ 3/4                  1 
18 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ∆ΕΞΙΑ 1                    1 
19 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 90-45 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ      4 
20  ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ               4 
21  ΜΑΝΕΛΕΣ ΒΙ∆ΟΛΟΓΟΥ 1/4-1 1/4         1 
22  ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΧΕΙΡΟΣ                     1 
23  ΚΑΛΕΜΙ ΧΕΙΡΟΣ                         1 
24 ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ                            1 
25 ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ                     1 
26 ΤΣΙΜΠΙ∆ΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ            2 
 
27 

 ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡ/ΣΗΣ 
LMI 3 TE  

1 

28 ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΒΤ4a  3 
29 ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ      1 

 
 

 ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ) 
Α/Α         ΕΙ∆ΟΣ    ∆.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ     
ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ  

 
1 

ΠΑΝΩ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ  

2 ΠΑΛΙΑ ΒΡΥΣΗ ΑΛΗΘΙΝΗ  
 
3 

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗ  

4 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ  
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5 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ  

 
6 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ  

7 Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ  
8 Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (500 Μ3)      
9 Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (100 Μ3)      
10 ΓΕΡΟ ΛΑΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ  
11 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (100 Μ3)         
12 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (45 Μ3)          
13 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (100 Μ3)         
14 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (250 Μ3)           
15 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
 

16 ΤΡΟΥΛΟΣ ΚΟΥΣΕ  
17 ΛΗΣΤΑΡΟΣ ΚΟΥΣΕ  
18 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ (60 ΚΥΒΙΚΑ)          
19 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ (50 ΚΥΒΙΚΑ)          
20 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ (145 ΚΥΒΙΚΑ)        
21 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ (250 ΚΥΒΙΚΑ)        
22  ΑΛΣΥΛΙΟ ΚΟΥΛΕ           ΜΟΙΡΩΝ  
23  ΑΛΣΥΛΙΟ ΚΟΥΛΕ           ΜΟΙΡΩΝ  
24  ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ      ΓΑΛΙΑΣ (60 ΚΥΒΙΚΑ)          
25 ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ      ΓΑΛΙΑΣ (60 ΚΥΒΙΚΑ)          
26  ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ      ΓΑΛΙΑΣ (50 ΚΥΒΙΚΑ)      
27  ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ      ΓΑΛΙΑΣ (145 ΚΥΒΙΚΑ)        
28 ΘΕΣΗ ΤΟΙΧΙ∆ΩΝ ΓΑΛΙΑΣ  
29 ΧΑΡΟΥΠΙ∆Ι ΠΕΡΙΟΥ  
30 ΧΑΡΟΥΠΙ∆Ι ΠΕΡΙΟΥ (22 ΚΥΒΙΚΑ)          
31 ΧΑΡΟΥΠΙ∆Ι ΠΕΡΙΟΥ (8 ΚΥΒΙΚΑ)            
32 ΚΩΣΤΑΡΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ  
33 ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ  
34 ΣΚΑΛΑ ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ  
35 ΚΑΛΥΒΙ ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ  
36 ΠΛΑΚΟΥΡΑ ΠΟΜΠΙΑΣ (250 ΚΥΒΙΚΑ)       
37 ΠΛΑΚΟΥΡΑ ΠΟΜΠΙΑΣ (80 ΚΥΒΙΚΑ)         
38 ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ  
39 ΠΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΑΣ  
40 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΦΑΣ (50 ΚΥΒΙΚΑ)       
41 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΦΑΣ (250ΚΥΒΙΚΑ)       
42 ΠΛΟΥΤΗ ΡΟΥΦΑΣ  
43 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ  
44 ΜΑΡΟΥΣΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ  
45 ΠΑΠΟΥΡΑΚΙΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ  
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ΚΙΝΗΤΕΣ  ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  - ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ   
Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    ΤΕΜΑΧΙΑ   
1  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ     5.8 ΤΟΝΩΝ        3 

                    

 Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΑ    ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 ΑΓΩΓΟΙ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

 
Α/Α 

               
∆.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       

1 ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΙ 
2 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ Μ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
4 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΙΑΝΑ               
5 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΖΑΝΑ            
6 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΓΕΡΟΣ ΛΑΚΟΣ            
7 ΜΟΙΡΩΝ ΘΕΣΗ ΓΟΥ∆ΙΕΣ                   
8 ΜΟΙΡΩΝ ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ          
9 ΠΕΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΑΝΟΣ ΠΟΡΟΣ            
10 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΟΙΛΙΣΤΡΑ          
11 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥ        
12 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΩΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ             
13 ΠΟΜΠΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ        
14 ΠΟΜΠΙΑΣ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑ∆Ι                   
15 ΡΟΥΦΑ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟΛΙΕΣ                   
16 ΡΟΥΦΑ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙ                      
17 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΘΕΣΗ ΡΙΖΟΠΕΤΡΟ 210        
18 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΘΕΣΗ ΡΙΖΟΠΕΤΡΟ 365        

 
Α/Α 

                  
 ∆.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       

1 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 
2 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙ∆ΕΡΟ) 
3 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PVC) 
4 KAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C 10) 
5 ΚAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C. 2) 
6 ΚAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 
7 ΚAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 
8 ΚAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C 150) 
9 KAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠOΛ/NIO 3) 

10 ΚAΣTEΛIΟΥ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠOΛ/NIO 2) 
11 ΚΟΥΣΕ (ΥΛΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C.) 
12 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 
13 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 300) 
14 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 100) 



259 

 

15 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C. 2000M) 
16 ΠΕΡΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 700Μ) 
17 ΠΕΡΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙ∆ΕΡΟ 500Μ) 
18 ΠΕΡΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 300) 
19 ΠΕΡΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙ∆ΕΡΟΣ 300Μ) 
20 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 650μ 
21 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 500μ 
22 ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ 900μ 
23 ΠΟΜΠΙΑΣ 500μ 
24 ΠΟΜΠΙΑΣ 3000μ 
25 ΠΟΜΠΙΑΣ 3000μ (ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 
26 ΡΟΥΦΑ 300μ 
27 ΡΟΥΦΑ 50μ 
28 ΡΟΥΦΑ 400μ 
29 ΚΟΥΣΕ 
30 ΠΕΡΙΟΥ 
31 ΒΡΕΛΗ-ΡΟΥΦΑ 
32 ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
33 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 
34 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
35 ΚΟΥΣΕ 
36 ΠΕΡΙΟΥ 

37 ΒΡΕΛΗ-ΡΟΥΦΑ 
38 ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
39 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 
40 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
41 ΚΟΥΣΕ 
42 ΜΟΙΡΩΝ 
43 ΜΟΙΡΩΝ (ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 691μ) 
44 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 
45 ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ 
46 ΡΟΥΦΑ 
47 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 
48 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΜΠΙΑΣ 
49 ΑΓΩΓΟΣ ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΑ-Κ.ΛΙΜΕΝΕΣ 
50 ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΑ - Κ.ΛΙΜΕΝΕΣ 
51 ΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΙΣΤΑΡΟΥ 
52 ΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 
53 ΑΛΗΘΙΝΗΣ(ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 325) 
54 ΑΛΗΘΙΝΗΣ(ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 188) 
55 ΑΛΗΘΙΝΗΣ(ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 52) 
56 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 
57 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 500μ 
58 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 500μ 
59 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 4000μ 
60 ΚΟΥΣΕ 
61 ΜΟΙΡΩΝ 
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 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

62 ΜΟΙΡΩΝ 
63 ΜΟΙΡΩΝ 
64 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ P.V.C.) 
65 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ P.V.C.) 
66 MΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ P.V.C. 711μ) 
67 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ P.V.C. 700μ) 
68 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 
69 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 
71 ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ 
72 ΠΟΜΠΙΑΣ 
73 ΡΟΥΦΑ (P.V.C.) 
74 PΟΥΦΑ (AMIANTOΣ) 
75 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 
76 ΜΟΙΡΩΝ (ΥΛΙΚΟ P.V.C. 700μ) 
77 ∆ΙΑΣ.∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΩΝ 
78 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΜΠΙΑΣ 
79 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚ. Υ∆Ρ. ΑΛΗΘΙΝΗΣ-ΠΕΡΙ 
80 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆Ρ.ΓΑΛΙΑΣ-ΜΟΙΡΩΝ 
81 ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΑΙ∆ΑΚΙΑ -ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 
82 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΑΛΙΑΣ 
83 ΑΓΩΓΟΣ ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΑ-Κ.ΛΙΜΕΝΕΣ 
84 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆Ρ.ΓΑΛΙΑΣ-ΜΟΙΡΩΝ 

 
Α/Α 

                  
 ∆.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       

1 ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
2 ΠΟΜΠΙΑΣ 
3 ΤΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
4 ΕΣΩΤΕΡΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ/ΣΗΣ ΠΟΜΠΙΑΣ 
5 ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
6 ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
7 ΚΟΥΣΕ 
8 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
9 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C. 

10 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
11 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C. 
12 ΠΟΜΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C 
13 ΠΟΜΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΕΣ 
14 ΡΟΥΦΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
15 ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
16 ΚΟΥΣΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΥΗΣ P.V.C. 
17 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
18 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C. 
19 ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
20 ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
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 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Α/Α         ΕΙ∆ΟΣ       ΤΥΠΟΣ  
1  ΦΟΡΤΗΓΟ Β2500             4Χ4 MAZDA ΑΣΗΜΙ               

 

  

                 

21 ΠΟΜΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ P.V.C 
22 ΠΟΜΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΕΣ 
23 ΡΟΥΦΑ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
25 ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΠΟΜΠΙΑΣ 
27 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΙΑΣ 

Α/Α                   ∆.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       
1 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 2000μ 
2 ΜΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1000μ 
3 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1500μ 
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟKΕΦΑΛΙΟΥ 
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΥΣ/ΜΟΥ 
8 ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
9 ΤΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΕΣΟ 

10 ΤΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
11 ΧΩΡ/ΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΣΟ∆Α 
12 ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ 
13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚ. ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΑΛΙΑΣ 
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 ΕΠΙΠΛΑ 

 
Α/Α 

         
ΕΙ∆ΟΣ    

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
2 ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
1 

3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 
4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
10 

5 ΚΑΘΙΣΜAΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 
6 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1 
7 ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 
8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 1 
9 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 12 
10 ΓΡΑΦΕΙΟ MDF ΜΕ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
1 

11 ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
DROMEAS 

2 

12 ΚΑΛΑΘΙ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ 2 
13 ΣΧΕ∆ΙΟΘΗΚΗ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 18ΜΜ 
ΑΟ//2 ΠΕΡ 

1 

14 ΚΟΡΝΙΖΑ 170Χ110 1 
15 ΚΑΘΙΣΜΑ Μ1 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
2 

16 ΚΑΘΙΣΜΑ MUST 
∆ΕΡΜΑΤΙΝΗΣ 

1 

17 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
60CM 

1 

18 ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 
19 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 
20 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1.80Χ0.85 4 
21 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
1 

22 ΓΡΑΦΕΙΟ 200 CMS 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 

1 

23 ΤΡΟΧ.ΠΡΟΕΚ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
QUARK 118X49Χ6 

1 

24 ΤΡΟΧ.ΣΥΡΤ.1-3-3-3. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 

1 

25 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 
∆ΕΡΜΑΤ.ΚΑΘΙΣΜΑ 
FUTURA 

1 

26 ∆ΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΣΥΝ. FUTURA 

2 

27 ∆ΙΘΕΣΙΟΣ 
∆ΕΡ.ΚΑΝΑΠΕΣ I109 

1 
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28 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
29 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
1 

30 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 1 
31 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2 

32 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
33 ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
1 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 
A/Α 

         
ΕΙ∆ΟΣ    

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 Η/Υ VERO                2 
2 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΕΙΖΟ        2 
3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKIPAGE 

14E                 
1 

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI-ML 
3321                 

1 

5 UPS MPOWER MT-1000     3 
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  
3 

7 HUB 3COM 10/100              2 
8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ 1220        1 
9 SCANER ΗΡ                        1 
10 UPS 700 VA               3 
11   CD RW PLEXTOR PX-

W2410TA 2            
1 

12  ΜOUSE OPTICAL LG 
Η/Υ  

2 

13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Υ             

2 

14  MODEM ZOOM 
56KEXTERNAL USB           

1 

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤ/TΗΣ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ PSION 
2  

1 

16  BAR CODE SCANER 
ΤΑΜΕΙΟΥ               

1 

17 ΘΗΚΕΣ PSION                  2 
18 UPS ARCH L.I. 650 VA        1 
19 ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ PCI 

MERCU             
1 

20 ΟΘΟΝΗ Η/Υ RHILIPS 
190BAGB LCD1        

1 

21 OΘΟΝΗ Η/Υ PHILIPS 
190BACG LCD1  

1 
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22 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DC 
1220C                 

1 

23 UPS MGE 800VA 
EVOLUTION               

1 

24  DVDR PLEXTOR 8X4X12 
IDE RET-ΕΓKATAST 

1 

25 UPS MUSTEK 600W           1 
26 SWITCH 8 PORT 10            1 
27 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ KVM 2PC       1 
28 H/Y PLATO SRV ZEYS       1 
29 SWITCH 3COM                   1 
30 ΚΑΡΤΕΣ INTERNET 

WIRELLESS             
1 

31 UPS MUSTEK 800W           1 
32 H/Y CELSIUSW 350            1 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   

 

A/Α 

         

ΕΙ∆ΟΣ    

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 MS WIN98  2 
2 MS OFFICE XP-PRO                      2 
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΕΥΑ      1 
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

∆ΕΥΑ            
1 

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΥ∆Κ        1 
6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ            2 
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ            1 
8 NORTON ANTIVIRUS 2003               1 
9 UPS INFORM GUARD GS 1500 VA  1 
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS WINDOWS XP 

ΑΓΓΛΙΚΟ       
1 

11 MS OFFICE XP PRO ΕΛΛΗΝΙΚΟ      1 
12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

VERM 4.1        
1 

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η/Υ 
MANAGER      

1 

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGA                        1 
15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LOGIC ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΕΜΠ/ΚΗ ∆/Σ  
1 

16  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNISOFT 
PAYROLL ENTRΥ 1 Χ/  

1 

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ/ΣΗΣ PSION 
ΜΕ ΠΡ/ΜΑ Υ∆Ρ  

1 

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
BARCODE ΕΙ∆/ΡΙΩΝ   

1 
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ/ΣΗΣ ΕΙ∆/ΡΙΩΝ 
ΠΑΓ/ΤΙΑΣ  

1 

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ/ΣΗΣ ΕΙ∆/ΡΙΩΝ 
ΤΑΧ/ΡΗΣ ΕΛ 

1 

21  ΠΡΟΓΡΑΜΑ NORTON ANTIVIRUS  1 
22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WIN SBS 

PREMIUM 2003      
1 

23 NORTON ANTIVIRUS 2006               1 
24 EXTRA ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ                      1 
25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ 

ACCOUNTANT 4     
1 

26  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   

1 

 
A/Α 

            
ΕΙ∆ΟΣ    

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ IRIS 2 
2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

SIEMENS EUROSET  
2 

3 FAX PHIILPS MAGIG 1 
4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

SIEMENS 2020 
1 

5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
EUROCOM 181 

1 

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 
ΚΕΤΡΟΥ 

2 

7 TΗΛΕΦΩΝΟ SIEMENS EUROSET 
20 

1 

8 ΤΗΛΕΦΩΝΟ SIEMENS EUROSET 
20 

1 

9 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΦΩΝΟ NOKIA 5210 & 
ΚΑΡΤΑ 

1 

10 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ/ΝΑ NOKIA 5210 7 
11 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ/ΝΟ SONY 

ERICSSON T600 ΜΕ 
1 

12 ΘΗΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 7 
13 ΦΑΞ PANASONIC KX-FL501GR 

LASER 
1 

14 ΤΗΛΕΦΩΝΟ SIEMENS EUROSET 
20 

1 

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝ.ΤΗΛ. SONY 
ERICSSON Κ700 

1 

16 TΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ INTRACOM IRIS 20 
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 ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠ/ΦΙΚΩΝ ∆ΙΓ/ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ   
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ        
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤ. ∆ΙΚ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ. ΓΑΛΙΑΣ  
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡ.ΑΠΟΧ. ΑΓΩΓΟΥ ΓΑΛΙΑΣ 
ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆Ρ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΕΣΟ∆Α   
ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆Ρ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΘΗΣΕΑΣ  
ΟΡ.ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝ/ΚΟΥ ΑΠΟΧ/ΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ  

 ΟΡΟΙ, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% Ν.1069/80 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. Ν.2065/92 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΟ ΟΤΑ (ΘΗΣΕΑΣ, 
ΕΠΤΑ. ΕΠΟΠΑΕΑΠ) 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΕΠ, ΕΠΠΕΡ, ΕΣΠΑ κ.τ.λ.) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    

602 
17 ΤΗΛΕΦ. NOKIA 1100 ΜΠΛΕ 2 
18 ΚΑΡΤΑ SIM CONTRACT ΤΕΜ4       4 
19 ΤΗΛ. ΣΥΣΚ. SONY ERICSSON 

K700 
2 

20 TΗΛ. SONY ERICSSON T230 
ΜΠΛΕ 

1 

21 ΤΗΛ. SIEMENS EUROSET 2020 1 
22 ΤΗΛ. 9393 ΜΑΥΡΟ 1 
23 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. SONY Z520 1 
24 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

PANASONIC KX-TDA  
1 

Α/Α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
ΕΣΟ∆Α 

1 

ΕΠΤΑ /  
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΑΪ∆ΑΚΙΑ – 
Κ.ΛΙΜΕΝΕΣ 235.384,00

 

 

235.384,00 

-
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Οικονομικά Στοιχεία  των  ετών  αναφοράς   
( στοιχεία εγκεκριμένα από το ∆Σ)   

Απολογισμός  εσόδων – εξόδων χρήσης 2005. 

1. Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έξοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το 
έτος 2005 σε: 
 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού τα οποία ανήλθαν στις 193.517,43 €. 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων τα  οποία ανήλθαν στις 122.016,67 €. 

2 

ΕΠΤΑ /  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆. ∆. ΓΑΛΙΑΣ 177.819,00

 
 

177.819,00 
-

3 

Ε.Π.Ο.Π.Α.Ε.Α.Π. /  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
∆.∆.ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 
(ΒΙΓΛΟΠΟΥΛΑ) 247.549,00

 
 
 
 

247.549,00 

-

4 

ΕΠΤΑ /  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.∆.ΓΑΛΙΑΣ 180.592,00

 
 
 

180.592,00 

-

5 

ΘΗΣΕΑΣ , ΕΣΟ∆Α / 
ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ. 

114.953,06 50,000,00 64.953,06

6 

ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΟ∆Α/ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΟΜΠΙΑΣ 285.000,00

 

 

241.196,05 43.803,95

7 

ΘΗΣΕΑΣ / 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΓΑΛΙΑΣ* 282.043,00

 

 

282.043,00 

-

8 

ΘΗΣΕΑΣ / 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ)  

85.000,00

 

 

 

85.000,00 

-

9 

ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΟ∆Α / 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ* 604.000,00

 

 

579.072,00 24.928,00
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 Έξοδα από παροχές τρίτων τα οποία ανήλθαν στις 144.061,30 €. 
 Έξοδα από φόρους – τέλη τα οποία ανήλθαν στις 110,80 €. 
 ∆ιάφορα έξοδα τα οποία ανήλθαν στις 36.603,99 €. 
Σύμφωνα με τον απολογισμό είχαμε προβλέψει οργανικά έξοδα κατά είδος 

μείων αποσβέσεις 537.064,28 € από τα οποία πραγματοποιήθηκαν 509.553,47 € 
ποσοστό 94,88 %. 
2. Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έσοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το 

έτος 2005 σε: 
 Έσοδα από τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, τα οποία ανήλθαν στις 

6.251,55 €. 
 Έσοδα από κατανάλωση ύδατος, τα οποία ανήλθαν στις 162.985,01 €. 
 Έσοδα από ελάχιστη κατανάλωση (πάγιο), τα οποία ανήλθαν στις 46.770,44 

€. 
 Έσοδα από ειδικό τέλος 80% τα οποία ανήλθαν στις 131.495,73 €. 
 Έσοδα από παροχές-διακλάδωση δικτύων ύδρευσης 5.400,00 €. 
 Έσοδα ανύψωσης-καταβίβασης παροχής ύδρευσης 50,00 €. 
 Έσοδα ελέγχου υδρομετρητών 220,00 €. 
 Έσοδα διακοπής παροχής ύδρευσης 72,00 €. 
 Έσοδα από αντικατάσταση-επισκευή υδρομέτρων 7.405,00 €. 
 Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης τα οποία ανήλθαν στις 4.959,15 €. 
 Έσοδα από επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.∆. 6.026,10 €. 
 Έσοδα από τόκους τρεχούμενων λογαριασμών πελατών και μερίσματα 

μετοχών, τα οποία ανήλθαν στις 13.692,70 €. 
 Έσοδα από τόκους καταθέσεων, τα οποία ανήλθαν στις 166,58 €. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει έσοδα 469.692,00€ από τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν 385.494,26 € ποσοστό 82,07 %. 
Στα παραπάνω έσοδα δεν έχουν υπολογιστεί οι επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων (Ε.Π.Τ.Α., 3% Ν.2065/92, Ε.Π.Ο.Π.Α.Ε.Α.Π.)  που σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει επιχορηγήσεις 467.060,08 € για το 2005 από τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν 79.387,84 €. 
3. Σύμφωνα με την συγκεντρωτική παρουσίαση εσόδων – εξόδων απολογισμού 

βλέπουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων ανέρχεται στο ποσό -124.059,21 €. 
4. Απολογισμός επενδύσεων - πάγιου ενεργητικού 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ανήλθαν στα 1.681,62 €. 
 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές παγίων ανήλθαν στα 

128.983,29 €. 
 Ασώματες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης 940,00 €. 

Αναφορικά με τον απολογισμό επενδύσεων είχαμε προβλέψει επενδύσεις 
697.592,30 € από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 131.604,91 € δηλαδή είχαμε 
ποσοστό πραγματοποίησης 18,87 %, κυρίως λόγω της μη εισροής των 
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. 

 
Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2005. 
 
Όσον αφορά τον ισολογισμό αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 Το σύνολο παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 2.940.279,49 €. 
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 Οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 345.104,74 € 
 Τα διαθέσιμα ανέρχονται  στο ποσό των 21.035,80 €. 
 Γενικό σύνολό ενεργητικού 3.419.264,66 €. 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 2.656.041,02 € 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.157.789,91 €. 
 Αποτελέσματα εις νέο σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

-684.184,56 € 
 Σύνολο Υποχρεώσεων 255.809,92 € 
 Γενικό σύνολο παθητικού 3.419.264,66 €. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις 234.113,15 € μείων το κόστος πωληθέντων 

που ανήλθε 466.957,27 € έχουμε μικτά αποτελέσματα 
-232.844,12 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν  στις 124.328,36 €. 
 Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν  στις 45.855,39 €. 
 Οι αποσβέσεις ανήλθαν στις 130.739,62 € 
 Τα καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσης ανήλθαν στις 342.087,47 €. 
 Οι ζημιές εις νέο ανήλθαν στα 684.184,56 €. 
 Απολογισμός  εσόδων – εξόδων χρήσης 2006. 

   Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έξοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το έτος 
2006 σε: 

 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού τα οποία ανήλθαν στις 204.583,86 €. 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων τα  οποία ανήλθαν στις 117.934.90 €. 
 Έξοδα από παροχές τρίτων τα οποία ανήλθαν στις 102.028.99 €. 
 Έξοδα από φόρους – τέλη τα οποία ανήλθαν στις 90.26 €. 
 ∆ιάφορα έξοδα τα οποία ανήλθαν στις 43.761.20 €. 
Σύμφωνα με τον απολογισμό είχαμε προβλέψει οργανικά έξοδα κατά είδος 

μείων αποσβέσεις 505.539,00 € από τα οποία πραγματοποιήθηκαν 482.397,28 € 
ποσοστό 95,42 %. 
5.  Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έσοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το 

έτος 2006 σε: 
  Έσοδα από τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, τα οποία ανήλθαν στις 

6.633.10 €. 
 Έσοδα από κατανάλωση ύδατος, τα οποία ανήλθαν στις 156.632.79 €. 
 Έσοδα από ελάχιστη κατανάλωση (πάγιο), τα οποία ανήλθαν στις 48.644,73 

€. 
 Έσοδα από ειδικό τέλος 80% τα οποία ανήλθαν στις 125.894,18 €. 
 Έσοδα από παροχές-διακλάδωση δικτύων ύδρευσης 12.000,00 €. 
 Έσοδα ελέγχου υδρομετρητών 280,00 €. 
 Έσοδα διακοπής παροχής ύδρευσης 414,00 €. 
 Έσοδα επανασύνδεσης υδρομέτρων ύδρευσης 72,00 €. 
 Έσοδα από αντικατάσταση-επισκευή υδρομέτρων 36.441,50 €. 
 Έσοδα από πρόστιμο λόγο κλοπής νερού 336,13 €. 
 Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης τα οποία ανήλθαν στις 4.941,51 €. 
 Έσοδα από επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.∆. 1.500,00 €. 
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 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 163,87 € 
 Έσοδα χρεογράφων 8,08 €. 
 Έσοδα από τόκους καταθέσεων, τα οποία ανήλθαν στις 273,53 €. 
 Έσοδα από τόκους τρεχούμενων λογαριασμών πελατών ανήλθαν στις 

25.737,06 €. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει έσοδα 447.814,00 € από τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν 419.972,48 € ποσοστό 93,78 %. 
Στα παραπάνω έσοδα δεν έχουν υπολογιστεί οι επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων (Ε.Π.Τ.Α., ΘΗΣΕΑΣ, 3% Ν.2065/92, Ε.Π.Ο.Π.Α.Ε.Α.Π.)  που 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει επιχορηγήσεις 881.061,00 € 
για το 2006 από τα οποία πραγματοποιήθηκαν 294.946,12 €. 
6. Σύμφωνα με την συγκεντρωτική παρουσίαση εσόδων – εξόδων απολογισμού 

βλέπουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων ανέρχεται στο ποσό – 62.424,80 €.  
7. Απολογισμός επενδύσεων - πάγιου ενεργητικού 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ανήλθαν στα 1.117,04 €. 
 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές παγίων ανήλθαν στα 

203.774,49 €. 
 Ασώματες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης 2.087,60 €.  

Αναφορικά με τον απολογισμό επενδύσεων είχαμε προβλέψει επενδύσεις 
1.058.810,53 € από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 206.979,13 € δηλαδή 
είχαμε ποσοστό πραγματοποίησης 19,55 %, κυρίως λόγο της μη εισροής των 
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. 

                  Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2006. 
 
Όσον αφορά τον ισολογισμό αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 Το σύνολο παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 3.000.529,36 €.  
 Οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 293.660,02 € 
 Τα διαθέσιμα ανέρχονται  στο ποσό των 13.884,07 €. 
 Γενικό σύνολό ενεργητικού 3.449.608,40 €. 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 2.656.041,02 € 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.253.594,38 €. 
 Αποτελέσματα εις νέο σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

-946.162,40 € 
 Σύνολο Υποχρεώσεων 189.879,29 € 
 Γενικό σύνολο παθητικού 3.449.608,40 €. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις 266.395,76 € μείων το κόστος πωληθέντων 

που ανήλθε 446.326,78 € έχουμε μικτά αποτελέσματα    
-179.931,02 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν  στις 124.916,13 €. 
 Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν  στις 45.686,80 €. 
 Οι αποσβέσεις ανήλθαν στις 136.853,92 € 
 Τα καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσης ανήλθαν στις 261.977,84 €. 
 Οι ζημιές εις νέο ανήλθαν στα 946.162,40 €.  
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 Απολογισμός  εσόδων – εξόδων χρήσης 2007. 

 Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έξοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το έτος 
2007 σε: 

 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού τα οποία ανήλθαν στις 303.090,74 €. 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων τα  οποία ανήλθαν στις 52.137,20 €. 
 Έξοδα από παροχές τρίτων τα οποία ανήλθαν στις 127.219,05 €. 
 Έξοδα από φόρους – τέλη τα οποία ανήλθαν στις 73,00 €. 
 ∆ιάφορα έξοδα τα οποία ανήλθαν στις 27.475,44 €. 
Σύμφωνα με τον απολογισμό είχαμε προβλέψει οργανικά έξοδα κατά είδος 

μείων αποσβέσεις 591.726,00 € από τα οποία πραγματοποιήθηκαν 528.923,00 € 
ποσοστό 89,39 %. 
8.  Σύμφωνα με τον απολογισμό τα οργανικά έσοδα κατά είδος ανήλθαν κατά το 

έτος 2007 σε: 
  Έσοδα από τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, τα οποία ανήλθαν στις 

5.371,05 €. 
 Έσοδα από κατανάλωση ύδατος, τα οποία ανήλθαν στις 172.759,76 €. 
 Έσοδα από ελάχιστη κατανάλωση (πάγιο), τα οποία ανήλθαν στις 50.024,48 

€. 
 Έσοδα από ειδικό τέλος 80% τα οποία ανήλθαν στις 138.216,26 €. 
 Έσοδα από παροχές-διακλάδωση δικτύων ύδρευσης 12.000,00 €. 
 Έσοδα ελέγχου υδρομετρητών 140,00 €. 
 Έσοδα διακοπής παροχής ύδρευσης 684,00 €. 
 Έσοδα επανασύνδεσης υδρομέτρων ύδρευσης 552,00 €. 
 Έσοδα από αντικατάσταση-επισκευή υδρομέτρων 37.516,25 €. 
 Έσοδα από πρόστιμο λόγο κλοπής νερού 0,00 €. 
 Έσοδα από μετατόπιση αγωγών διακλαδώσεως 188,30 € 
 Έσοδα από δαπάνη ανύψωσης καταβίβασης αγωγών 0,00 € 
 Έσοδα από συνεισφορά τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητας έργων 

937,21 € 
 Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης τα οποία ανήλθαν στις 4.925,83 €. 
 Έσοδα από επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.∆. 1.224,00 €. 
 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 392,10 € 
 Έσοδα χρεογράφων 8,88 €. 
 Έσοδα από τόκους καταθέσεων, τα οποία ανήλθαν στις 62,16 €. 
 Έσοδα από τόκους τρεχούμενων λογαριασμών πελατών ανήλθαν στις 

28.552,53 €. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει έσοδα 566.155,00 € από τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν 453.554,81 € ποσοστό 80,11 %. 
Στα παραπάνω έσοδα δεν έχουν υπολογιστεί οι επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων (Ε.Π.Τ.Α., ΘΗΣΕΑΣ, 3% Ν.2065/92, Ε.Π.Ο.Π.Α.Ε.Α.Π.)  που 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει επιχορηγήσεις 572.234,54 € 
για το 2007 από τα οποία πραγματοποιήθηκαν 290.697,72 €. 
9. Σύμφωνα με την συγκεντρωτική παρουσίαση εσόδων – εξόδων απολογισμού 

βλέπουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων ανέρχεται στο ποσό – 75.368,19 €.  
10. Απολογισμός επενδύσεων - πάγιου ενεργητικού 

 Φορητά μηχανήματα χειρός 1.000,00 € 
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 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ανήλθαν στα 1.359,25 €. 
 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές παγίων ανήλθαν στα 

237.908.82 €. 
 Ασώματες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης 2.000,00 €.  

Αναφορικά με τον απολογισμό επενδύσεων είχαμε προβλέψει επενδύσεις 
765.234,96 € από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 242.268,07 € δηλαδή είχαμε 
ποσοστό πραγματοποίησης 31,66 %, κυρίως λόγο της μη εισροής των 
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. 

Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2007. 
Όσον αφορά τον ισολογισμό αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 Το σύνολο παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 3.084.312,30 €.  
 Οι απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 360.889,91 € 
 Τα διαθέσιμα ανέρχονται  στο ποσό των 22.377,07 €. 
 Γενικό σύνολό ενεργητικού 3.636.270,94 €. 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 2.656.041,02 € 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.331.810,02 €. 
 Αποτελέσματα εις νέο σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

-1.227.069,50 € 
 Σύνολο Υποχρεώσεων 294.802,39 € 
 Γενικό σύνολο παθητικού 3.636.270,94 €. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αναφέρουμε τα εξής πιο σημαντικά: 
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις 285.098,88 € μείων το κόστος πωληθέντων 

που ανήλθε 518.007,00 € έχουμε μικτά αποτελέσματα    
-232.908,12 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν  στις 89.105,24 €. 
 Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν  στις 51.217,15 €. 
 Οι αποσβέσεις ανήλθαν στις 133.922,02 € 
 Τα καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσης ανήλθαν στις 280.907,10 €. 
 Οι ζημιές εις νέο ανήλθαν στα 1.227.069,50 €.  

 
 
Γενικά   προβλήματα -  περιορισμοί  
 

Μια γενική αναφορά των καθημερινών προβλημάτων της υπηρεσίας είναι: 
 
1. Μεγάλος και σταδιακά αυξανόμενος ο όγκος των αναγκών που πρέπει να 

καλύψει η ∆ΕΥΑΜΟΙ σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης .   
 

2. Οικονομική δυσχέρεια της επιχείρησης λόγω του υψηλού λειτουργικού της 
κόστους , της έλλειψης επενδυτικών πόρων και της μη έγκαιρης εξόφλησης των 
τελών . 
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Στη  διόγκωση  του  λειτουργικού  κόστους   συμβάλλει   και η  ύπαρξη   
υπεράριθμου  προσωπικού   για  τα  οικονομικά  δεδομένα  και το κύκλο 
εργασιών  της  επιχείρησης,  η  μισθοδοσία   των  οποίων   επιβαρύνει      τους  
προϋπολογισμούς  και    δημιουργεί  ενδογενείς  αδυναμίες  στις  πληρωμές  
αλλά και στις   εξοφλήσεις  γενικότερα   των  υποχρεώσεων  της  προς   
τρίτους. Η  κλιμακούμενη  διόγκωση   των  λειτουργικών   εξόδων   τείνει να  
γίνει   το μεγαλύτερο πρόβλημα   που απειλεί   ακόμα  και την   ίδια  την  
ύπαρξη  της   αν  δεν  ληφθούν   άμεσα  μέτρα  προς  την  κατεύθυνση  της  
ορθολογικής   μείωσης  των  λειτουργικών   εξόδων . 

3. ∆εν υπάρχει ιδιόκτητο κτήριο για την εγκατάσταση της εταιρείας .  
4. Έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των καθημερινών 

αναγκών της υπηρεσίας. Η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού θα μειώσει το 
χρόνο εξυπηρέτησης των αιτημάτων που δέχεται και θα βελτιώσει την ποιότητα 
των έργων και επίσης θα αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων . 

5. Υψηλό κόστος συντήρησης και επισκευής των δικτύων Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης – Όμβριων , διότι μεγάλο ποσοστό από τα δίκτυα είναι 
πεπαλαιωμένα.  

 
 
Όραμα  και     προτεραιότητες      

 
1. Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη 

υποδομής συλλογής και επεξεργασίας των αστικών υγρών λυμάτων . 
Η δημιουργία αυτής της υποδομής θα συμβάλει στην παροχή υπηρεσιών 
αποχέτευσης στους δημότες , στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
στην οικονομική ώθηση της ∆ΕΥΑΜΟΙ.  

2. Προτεραιότητα επίσης για τα επόμενα χρόνια είναι η διασφάλιση της ποιότητας 
του υδρεύσιμο νερού .  
Αυτό θα επιτευχθεί με την καλύτερη διαχείριση του υδροφορέα της περιοχής , 
τον περιορισμό της σπατάλης και την δημιουργία δικτύων με υλικά που δεν 
υποβαθμίζουν το νερό . 

3. Η αντικατάσταση των παλαιών τμημάτων του δικτύου θα μειώσει το κόστος 
συντήρησης του και θα συμβάλει αναβάθμιση  της   ποιότητας  πόσιμου νερού.  
Η ∆ΕΥΑ Μοιρών θα πρέπει να κινηθεί προς  την  κατεύθυνση  της  
εξασφάλισης   των  πόρων  για την ανακατασκευή των εν λόγω τμημάτων των 
δικτύων. 

4. Βάση του ιδρυτικού νόμου 1069/80 , η ∆ΕΥΑ μπορούν να διευρύνουν τις 
δραστηριότητες τους και να συμπεριλάβουν σε αυτές την άρδευση και την 
αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικότερα για την άρδευση η ενιαία διαχείριση των 
νερών της περιοχής προσφέρει πλεονεκτήματα σε σχέση με την καλύτερή 
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η ∆ΕΥΑ Μοιρών θα πρέπει να εξετάσει 
τεχνικοοικονομικά τις εν λόγω δραστηριότητες και εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα να τις  συμπεριλάβει   στο  κύκλο  των   δραστηριοτήτων   της .     

5. Η ∆ΕΥΑ Μοιρών θα μπορούσε να  εξετάσει  τη  δυνατότητα  συνεργασίας  ή  
συγχώνευσης  με τους όμορους ∆ήμους  της περιοχής στον τομέα της 
ύδρευσης – αποχέτευσης  , αυξάνοντας την διοικητική περιφέρεια της με μία 
διαδημοτική ∆ΕΥΑ, ενώ   θα υπήρχε και άμεση αύξηση του μεγέθους σε όλους 
τους τομείς. Μια μεγάλη ∆ΕΥΑ παρουσιάζει πλεονεκτήματα βιωσιμότητας και 
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καλύτερης οργάνωσης, και μεγαλύτερες πιθανότητες χρηματοδότησης μεγάλων 
έργων υποδομής. 
 

Κρίσιμα  ζητήματα    ανάπτυξης  του νομικού προσώπου .  
 
Τα κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία της ∆ΕΥΑ Μοιρών θεωρούμε ότι είναι : 
 

1. Η   κατασκευή  υποδομών επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού και του 
δικτύων  αποχέτευσης.  

2. Η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων πόσιμου νερού που υπάρχει στην 
περιοχή του ∆ήμου Μοιρών, καθώς σύμφωνα με μετρήσεις και μελέτες επίκειται 
μείωση των αποθεμάτων και κίνδυνος λειψυδρίας και ερημοποίησης της 
περιοχής . 

3. Την  κατασκευή – επέκταση  δικτύων   ύδρευσης όπου υπάρχει ανάγκη καθώς 
επίσης και αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου.   

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την οικονομική εξυγίανση και την διασφάλιση της 
βιωσιμότητας της Επιχείρησης    

 

1.1.2.3.5. ∆ημοτικό  Λιμενικό  ταμείο  ∆ήμου Μοιρών.   

 
Τίτλος/Ονομασία :           ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 
∆ιεύθυνση έδρας : ΜΟΙΡΕΣ   ΤΚ-Πόλη :   70400 
Νομός : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Εποπτεύων ΟΤΑ :  ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ   
Τηλέφωνο : 28923-40200     FAX :    28920-27734 
Email : dimosmir@yahoo.gr 

Πρόκειται   για  Νομικό  Πρόσωπο  ∆ημοσίου   ∆ικαίου ,  ΟΤΑ  το οποίο    
συστάθηκε  το  έτος  2001  και μεταφέρθηκε   ως  αρμοδιότητα  πλέον  της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης    με  το    προεδρικό  διάταγμα  180/2001,   σύμφωνα  με  το οποίο  το 
Υπουργείο  Εσωτερικών    προχώρησε  στην  κατάργηση   των  παλαιών   λιμενικών  
ταμείων   και στην  αυτοδίκαιη   λειτουργία   των  νέων  ∆ημοτικών  λιμενικών  ταμείων. 
Το Λιμενικό  Ταμείο  το ∆ήμου Μοιρών   προέκυψε  με  βάση   τα αναφερόμενα ως  
μεταφορά   αρμοδιοτήτων   του Λιμενικού  Ταμείου   Ν. Ηρακλείου    στο ∆ήμο Μοιρών 
.      

         Στο σκοπό του  Νομικού  προσώπου  περιλαμβάνονται:  
 Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, 

η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του χώρου  ευθύνης. 
 Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των  αλιευτικών   σκαφών.  
 Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις 

δραστηριότητες του λιμενικού ταμείου , που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, 
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.  

 Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και 
κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των 
παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της 
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τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής του σχεδιασμού και της 
οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.  

 Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής  αναβάθμισης  του  χώρου ευθύνης. 
 Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς 

φορείς. 
 

     Το Νομικό πρόσωπο  έως  σήμερα  δεν  έχει  συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών 
Υπηρεσιών  και ο κυριότερος λόγος  είναι   η  έλλειψη  πόρων  που  δεν  επιτρέπει  την  
περαιτέρω   οργάνωση  , στελέχωση     και ανάπτυξη  του.    
Σήμερα    ∆ιοικείται   από πενταμελές  ∆ιοικητικό συμβούλιο   με  την  εξής   θεσμική 
σύνθεση     

Αιρετοί  ........................................... 3 
Λαϊκά μέλη  ..................................... 2 

 
     Στην  παρούσα     δημοτική   περίοδο,    πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    
έχει  οριστεί    η  αντιδήμαρχος  κ. Γκιαουράκη – Ματθαιάκη   Παρασκευή  ∆ημοτικό 
Σύμβουλους .  
 

Εγκαταστάσεις  

Υπηρεσία που στεγάζεται  :   ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :  ΜΟΙΡΕΣ   Τ.Κ.-Πόλη : 70400 
Τηλέφωνο :  28923-40200 

Περιουσία   πόροι   

Ετήσια χρηματοδότηση από ∆ήμο Μοιρών:  10.000,00 € .  

Οικονομικά Στοιχεία 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2005 

                                                            ΕΣΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000 10.000 
ΕΚΤΑΚΤΑ 537,81 537,81 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2004 

520,78 520,78 

ΣΥΝΟΛΟ 11058.59 11058.59 

                                                            ΕΞΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ)  
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 8999,98 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ   8999,98 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2058.61 
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ΧΡΗΣΗΣ 2005 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ  

ΧΡΗΣΗ 2006. 
ΣΥΝΟΛΟ 11058.59 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2005  

11058.59 

 

     ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2006 

                                              ΕΣΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 10.008.03 10.008.03 
ΕΚΤΑΚΤΑ 876.44 876.44 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2005 

2058.61 2058.61 

ΣΥΝΟΛΟ 12943.08 12943.08 

 

                                              ΕΞΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 9950.52 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ   9950.52 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   2992.56 
ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟ∆Α 9950.52 
ΣΥΝΟΛΟ 12943.08 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2007 

                                                          ΕΣΟ∆Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΕΥΡΩ) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 10002.04 10002.04 
ΕΚΤΑΚΤΑ 490.31 490.31 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2006 

2992.56 2992.56 

ΣΥΝΟΛΟ 13484.91 13484.91 

                                                              ΕΞΟ∆Α 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 9442.18 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ   9442.18 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4042.73 
ΣΥΝΟΛΟ 13484.91 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 Από  τα πρώτα  μελήματα   του  Λιμενικού  ταμείου   είναι  η   δραστηριοποίηση  
του     για  την  καθαριότητα, ευπρεπισμό και   αισθητική  αναβάθμιση   του 
περιβάλλοντος  χώρου   στις  παραλίες   ,  τις οποίες τους  καλοκαιρινούς  
μήνες   επισκέπτονται   οι   κάτοικοι   της  ευρύτερης  περιοχής .  
Η  αγορά  και  τοποθέτηση  κάδων  απορριμμάτων η  συχνή περισυλλογή τους  
, καθώς   και  η  κατασκευή    τουαλετών  και η  τοποθέτηση   ντους  στις  
παραλίες αυτές , είναι δραστηριότητες που ανέπτυξε προς την κατεύθυνση αυτή 
. 

 Με  την   ολοκλήρωση  των  εργασιών  κατασκευής    του αλιευτικού  
καταφυγίου   των  Καλών  Λιμένων, το Λιμενικό Ταμείο  Μοιρών φιλοδοξεί να 
επεκτείνει τις υπηρεσίες του στους αλιείς της περιοχής  . 

    

Έργα  υπό  κατασκευή  

Το  έργο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΚΑΛΩΝ  ΛΙΜΕΝΩΝ   ΝΟΜΟΥ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »   συνολικού προϋπολογισμού  1.290.000 € ,έχει ενταχθεί   στο   
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   Αλιείας  2000-2006. 

ΦΥΣΙΚΟ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : 

 Επέκταση  - βελτίωση   του υφιστάμενου   κρηπιδώματος   προς  τα  βόρεια  
του  κόλπου   και για  μήκος  50 μέτρων . 

 Κατασκευή  παράκτιου   κρηπιδώματος   σε μήκος  μετώπου  50 μέτρων . 
  Βελτίωση  υφιστάμενου   δρόμου   για  την  ασφαλή  πρόσβαση  στο έργο. 
 Φωτισμός  - τοποθέτηση   πιλλαρ  τροφοδοσίας   σκαφών -  εγκατάσταση 

ανυψωτικού   μηχανήματος.   

 Το  χρηματοδοτικό  σχήμα  του έργου  έχει ως  εξής  :  

  Η  κοινοτική συμμετοχή   καλύπτεται από το ΕΤΠΑ   και ανέρχεται  σε   
1.032.000 €. 

  Η  κρατική   συμμετοχή ανέρχεται   σε 258.000€. 
 Φορέας  χρηματοδότησης :  ∆/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   & Γ.∆. ΥΠ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 
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Όραμα  και    προτεραιότητες      

1. Αποπεράτωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών  Λιμένων. 

2. Εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στα Πλατιά 
Περάματα. 

 

Γενικά  προβλήματα-  περιορισμοί -  κρίσιμα  ζητήματα   για  τη  λειτουργιά του 
νομικού προσώπου 

 Η ζώνη αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου ανήκει αποκλειστικά στην Κτηματική 
Υπηρεσία του ∆ημοσίου, με εξαίρεση τμήμα αιγιαλού για το οποίο υλοποιείται το 
έργο του αλιευτικού καταφυγίου Κ. Λιμένων.   

 Οι παραλίες δεν είναι πολυσύχναστές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα 
αξιοποίησης , χρειάζονται ναυαγοσώστες.  

 ∆εν υπάρχει μόνιμο προσωπικό.  
 ∆εν έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα, 
με αποτέλεσμα η  λειτουργία  του νομικού  προσώπου η  ύπαρξη  του στην  ουσία   
στηρίζεται  μόνο  στη  Χρηματοδότηση από ∆ήμο 10.000,00 ευρώ ετησίως.  

 ∆εν υπάρχουν υποδομές. 
 

1.1.2.3.6. ΚΑΠΗ   ∆ήμου  Μοιρών 

   Η δημιουργία του ΚΑΠΗ, η εφαρμογή στην πράξη της ανοιχτής προστασίας, 
ανέτρεψε όλους εκείνους τους μύθους για την τρίτη ηλικία. 
Η στρατηγική πάνω στην οποία στηρίζεται η ανοιχτή προστασία είναι η εξής: Να 
παραμείνει ο ηλικιωμένος ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, ενεργό μέλος της, χρήσιμος 
στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 
Η γνώση και η συνειδητοποίηση αυτών των αρχών, είναι ικανές να κρατήσουν στην 
ζωή το ηλικιωμένο άτομο. 
 
Τίτλος/Ονομασία :   ΚΑΠΗ   ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ  
∆ιεύθυνση έδρας :  ΜΟΙΡΕΣ  TK  70400 
Νομός :  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     Εποπτεύων ΟΤΑ : ∆ΗΜΟΣ  ΜΟΙΡΩΝ     
Τηλέφωνο  
και  φαξ : 

 
2892022521 

Πρόκειται   για  Νομικό  Πρόσωπο  ∆ημοσίου   ∆ικαίου ,  ΟΤΑ  το οποίο    συστάθηκε  
το  έτος  1982  με  το ΦΕΚ  936/17-11-1982/ τεύχος Β’. Το Νομικό πρόσωπο   έχει  
συντάξει  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  ο  οποίος έχει δημοσιευθεί    στο   ΦΕΚ     
94/19-02-1988, τεύχος  Β’. 
   Mε  την  211/2005 απόφαση  του ∆ημοτικού Συμβουλίου Μοιρών   και σε εφαρμογή 
των διατάξεων του Νόμου  2503/1997, σε συνδυασμό  με το άρθρο 203 του  Π∆ 
410/95(∆.Κ.Κ) ,  ο ∆ήμος  Μοιρών  προχώρησε  στη  συγχώνευση   των  δυο  
Νομικών  προσώπων   με  την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ   ∆ΗΜΟΥ  ΜΟΙΡΩΝ, Τ∆ ΓΑΛΙΑΣ»  και  «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ   ∆ΗΜΟΥ  ΜΟΙΡΩΝ » , σε  ενιαίο  Νομικό πρόσωπο 
με  την  επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ   ∆ΗΜΟΥ  
ΜΟΙΡΩΝ».(Πράξη  που δημοσιεύτηκε   στο ΦΕΚ   1534/7-11-2005  ΤΕΥΧΟΣ  Β’).   
   Η  εν  λόγω  πράξη  κρίθηκε   επιβεβλημένη,  καθώς  οι ανάγκες  που  είχαν  
διαμορφωθεί   σχετικά με  την λειτουργία  των  δυο Νομικών  προσώπων   , κυρίως  
όσον  αφορούσε   τα  οικονομικά δεδομένα  επέβαλαν  στη  διοίκηση  τους  να  
αναθεωρήσουν  τα  δεδομένα  λειτουργίας     και να  αντιμετωπίσουν  το ζήτημα  της     
προστασίας  των  ηλικιωμένων   του ∆ήμου Μοιρών   με   ενιαίο  φορέα ,  ο οποίος  θα  
είχε τη  δυνατότητα  να  λειτουργεί  παραρτήματα  στα  δημοτικά διαμερίσματα  του 
∆ήμου , ώστε  να  παρέχεται  όσο το δυνατόν  καλύτερη  υπηρεσία  στους   
ηλικιωμένους  και κυρίως  στον  τόπο διαμονής  τους.  
  Σήμερα  υπό το πρίσμα  των  αναφερομένων  αλλαγών, το  ενιαίο  πλέον  Νομικό 
πρόσωπο  του  ΚΑΠΗ   Μοιρών, λειτουργεί   παραρτήματα  σε δύο ∆ημοτικά 
∆ιαμερίσματα. Πρόκειται  για  το παράρτημα   του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος  Πόμπιας 
και  το παράρτημα   του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος  Γαλιάς.   
 
 

Σκοποί  του  ΚΑΠΗ 

1.Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 
ηλικιωμένων ώστε να παραμένουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 
συνόλου 
2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων 
σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων 
3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους 
Μέλη του ΚΑΠΗ εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω που κατοικούν στην 
περιοχή του ∆ήμου Μοιρών, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. 

Στην Χώρα μας η προστασία των ηλικιωμένων επικεντρώνεται σε δύο σημεία: 
Στην Ανοικτή Περίθαλψη όπως είναι τα ΚΑΠΗ και στην Ιδρυματική φροντίδα την 
κλειστή δηλαδή περίθαλψη (Γηροκομεία –δημοτικά, εκκλησιαστικά, κρατικά κ.λ.π) 
Στην Ανοικτή και την Κλειστή Περίθαλψη καλούμαστε να καλύψουμε τις παρακάτω 
κυριότερες ανάγκες του ηλικιωμένου ατόμου 

- Ο ηλικιωμένος που ζούσε και ζει μόνος του 
- Ο ηλικιωμένος που αναγκάζεται να ζήσει μόνος του (θάνατος συντρόφου) 
- Ο ηλικιωμένος που ζει στην οικογένειά του και αντιμετωπίζει ως παππούς-

γιαγιά οικογενειακά προβλήματα 
- Ο ηλικιωμένος που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, επιβίωσης, 

προσαρμογής 
- Ο ηλικιωμένος που αναπτύσσει μηχανισμούς άμυνας για να ξεπεράσει το άγχος 

του και εκείνος που περνάει στην κατάθλιψη και στην απομόνωση 
 
Σήμερα  το  ΚΑΠΗ ΜΟΙΡΩΝ     ∆ιοικείται   από πενταμελές  ∆ιοικητικό συμβούλιο   με  
την  εξής   θεσμική σύνθεση 

Αιρετοί 4 
ΜΕΛΟΣ  ΚΑΠΗ  (ΑΙΡΕΤΟΣ  ) 1 

 
Στην  παρούσα     δημοτική   περίοδο,    πρόεδρος  του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου    έχει  
οριστεί     ο  Αντιδήμαρχος  κ. Ιωάννης Νικολακάκης  . 
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Εγκαταστάσεις 

Υπηρεσία που στεγάζεται :   ΚΑΠΗ  ΜΟΙΡΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση :      ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΟΙΡΕΣ     Τ.Κ.-Πόλη : 70400 
 
Τηλέφωνο   και ΦΑΞ   :28920 22521 
Καθεστώς ιδιοκτησίας : Ενοικιαζόμενο 
Εμβαδόν (m2) :   204 

 

Προσωπικό του ΝΠ∆∆ 
 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

Κατηγορία ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Μόνιμοι (∆ημοσίου 
∆ικαίου) 

0 2 0 0 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΥ 

Κλάδος / Είδος θέσης Προβλεπόμ
ενες θέσεις 

Υπηρετούντ
ες 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1 
ΤΕ10 ΦΥΣΙΚ/ΤΩΝ 1 1 
∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 0 
ΠΕ15 ΙΑΤΡΩΝ 1 0 
ΤΕ6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 0 
ΤΕ18 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 0 
ΥΕ15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ  ΒΟΗΘΩΝ 1 0 

 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συστηματικά - 
Περιστασιακά 10 
Πρακτική άσκηση - 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Η/Υ  :  1 Η/Υ  σταθερός ,  1  φορητός 
 Συσκευές : 3 Τηλεοράσεις  
 Φαχ:  1  συσκευή 
 Εκτυπωτές  :1 
 Παρασκευαστήρια  - κουζίνες : 3 ηλεκτρικές  κουζίνες 
 Μηχανήματα   φυσικοθεραπείας   :  διαθερμίας , συσκευή  υπερήχων , 1 laser, 

1  ηλεκτροθεραπεία  ,  1 συσκευή  ηλεκτρομάλαξης  ,  1  έλξη  οσφύος αυχένα  ,   
παραφινόλουτρο , 1 φωτόλουτρο . 

 Ιατρείο :  1  ηλεκτροκαρδιογράφος 
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 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ   ΠΟΡΟΙ  :    τακτικά  έσοδα με  χρηματοδότηση    από το ∆ήμο  
Μοιρών  έως  115. 000 € ετησίως. 

Οικονομικά  Στοιχεία    των  ετών  αναφοράς 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2005   
 
ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

(ΕΥΡΩ) 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 100.000 100.000 
ΕΚΤΑΚΤΑ 12204,27 12204,27 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2004 

 
5604,17 

 
5604,17 

ΣΥΝΟΛΟ 117.808,44 117.808,44 
 
ΕΞΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 92192,64 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ 92192,64 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗΣ 2005 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ  
ΧΡΗΣΗ 2006. 

 
 
 
25.615,80 

ΣΥΝΟΛΟ 25.615,80 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2005 

 
 
 
117.808,44 

 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2006 

 
ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

(ΕΥΡΩ) 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ

ΤΑΚΤΙΚΑ 116.460,70 116.460,70 
ΕΚΤΑΚΤΑ 19600,12 19600,12 
ΧΡΗΜΑ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2005 

 
25615,80 

 
25615,80 

ΣΥΝΟΛΟ 161.676,62 161.676,62 
 
ΕΞΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 100.641,04 
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ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ 100.641,04 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗΣ 2006 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ  
ΧΡΗΣΗ 2007. 

61.035,58 

ΣΥΝΟΛΟ 161.676,62 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2006 

 
 
 
161.676,62 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 
 
ΕΣΟ∆Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

(ΕΥΡΩ) 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ
ΝΤΑ(ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 115633,82 115633,82 
ΕΚΤΑΚΤΑ 19961,72 19961,72 
ΧΡΗΜΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2006 

 
61.035,58 

 
61.035,58 

ΣΥΝΟΛΟ 196.631,12 196.631,12 
 
ΕΞΟ∆Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ(ΕΥΡΩ) 
TAKTIKA  ΕΞΟ∆Α 120.117,68 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ 120.117,68 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΡΗΣΗΣ 2007 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ  
ΧΡΗΣΗ 2008. 

 
 
 
76.513,44 

ΣΥΝΟΛΟ 196631,12 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2007 

 
 
 
196631,12 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 
 
 
 
 
Κατηγορία Υπηρεσιών 

Συστηματι-
κά 
(τουλάχι-
στον 1 
φορά την 
εβδομάδα) 

 
 
 
 
Περιστα-
σιακά 

 
 
Ωφελούμεν
οι (ΜΟ 
χρηστών 
ανά μήνα) 

 
 
 
 
Απασχο-
λούμενοι  
 

Περίθαλψη / Υγεία Χ  600 1 
Ενημέρωση 
χρηστών/κοινού 

Χ  200 1 

Κοινωνική εργασία Χ Χ 125 1 

Φυσικοθεραπεία Χ Χ 
200 ΣΥΝΕ-
∆ΡΙΕΣ 

1 

 
Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΚΑΠΗ είναι οι παρακάτω: 
1. Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και το περιβάλλον τους. 
2. Φυσικοθεραπεία. 
3. Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
4. Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ρόφηματα, αναψυκτικά 
σε χαμηλές τιμές. 
5. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές κ.λ.π) . 
6. Πρόγραμμα γυμναστικής για κυρίες . 
 
Για την εκπλήρωση του σκοπού του προγράμματος, έχει προσληφθεί το παρακάτω 
προσωπικό: 

1.Κοινωνικός Λειτουργός , 2.Φυσιοθεραπευτής, 3.Ιατρός, 4.Οικογενειακή Βοηθός 
Τα καθήκοντα του προσωπικού είναι : 

1. Ο κοινωνικός λειτουργός  προΐσταται    της  κοινωνικής  υπηρεσίας  η  οποία  
έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν 
ψυχολογικών, ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων 
Έχει την διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου 
Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση των 
εθελοντών καθώς και την διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής 
άσκησης των σπουδαστών των σχολών κοινωνικής εργασίας και άλλων 
σπουδαστών που εκπαιδεύονται 
Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους τοπικούς παράγοντες της 
περιοχής 
Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκδρομές, ομιλίες κ.λ.π 
και γενικά αντιμετωπίζει κάθε έκτακτο θέμα που αφορά στη λειτουργία του 
Κέντρου. 
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2. Ο Φυσιοθεραπευτής ύστερα από εντολή ιατρού, εφαρμόζει 
φυσιοθεραπευτική αγωγή στα μέλη του Κέντρου.  Παράλληλα διοργανώνει 
ομιλίες που έχουν σχέση με την ειδικότητά του 
 

3. Ο γιατρός παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες, φροντίζει για την –ύστερα από 
εξέταση- παραπομπή των μελών σε άλλες ειδικότητες, συνιστά διενέργεια 
παρακλινικών  εξετάσεων και παρέχει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, 
επισκεπτόμενος σε έκτακτη ανάγκη στο σπίτι, το μέλος που έχει ανάγκη. 

 
4. Η Οικογενειακή βοηθός, δυστυχώς εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου κυλικείου. 

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ , η οικογενειακή βοηθός πρέπει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες της κυρίως στο σπίτι των μελών για τις περιπτώσεις που ζουν 
μόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες  ανάγκες βοήθειας.   Η βοήθεια συνίσταται 
στην παροχή υπηρεσιών όπως ελαφρό μαγείρεμα, καθαριότητα, προμήθεια 
τροφίμων και διάφορες άλλες  μικροεξυπηρετήσεις έξω από το σπίτι. 
 

Στο πρόβλημα της έλλειψης υπηρεσιών οικογενειακής βοηθού  δίνεται λύση από το 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του οποίου οι Οικογενειακοί Βοηθοί καλύπτουν ένα 
μεγάλο μέρος του κενού αυτού.  
Παράλληλα η ανάληψη της υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 
το ΚΑΠΗ αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν τη καλύτερη παροχή 
υπηρεσίων στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας .  
 
 
Γενικά    προβλήματα-  περιορισμοί 
 

  
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η έλλειψη εργοθεραπευτή, νοσηλευτή καθώς και η 

ετεροαπασχόληση της οικογενειακής βοηθού, δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στην λειτουργία του ΚΑΠΗ 

 
2. ΚΤΙΡΙΑΚΟ: ∆εν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις .Οι μισθωμένες  

πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις του , οι μικροί και δύσχρηστοι χώροι 
επηρεάζουν αρνητικά τις λειτουργίες του ΚΑΠΗ 

 
 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:   Η ίδρυση παραρτημάτων στα ∆.∆ Πόμπιας και 
Γαλιάς, χωρίς μελέτη των ιδιαίτερων συνθηκών και επιπρόσθετα, την 
δεδομένη έλλειψη προσωπικού, δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία 
τους 

 
4. ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:   Η πρόσφατη προμήθεια εξοπλισμού 

φυσιοθεραπείας έχει βελτιώσει την ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών παρ΄ 
όλα αυτά  υπάρχουν σημαντικές ανάγκες εξωραϊσμού του υφιστάμενου 
εξοπλισμού .   
 

5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ:  Η  εποπτεία  των   ΚΑΠΗ   από το   Υπουργείο  Εσωτερικών   
μετά το  1991  δημιουργεί   ζήτημα   αρμοδιότητας  στον  τομέα   αυτό,     
καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών  δεν  διαθέτει το κατάλληλο  ιατρό- 
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κοινωνικό προσωπικό για να  ασκήσει την  εποπτεία    σε αντίθεση  με  το 
Υπουργείο    Υγείας  - Πρόνοιας  που είχε  παλαιοτέρα  την  εποπτεία.     

 
 
 
       Όραμα,  προτεραιότητες και ευκαιρίες .  
 

 Κατασκευή ιδιόκτητου χώρου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ. 
 Η  παροχή  αναβαθμισμένου επιπέδου   υπηρεσιών    στους   πολίτες   μέσα   

από   μια  διαδικασία   εκσυγχρονισμού  και αναβάθμισης   τόσο   των  
υποδομών  του  ΚΑΠΗ   όσο   και  ενίσχυσης  του εμψύχου  δυναμικού  του. Η  
στελέχωση   με  προσωπικό   ειδικοτήτων  : ιατρικής , νοσηλευτικής, διοικητικών   
και η οργάνωση     τους  μαζί  με τις  υπάρχοντες   σε     ενιαία    υπερεσιακή         
μονάδα   σε επίπεδο  τμήματος, είναι ένα   ζητούμενο  για  την  παρούσα  
διοίκηση. 

 Η  ανάληψη     τέτοιων  πρωτοβουλιών    ώστε  να  καταστεί δυνατό να   
παρέχουμε και  νέες  υπώρειες  στα  άτομα  που έχουν  ανάγκη ιδιαίτερης   
φροντίδας  ακόμα  και με  επισκέψεις   κατ΄ οικον. 

 Μέσα  από  την  υλοποίηση  του  ΕΣΠΑ   για  την  επόμενη προγραμματική  
περίοδο  και λαμβάνοντας  υπόψη   τη  βασική αρχή   της  διάθεσης των    
πόρων   στην  ελληνική  περιφέρεια   κατά 80% και κυρίως  στο τομέα  της  
κοινωνικής  πρόνοιας- συνοχής  , πιστεύουμε   ότι  θα  δοθούν    οι  ανάλογες  
ευκαιρίες   για  την  απόσπαση  των  απαιτούμενων  πόρων    ώστε  να  
υλοποιήσουμε  το όραμα  μας . 

 Ήδη  από  01-10-2009  το ΚΑΠΗ  ανέλαβε  από  την  Αναπτυξιακή  Ηρακλείου ,   
την  υλοποίηση  του  προγράμματος  «Βοήθεια  στο σπίτι  » , ενώ  αναμένει  
άμεσα  την  έγκριση   της  αίτησης   για       ένταξη  στο   ΕΣΠΑ  που  θα  
εξασφαλίσει τη  χρηματοδότηση  για την  επόμενη προγραμματική  περίοδο.    
 

 

1.1.2.3.7. Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήμου 
Μοιρών (υπό  εκκαθάριση)  
  

Η Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήμου Μοιρών είναι αστική,  
μη κερδοσκοπική, δημοτική εταιρεία που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ∆ήμου 
Μοιρών (με την υπ’ αριθμόν 23/23-3-2000 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου), του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μοιρών και 20 ευαισθητοποιημένων Μεσσαριτών με γνώσεις 
και εμπειρία σχετικά με τους στόχους της εταιρείας. 
Η εταιρεία συστάθηκε στις 5 Μαΐου 2000 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν  200/2000 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 
 Σκοπός της εταιρείας , σύμφωνα με το καταστατικό και τη δραστηριοποίηση της 
μέχρι σήμερα είναι: 

- Ο συντονισμός της δράσης όλων των πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήμου 
- Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
- Η ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των ανθρώπων της περιοχής 
- Η διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής 
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- Η διαφύλαξη των ιστορικών μνημείων της Μεσσαράς 
- Η επισήμανση, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής 
- Η προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ήπιας τουριστικής 

ανάπτυξης και προβολής της περιοχής 
- Η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και η 

υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας- διατήρησης του περιβάλλοντος και των 
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

- Η δημιουργία κέντρου παροχής πληροφοριών και βάσης δεδομένων για θέματα 
που αφορούν τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό 

 
Η εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η 

περιοχή της Μεσσαράς (νότια – κεντρική Κρήτη) έχει τις προϋποθέσεις να γίνει 
πρότυπο για εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού που σέβονται το φυσικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η περιοχή της Μεσσαράς παρουσιάζει 
ενδιαφέρουσα ποικιλία φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά προσφέρονται για την ανάδειξη και την προβολή τους ως 
τουριστικό δυναμικό της περιοχής. Η περιοχή διατηρεί σημαντικά στοιχεία που 
συνθέτουν τις ιδιαιτερότητες της κρητικής ιστορίας και παράδοσης, ενώ οι 
ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν αναπτυχθεί δεν έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο 
βαθμό τη φυσιογνωμία της. 

 Γι’ αυτούς τους λόγους, η Αστική Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης ∆ήμου Μοιρών έχει: 

Α) συντάξει μελέτη για την προστασία και αξιοποίηση του ρέματος στο Τουρκί 
(περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στο ∆ήμο Μοιρών) . 

Β) συλλέξει ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για όλα 
τα νεότερα μνημεία της περιοχής (οικίες, κρήνες κ.α.), των οποίων η έκδοση με τη 
μορφή οδηγού νεοτέρων μνημείων του ∆ήμου Μοιρών συνάδει με τους στόχους 
που προαναφέρθηκαν (όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν υποβληθεί και στην 
Εφορία Νεοτέρων Μνημείων , με στόχο να διευκολυνθεί το έργο της καταγραφής 
τους). 

 Γ) καταρτίσει πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έμφαση στη ντόπια 
πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. 

  
Με  την  226/2009 απόφαση  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου  ο  ∆ήμος  Μοιρών   σε 

εφαρμογή  του  νέου  ∆ημοτικού  Κώδικα  και  εν  όψει της  υποχρεωτικής   σύστασης  
και λειτουργίας   της  Κοινωφελούς  ∆ημοτικής  Επιχείρησης,  προχώρησε  στην    
λύση  της    εταιρείας  και  τον   ορισμό  των   εκκαθαριστών   προκειμένου  να  
προχωρήσουν  στην  εκκαθάριση  αυτής.      
 
 

1.1.2.3.8. Αμιγής  κοινοτική  επιχείρηση  Πηγαϊδακίων  (υπό καθεστώς  
λύσης ) 

Με  την  225/2009 απόφαση  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου  και  κατόπιν  με  την  
20960/2009 απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Κρήτης   ο  ∆ήμος  
Μοιρών   σε εφαρμογή  του  νέου  ∆ημοτικού  Κώδικα  και  εν  όψει της  υποχρεωτικής   
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σύστασης  και λειτουργίας   της  Κοινωφελούς  ∆ημοτικής  Επιχείρησης,  προχώρησε  
στην  διάλυση    της     αμιγούς  δημοτικής  επιχείρησης  Πηγαϊδακίων .  

 

1.1.2.3.9. ∆ημοτικό συμβούλιο  νέων  ∆ήμου  Μοιρών  

  Με   την   εφαρμογή των διατάξεων  του  Ν  3443/2006,   καθιερώθηκε   ο 
θεσμός  των  Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων.    

Το Συμβούλιο Νεολαίας του ∆ήμου αποτελεί έναν πρωτοποριακό θεσμό 
συμμετοχής των νέων στα κοινά. Είναι ένα μέσο έκφρασης των ανησυχιών και των 
απόψεων τους για τα προβλήματα που τους αφορούν και συμβάλλει στην 
ενεργοποίηση τους. 
Ο βασικότερος σκοπός του ∆Η.ΣΥ.Ν. είναι η προσφορά μιας εναλλακτικής πρότασης 
στη νεολαία. 
Η χρηματοδότηση των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Τ.Σ. Νέων εξασφαλίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και του ΥΠΕΠΘ με 
πιστώσεις σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού του ∆ήμου.  

Στον ίδιο το νόμο (3443/2006) ως έργο των Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ) 
παρουσιάζεται ο εντοπισμός, ανάδειξη και παρακολούθηση των αναγκών και των 
προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη -σε συνεργασία με τον 
οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης- πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την 
πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη 
μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική 
κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο  ∆ήμος  Μοιρών,    έθεσε  από τις  πρώτες   προτεραιότητες του,    τη    
προσπάθεια  να  φέρει τους  νέους  πιο  κοντά στην  τοπική αυτοδιοίκηση σε μία 
εποχή που πολλοί παρουσιάζουν τους νέους ως αδιάφορους απέναντι στην πολιτική 
και την ενασχόληση με τα κοινά,  διέκρινε λοιπόν   ότι  μέσω  του  νέου  θεσμού     
μπορεί να  δημιουργηθούν  οι προϋποθέσεις , μία νέα διέξοδο  η  οποία  θα  
ενεργοποιήσει  τους  νέους   και θα  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  τους για τα τοπικά 
προβλήματα που άπτονται της ηλικίας και των οραμάτων  τους.  Εξάλλου, σήμερα  μία 
από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ είναι η ενίσχυση της ενεργού 
συμμετοχής των νέων στα κοινά. Τα κράτη μέλη της Ένωσης καλούνται να λάβουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα και να ασκήσουν κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να 
ενισχύσουν τη νεανική συμμετοχή στα τοπικά συμβούλια.  
Στα ΤΣ συμμετέχουν νέοι δημότες ηλικίας 15 με 28 ετών, ενώ το τοπικό ∆ημοτικό 
Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανοίξει μητρώα νέων. Προβλέπεται μία ετήσια τακτική 
συνέλευση των εγγεγραμμένων στα μητρώα, ενώ διασφαλίζεται και η δυνατότητα 
έκτακτων συνελεύσεων.  
Για το ∆ήμο Μοιρών  πληθυσμιακά προβλέπεται να υπάρχει ένα 5μελές Συμβούλιο 
που θα συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα και το οποίο θα εκλέγεται με άμεση 
και μυστική ψηφοφορία. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα τηρούνται πρακτικά με 
ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του και ο Πρόεδρός του θα μπορεί να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας τη γνώμη του 
για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής του.  
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 Με  την 58/2008  ομόφωνη  απόφαση  του ∆ημοτικού  Συμβουλίου Μοιρών    , 
ορίστηκε  τόσο   η  ημερομηνία  διεξαγωγής  των  εκλογών  για  την ανάδειξη   του 
τοπικού    συμβουλίου Νεολαίας  ,  όσο  και τα  λοιπά   διαδικαστικά ζητήματα  , όπως  
καθορίστηκαν  με   τις  εγκυκλίους  του  Υπουργείου Εσωτερικών. 
Με  την  105/2008, ομόφωνη  απόφαση   του ∆ημοτικού  Συμβουλίου Μοιρών  ,  
επικυρώθηκε  το αποτέλεσμα   της  εκλογής   για  την  ανάδειξη   του πρώτου 
Συμβουλίου    του Τοπικού Συμβουλίου  νέων του ∆ήμου Μοιρών, που διενεργήθηκαν   
την  30η  Μαρτίου του   2008 , ανακηρύχτηκαν τα  τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη, 
συγκροτήθηκε  σε σώμα  το   ∆ιοικητικό  Συμβούλιο    και  καθορίστηκε   η  πρώτη  
συνεδρίαση  για  την  εκλογή    προεδρείου. 

Σήμερα  η   σύνθεση   των μελών του  Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας του 
∆ήμου Μοιρών έχει  ως  εξής :  

 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα 
Βασιλειάδη Ειρήνη Ανδρέας Πρόεδρος 
Γουρλεμάκης Φανούριος Νεκτάριος Αντιπρόεδρος 
Μπαριτάκης Γεώργιος Ιωάννης Γραμματέας 
Βρανάκη Καλλιόπη Εμμανουήλ Ταμίας 
Νικολούδη Κυριακή Εμμανουήλ Μέλος 

     

Η δημοτική αρχή (ο ∆ήμαρχος ή εκπρόσωπός του) μπορεί να παρευρίσκεται στις 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Νέων, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
 
 
Οι δράσεις:  

 Πληροφόρηση - Ενημέρωση - Υποστήριξη μαθητικών Συμβουλίων (για θέματα 
παιδείας, εκδηλώσεις, συνέδρια, ρόλος του Συμβουλίου κ.τ.λ.)  

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά 
και πολιτιστικά δρώμενα  

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός (σεμινάρια και έρευνες)  
 Στήριξη Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας των Νέων  
 Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας (προγράμματα ανταλλαγής με νέους της 

Ευρώπης, ημερίδες, ψηφίσματα)  
 ∆ημιουργική Αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου  
 Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες εργασίας  
 Συνεργασία με ελληνικά και διεθνή δίκτυα νεολαίας  
 Η υποστήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση μαθητικών συμβουλίων   
 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά 

και πολιτιστικά δρώμενα  
 Η διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού  
 Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας  
 Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας μέσω ανταλλαγών με νέους της 

Ευρώπης, ημερίδων με σχετικά θέματα και ψηφισμάτων  
 Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με συμμετοχή σε ομάδες 

ραδιοφώνου, κινηματογράφου, πληροφορικής, φωτογραφίας κ.α.   
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 Η διοργάνωση εκδρομών για extreme sports, ιππασία, rafting, kanoe kayak 
κλπ   

 Η συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες εργασίας  
 Η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή δίκτυα νεολαίας και   
 Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς . 

 

1.2.2.4. ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

   Στο ∆ήμο Μοιρών  υλοποιούνται   μια  σειρά προγραμμάτων   τα  οποία  είναι   
ενταγμένα   σε ανάλογα  επιχειρησιακά   προγράμματα  της  προγραμματικής  
περιόδου  2000-2006. 

Αναλυτικά    παραθέτουμε  :    

1Ο ΕΡΓΟ : Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση 
πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήμου Μοιρών.   
Το έργο έχει  ενταχθεί  στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΡΗΤΗΣ 2000 – 2006, 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1, ΜΕΤΡΟ : 1.5. 

Υποέργα  :  

1.∆ικτυακή  πύλη,  αφορά τη  δημιουργία   δικτυακής   με  σύστημα  διαχείρισης  
εγγράφων/ περιεχομένου που να  μπορεί    να   οργανώνει    τα  έγγραφα   ενός  
οργανισμού με   ασφάλεια  , επεκτασιμότητα, κ.λ.π.  
2.Εφαρμογές   παροχής   ψηφιακών  Υπηρεσιών  «Ηλεκτρονικής   Κυβέρνησης».  
Αφορά τη   ανάπτυξη   του απαραίτητου  λογισμικού  για  την παροχή   των  
ηλεκτρονικών   υπηρεσιών   από το διαδίκτυο. Το  λογισμικό  θα  είναι εγκατεστημένο  
σε WEB SERVER   o οποίος  θα  φιλοξενείται  στο ∆ήμο.  
3. Προμήθεια  και εγκατάσταση   εξοπλισμού   για  τη  δημιουργία  , επέκταση  , 
εκσυγχρονισμό  του δικτύου  καλωδίωσης   για  δεδομένα,  φωνή  video   του    ∆ήμου. 
Αφορά  τη  μελλοντική  εγκατάσταση   του εξοπλισμού   του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ   ώστε  
να  καταστεί  δυνατή   η διασύνδεση   του  δικτύου του φορέα. 
4. Προμήθεια   εξοπλισμού   και εφαρμογών   συστημάτων   για  την  παροχή  
ηλεκτρονικών  υπηρεσιών   προς  τους  πολίτες   του ∆ήμου Μοιρών. Αφoρά τη  
δημιουργία  δικτυακής  πύλης   καθώς  και   εφαρμογές   που  θα  είναι 
εγκαταστημένες   στο ∆ήμο   για  παροχή   των ηλεκτρονικών   υπηρεσιών   από το 
διαδίκτυο   και θα  φιλοξενούνται   σε τοπικό   server. Η ∆ημοτική ∆ιαδικτυακή Πύλη 
(∆∆Π) του ∆ήμου Μοιρών (DOMAIN NAME :  WWW.MOIRES.GR)  αποτελεί μέσο 
αμφίδρομης και διαδραστικής επικοινωνίας του ∆ήμου με τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης αποτελεί μέσο 
δυναμικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν τις 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν καθημερινά 
οι Υπηρεσίες του ∆ήμου. Οι στόχοι που καλείται να επιτελέσει η ∆∆Τ, είναι: 

 η πλήρης και αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων του ∆ήμου 
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 η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης και 
πληροφόρησης προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις της περιοχής 

     Βασική προτεραιότητα για τη ∆∆Τ αποτελεί η εξωτερίκευση της πληροφορίας , η 
οποία θα συγκεντρώνεται στη δεξαμενή πληροφορίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος του ∆ήμου και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, δημιουργώντας 
ένα βέλτιστο περιβάλλον το οποίο θα χαρακτηρίζεται από: 

Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση 
Υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής σε θέματα που άπτονται 
της αγροτικής πολιτικής, της κτηνοτροφίας, της βιοτεχνικής ανάπτυξης, της 
απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή και άλλων θεμάτων 
∆ιαφάνεια στη λειτουργία των Υπηρεσιών του φορέα καθώς οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν μέσω της Πύλης να εφοδιάζονται (με εύκολο τρόπο) με την 
απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με του τρόπους εξυπηρέτησης τους από τον 
φορέα. 
Συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων (μέσω ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών 
& προβολής απόψεων) σε κρίσιμα θέματα που θα αφορούν διαφορετικές πτυχές 
της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής όπως αυτά θα 
προκύπτουν 
Υποστήριξη των πολιτών, των επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών σε 
θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του φορέα 
Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη σε 
πολλαπλές διαστάσεις. 
Πληροφορία η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες μέσω 
«έξυπνων» μηχανισμών αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων και μέσω 
μηχανισμών πλοήγησης. 
Μέσω της ∆∆Τ υλοποιούνται ψηφιακά επιχειρησιακές λειτουργίες του ∆ήμου και 
παρέχονται οι παρακάτω Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: 

 ∆ιεκπεραίωση Αιτήσεων Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών 
∆ημοτολογίου 

 ∆ιεκπεραίωση Αιτημάτων & Καταγγελιών Πολιτών 
 ∆ιαχείριση Αποφάσεων (∆ημοτικού Συμβουλίου / ∆ημαρχιακής 

Επιτροπής) 
 Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας (Ανακοινώσεις προκηρύξεων θέσεων 

εργασίας και διαγωνισμών δήμου-οργανισμών-εταιριών) 
 ∆ιοργάνωση ∆ημοσκοπήσεων Πολιτών 

   Προϋπολογισμός έργου  :  50.440 €    
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2Ο ΕΡΓΟ:   Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού  για  τη  δημιουργία   
κέντρου   πρόσβασης   στο διαδίκτυο   του  ∆ήμου Μοιρών.(δημιουργία   internet café).  
Το  έργο είναι  ενταγμένο  στο   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΡΗΤΗΣ 2000 – 2006, ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1, ΜΕΤΡΟ : 1.5 

 Προϋπολογισμός έργου  :  17876,46 €    

3Ο ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ   ∆ΙΚΤΥΟΥ   ΤΟΠΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ   ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΜΟΙΡΩΝ , ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.   
Το έργο περιλαμβάνει   την  προμήθεια , εγκατάσταση   και λειτουργιά   ασύρματου   
και ενσύρματου  τηλεπικοινωνιακού  , δικτυακού  και πληροφοριακού  εξοπλισμού   
εγκατεστημένου   στους  χώρους  του ∆ήμου Μοιρών. 
Στόχος   του έργου:   
   α)η   παροχή   γρηγορών   συνδέσεων   στο διαδίκτυο  σε   όσο   το δυνατό    
μεγαλύτερο μέρος   του    πληθυσμού  , με  ανταγωνιστικές    τιμές  , χωρίς  εγγενείς    
περιορισμούς    στα  συστήματα   μετάδοσης    και τον  τερματικό εξοπλισμό   των   
επικοινωνούντων  άκρων . 
 β) Να  προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ιντερνέτ  
γ)  Να  έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να 
έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και 
δεδομένα) 
 Προϋπολογισμός  :   ο  προϋπολογισμός  του έργου   ανέρχεται  σε  77.950,00 €,  
πλέον   ΦΠΑ. 
Το έργο   είναι  ενταγμένο  και   χρηματοδοτείται   από το επιχειρησιακό πρόγραμμα   « 
κοινωνία  της  πληροφορίας»  
 
4Ο ΕΡΓΟ  :  «Πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ» 
Σχέδιο   ολοκληρωμένης  παρέμβασης   για  την ενίσχυση  της  απασχόλησης   
ανέργων  ανδρών  - γυναικών   ηλικίας  18-44 ετών   της  ζώνης   των  ∆ήμων   των  
νοτίων  περιοχών   του Νομού  Ηρακλείου  ( ΑΣΤΕΡΟΥΣΊΩΝ ,  ΓΟΡΤΥΝΑΣ  , ΚΟΦΙΝΑ 
,  ΜΟΙΡΩΝ,  ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ), σε πιστοποιημένα   κέντρα επαγγελματικής  κατάρτισης 
(ΚΕΚ ).   
     Σκοπός   του  σχεδίου  ΜΙΤΟΣ   ήταν η τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και 
αύξησης της απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε 
τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.  
Οι επιμέρους ενέργειες του προγράμματος στόχευαν στην αναβάθμιση του εργατικού 
δυναμικού περιοχών με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα (π.χ. υψηλή 
ανεργία υψηλό ποσοστό μεταναστών, οικονομικών προσφύγων, τσιγγάνων, 
παλιννοστούντων), καθώς και τομέων με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης (π.χ. 
συρρίκνωση παραδοσιακών κλάδων, αποβιομηχάνιση, προβλήματα αναδιάρθρωσης). 
Επίσης, στόχευαν στην προώθηση στην απασχόληση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 
όπως μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες (και πρώην χρήστες) τοξικών 
ουσιών, αποφυλακισμένους, παλιννοστούντες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό.  
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Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ολοκληρωμένο και συγχρόνως εξειδικευμένο χαρακτήρα 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής / τομέα / ομάδας στόχου και 
εφαρμοζόταν σε τοπική κλίμακα. 
      Κάθε μία από αυτές τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ονομαζόταν «Σχέδιο 
∆ράσης». Είχε συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής και συγκεκριμένο αριθμό 
ωφελουμένων. 
Κάθε Σχέδιο ∆ράσης υλοποιούταν από ομάδα τοπικών φορέων και συντονιζόταν  από 
τον επικεφαλής ∆ήμο . 
Κάθε Σχέδιο ∆ράσης περιλάμβανε κάποιες από τις παρακάτω ∆ράσεις (ανάλογα με 
τους εξειδικευμένους στόχους του): 
1.∆ράση «Συμβουλευτική» 
Ήταν υποχρεωτική δράση και περιλάμβανε: (α) τις υπηρεσίες συμβουλευτικής προς 
τους ανέργους για την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
(β) ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας & (γ) ενέργειες δικτύωσης. 
2.∆ράση «Απασχόληση» 
Ήταν βασική δράση και περιλαμβάνει: (α) την επιδότηση της αυτοαπασχόλησης – 
πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ), (β) την επιδότηση της 
απασχόλησης – πρόγραμμα Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) & (γ) την επιδότηση για την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – πρόγραμμα STAGE.  
3.∆ράση «Προκατάρτιση» 
Ήταν  επικουρική δράση και υλοποιούνταν στην περίπτωση που στους ωφελούμενους 
περιλαμβάνονται και μετανάστες/ παλιννοστούντες/ πρόσφυγες/ τσιγγάνοι. Πρόκειται 
για σεμινάριο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.  
4.∆ράση «Κατάρτιση» 
Ήταν  επικουρική δράση και περιλάμβανε σεμινάρια κατάρτισης σε διάφορα θεματικά 
αντικείμενα. 
5.∆ράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» 
Ήταν  επικουρική δράση και περιλάμβανε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής 
προς τους ανέργους για την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. 
6.∆ράση «Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους τσιγγάνους» 
Η δράση υλοποιούνταν στην περίπτωση που στους ωφελουμένους περιλαμβάνονταν  
και τσιγγάνοι. Αφορά ενέργειες προαγωγής της υγείας τους. 
 
        Ο  ∆ήμος  Μοιρών  ως  φορέας  υλοποίησης  είχε αναλάβει  τη  δράση   
κατάρτιση  στα πλαίσια  της  οποίας   υλοποιήθηκαν   4 σεμινάρια    στα θεματικά 
πεδία : 
1. Αυτοματισμός  γραφείου  με χρήση   Η/Υ. 
2. Σχεδιασμός  και εφαρμογή   marketing  plan  ΜΜΕ 
3. Αγροτουρισμός, προσφερόμενες  υπηρεσίες  και προϊόντα. 
4. Οργάνωση  - διοίκηση  και   λειτουργία  Μ.Μ.Ε.      
   
              Το πρόγραμμα έληξε στις 10-06-2009 και το οριστικοποιημένο οικονομικό 
αντικείμενο της πράξης ανήλθε σε 199.268,50 Ευρώ. 
Το  έργο είχε  ενταχθεί   στο  ΠΕΠ Κρήτης  2000-2006, Άξονας 6 : προώθηση της 
απασχόλησης-παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση .   Μέτρο : 3 τοπικές πρωτοβουλίες 
απασχόλησης.  
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5Ο ΕΡΓΟ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α),  ενταγμένο στο   επιχειρησιακό πρόγραμμα  
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ∆ημόσιου Τομέα. Πρόκειται για 
ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του ∆ημοσίου, με σκοπό να 
καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με  Τηλεφωνία (τηλεφωνική 
επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), ∆εδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) 
και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεκπαίδευση). 

 Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την 
αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων 
τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το ∆ημόσιο. 

Μερικές  από  τις  βασικές  υπηρεσίες  του προγράμματος  που έχουν  άμεση 
εφαρμογή   στη   λειτουργία   του ∆ήμου: 

 Φωνή / FAX 

  

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, πάνω από IP πρωτόκολλο, παρέχει σε κάθε Φορέα υπηρεσίες 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας(FAX). Συγκεκριμένα παρέχει στις 
εγκαταστάσεις του κάθε Φορέα τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να δίνει σε κάθε 
χρήστη τη δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης από/προς οποιοδήποτε τηλέφωνο-
προορισμό, εντός ή εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ".  
Ο εξοπλισμός αυτός διασυνδέει το τηλεφωνικό κέντρο του κάθε Φορέα με IP δικτυακή 
υποδομή (Voice over IP Gateway ή VoIP Gateway ή Gateway). Η διασύνδεση 
ανάμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο και το VoIP Gateway επιτρέπει την επικοινωνία 
φωνής και fax. 

  

 Τηλεφωνία / FAX Εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 Τηλεφωνία / FAX Εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 

 Η διασύνδεση της κάθε νησίδας του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" με το ∆ιαδίκτυο γίνεται 
αυτόνομα για κάθε μία από αυτές. Υλοποιούνται τουλάχιστον δύο συνδέσεις, 
μία πρωτεύουσα και μία δευτερεύουσα. Η συνολική χωρητικότητα των 
συνδέσεων κάθε νησίδας στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Νησίδα  
Πρωτεύουσα 
πρόσβαση   

∆ευτερεύουσα 
πρόσβαση  

Συνολικό 
χωρητικότητα 

ΑΤΤΙΚΗ 1  16 Μbps 8 Μbps   24 Μbps 
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ΑΤΤΙΚΗ 2 34 14 48 

Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

12 8 20 

ΚΡΗΤΗ 8 4 12 

Β. ΕΛΛΑ∆Α 44 16 60 

Ν. ΕΛΛΑ∆Α 34 16 50 

 
     Η δρομολόγηση αλλάζει δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση των γραμμών (load 
balancing/sharing και αυτόματη επαναδρομολόγηση σε περίπτωση απώλειας μιας 
γραμμής).  
Οι  δύο συνδέσεις προς το ∆ιαδίκτυο υλοποιούνται με δύο ανεξάρτητους 
δρομολογητές που επικοινωνούν με τους αντίστοιχους peers τους μέσω πρωτοκόλλου 
BGP-4 (και μεταξύ τους μέσω πρωτοκόλλου I-BGP). Ο δρομολογητής που φιλοξενεί 
την πρωτεύουσα σύνδεση βρίσκεται σε έναν κύριο κόμβο του δικτύου διανομής της 
νησίδας, ενώ ο δρομολογητής που φιλοξενεί τη δευτερεύουσα σύνδεση συνδέεται με 
δρομολογητή αυτού του κύριου κόμβου διανομής, με δεσμευμένη (για τη νησίδα) 
χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την χωρητικότητα της δευτερεύουσας σύνδεσης. Σε 
όλες τις εξωτερικές συνδέσεις υλοποιείται το Border Gateway Protocol (BGP-4). 

 

  

Το Υποέργο 7 έχει δεσμεύσει συνολικά ένα IP address space από το RIPE (Regional 
Internet Registry για την Ευρώπη), το οποίο έχει εκχωρήσει στις νησίδες ανάλογα με 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε μιας.  
Η διευθυνσιοδότηση της κάθε νησίδας (άρα και όλου του Έργου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ") είναι 
private για λόγους ασφαλείας. Οι διευθύνσεις που έχουν εκχωρηθεί από το RIPE είναι 
για τις ανάγκες επικοινωνίας με το ∆ιαδίκτυο (Internet visibility). Στην DMZ zone 
(Demilitarized Zone) κάθε νησίδας έχουν εκχωρηθεί πραγματικές διευθύνσεις για τα 
απαραίτητα συστήματα π.χ. cache proxies, αλλά εσωτερικά χρησιμοποιούνται τεχνικές 
NAT/PAT/reverse proxy για την αντιστοίχιση των πραγματικών σε private διευθύνσεις. 
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Ο Ανάδοχος της κάθε νησίδας έχει προμηθευτεί έναν αριθμό Αυτόνομου Συστήματος 
(Autonomous System Number) το οποίο αντιστοιχεί στο IP space που του έχει 
εκχωρηθεί στη νησίδα του. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές διαχειριστικές 
οντότητες, μια για κάθε νησίδα, με δημοσιευμένες πολιτικές σχέσεων με τις άλλες 
νησίδες και με το κεντρικό AS-"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στο RIPE. 

 

 Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρει, σε επιλεγμένους χρήστες, την δυνατότητα 
απομακρυσμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες της Νησίδας τους. Η υπηρεσία 
αυτή δεν δίνεται δωρεάν στους φορείς των Νησίδων, αλλά το μηνιαίο κόστος 
της βαρύνει τους ίδιους.  
 
Με χρήση τεχνολογιών VPN/VPDN δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε 
δεδομένα και εφαρμογές που βρίσκονται προστατευμένα μέσα στο δίκτυο της 
Νησίδας που ανήκει ένας χρήστης από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, 
αρκεί αυτός να έχει πρόσβαση στο Internet. 
 
Στο κεντρικό σημείο πρόσβασης κάθε Νησίδας στο διαδίκτυο υπάρχει 
κατάλληλο VPN Gateway, τοποθετημένο στην περιοχή DMZ (DeMilitarized 
Zone) της Νησίδας. Οι χρήστες χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό VPN 
Client θα συνδέονται μέσω Internet σε αυτό το VPN gateway, όπως δείχνει το 
παρακάτω σχήμα.  

  

 

Οποιοσδήποτε χρήστης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet και 
φυσικά τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης, είναι δυνατόν με χρήση αυτής της 
υπηρεσίας να έχει απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές της Νησίδας 
του. 
 
Οι τεχνικές πρόσβασης που προσφέρονται είναι οι εξής: 
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 Wi-Fi (802.11) 

 GPRS 

 ADSL 

 Dial-up/PSTN-ISDN 
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1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. 

1.2.1. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ . 

 Βασικός στόχος της ∆ημοτικής Αρχής είναι να συμβάλει στην εδραίωση των 
Μοιρών ως το σημαντικότερο αναπτυξιακό κέντρο της νότιας και κεντρικής περιοχής 
του Νομού Ηρακλείου και στη διασπορά των ευεργετημάτων της  ανάπτυξης από το 
αστικό κέντρο προς τη  περιφέρεια του ∆ήμου  .  
Παράλληλα η ∆ημοτική Αρχή θεωρεί ζωτική την βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των  υπηρεσιών του ∆ήμου όσον αφορά τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων αλλά 
και την εξυπηρέτηση των δημοτών .    

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι αναγκαία η  προσέλκυση 
επενδυτικών κεφαλαίων προκειμένου να υλοποιηθούν έργα υποδομής , τα οποία θα 
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών , στη προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού , πολιτισμικού και οικιστικού περιβάλλοντος , στην οικονομική 
ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του ∆ήμου ως υπηρεσία .  
Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής θα είναι η συγκράτηση δυναμικού πληθυσμού 
στην περιοχή , η βελτίωση των δημογραφικών και οικονομικών δεικτών και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός δυναμικού αστικού κέντρου το 
οποίο θα στηρίζει την ανάπτυξη της υπαίθρου χώρας . 

Οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και σε Παγκόσμιο επίπεδο αναπόφευκτα επηρεάζουν τη οικονομική ζωή στη Χώρα 
μας και κατά συνέπεια την ροή επενδυτικών κεφαλαίων .  
Παράλληλα η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες οι οποίες έχουν 
σημαντικές ανάγκες σε κεφάλαια για την ανάπτυξη βασικών υποδομών αυξάνει το 
αριθμό των δικαιούχων επενδυτικών κεφαλαίων ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζει την 
λίστα των περιοχών με χαμηλά ποσοστά κάλυψης των βασικών τους αναγκών και με 
οικονομικούς δείκτες που υπολείπονται των αντίστοιχων μέσων όρων της Ε.Ε. . 
 Παρά τους δύο παραπάνω δυσμενείς παράγοντες το γεγονός ότι βρισκόμαστε 
στην έναρξη νέας προγραμματικής περιόδου των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ε.Ε. , με το ΕΣΠΑ 2007-2013 να αποτελεί την έκφραση της στη χώρα μας , δημιουργεί 
νέες σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων .  

Ωστόσο τα νέα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία διεκδίκησης 
χρηματοδοτήσεων από κοινοτικούς πόρους επιβάλουν την ύπαρξη ενός καλά 
οργανωμένου μηχανισμού υποστήριξης των διαδικασιών διαχείρισης των έργων και 
στα πλαίσια αυτό ο ∆ήμος στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης 
έργων παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών .     
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1.2.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ . 
 
Με βάση : το όραμα , τις ανάγκες του ∆ήμου , τις υφιστάμενες οικονομικές 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα , 
οι γενικοί στόχοι της δημοτικής αρχής ανά θεματικό τομέα διατυπώνονται ως εξής:  
 
 
Θεματικός τομέας  

 
Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης  

 
 
Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής 

Κατασκευή υποδομής συγκέντρωσης και επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. 

Συμβολή στην προσπάθεια χωροθέτησης ΧΥΤΥ .  
∆ιευθέτηση παλαιών ΧΑ∆Α και χώρου μεταφόρτωσης Αποριμάτων . 
Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των απορριμμάτων.  
Ανάπτυξη- αναβάθμιση  της υποδομής συγκομιδής και μεταφοράς των 
απορριμμάτων με την προμήθεια νέων μηχανημάτων  
Εμπλουτισμός υπόγειων αποθεμάτων νερού με έργα δέσμευσης της 
επιφανειακής απορροής . 
Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στην υποδομή 
του ∆ήμου και δημιουργία υποδομής εξασφάλισης ενέργειας από  
ανανεώσιμες πηγές 
Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός  
Αναβάθμιση-εξωραϊσμός υφισταμένων κοινόχρηστων χώρων και 
δημιουργία νέων . 
Αναβάθμιση- συντήρηση υφισταμένων κοινόχρηστων υποδομών  και 
δημιουργία νέων . 
Προστασία και ανάδειξη παλαιών κτισμάτων με αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά ή και ιστορικά χαρακτηριστικά . 
Αναβάθμιση – εμπλουτισμός του πρασίνου των οικισμών  . 
∆ημιουργία χώρων αναψυχής.  
Βελτίωση υποδομής παιδικών χαρών – δημιουργία νέων . 
Αποσυμφόρηση του κέντρου της έδρα με τη μεταφορά υπηρεσιών του 
∆ήμου μακριά από το κέντρο . 
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην έδρα του ∆ήμου . 
Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτυού ύδρευσης  με υλικά νέας 
τεχνολογίας τα οποία θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού. 
Προστασία και χρήση αποκλειστικά για ύδρευση των αποθεμάτων 
νερού καλής ποιότητας .   
Ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας μη πόσιμου νερού για την 
κάλυψη υδρευτικών αναγκών 
Βελτίωση του οδικού δικτύου με στόχο την ασφάλεια και τη 
διευκόλυνση της προσβασιμότητας .  

  

Κοινωνική Πολιτική, 
Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός . 

Κατασκευή κατάλληλης εγκατάστασης για τη στέγαση του  
Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοιρών. 
Βελτίωση της κτιριακής υποδομής του Παιδικού Σταθμού Μοιρών και 
ενσωμάτωση σ΄ αυτήν τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας .    
Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξασφάλισης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην υποδομή άθλησης . 
Συντήρηση , αναβάθμιση , εξοπλισμός αθλητικής υποδομής . 
Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με τη δημιουργία 
ευέλικτων δομών κοινωνικής μέριμνας . 
Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για ηλικιωμένους . 
Βελτίωση των συνθηκών διακομιδής των ασθενών με την δημιουργία 
υποδομής για την εγκατάσταση  σταθμού του ΕΚΑΒ 

 Έργα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα για την άμβλυνση 
του προβλήματος της ανεπάρκειας  αρδεύσιμου νερού .  
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Τοπική οικονομία 
απασχόληση . 

Συμβολή στην προβολή των τοπικών αγροτικών και τουριστικών 
προϊόντων . 
Βελτίωση – επέκταση αλιευτικής υποδομής . 
Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας στις περιοχές με 
δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης . 
Καταγραφή-ανάδειξη στοιχείων της ιστορικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς του τόπου. 
∆ημιουργία υποδομής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών 
Προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση παρόχθιας περιοχής του φράγματος 
Φανερωμένης . 
Συμβολή στην προώθηση νέων τεχνολογιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών του ∆ήμου . 

Βελτίωση  υποδομής   διοικητηρίου (δημοτικό  μέγαρο ) 
Οργάνωση  του   υπηρεσιακού   μηχανισμού για την βεβαίωση  και  
είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 
Ολοκλήρωση  των  εσωτερικών διαδικασιών  αυτοματοποίησης , 
ηλεκτρονική διασύνδεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  και Οικονομικής 
Υπηρεσίας . 
Βελτίωση  της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού των τμημάτων, 
συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφαρμογών και 
τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
Σύσταση   και  οργάνωση   του γραφείου πολιτικής προστασίας και 
πυροπροστασίας .   
Οργάνωση  του αυτοτελούς  γραφείου προγραμματισμού , ανάπτυξης 
και κοινωνικής πολιτικής με  την  πρόσληψη     εξειδικευμένου  
προσωπικού.                                                                                              
Άμεση συγκρότηση του συμβουλίου συντονισμού  των  υπηρεσιών του  
∆ήμου .                                                                                                       
Οργάνωση  του προσωπικού   και οριοθέτηση  των  αρμοδιοτήτων  
μεταξύ   των  διευθύνσεων   
Επιχειρησιακή ετοιμότητα  που  απαιτεί   η νέα προγραμματική  
περίοδο  2007-2013 (ΕΣΠΑ )  
Περαιτέρω   οργάνωση   της  αυτοτελούς  τεχνικής  υπηρεσίας   του  
∆ήμου.    Μηχανοργάνωση και  προμήθεια   τεχνικού  εξοπλισμού   της  
υπηρεσίας. 
Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  για  τις    Κρίσεις  προϊσταμένων  
τμημάτων, ιδιαίτερα  του  τμήματος  τεχνικών  έργων. 
Προώθηση  των διαδικασιών  έγκρισης και  εφαρμογής   του   νέου 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.  
Συμμετοχή  των  υπηρετούντων υπαλλήλων σε  σεμινάρια  κατάρτισης 
και  επιμόρφωσης. 
Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  Πρόσληψης    εξειδικευμένου  
προσωπικού.  
Οργάνωση  αναδιάταξη  των   γραφείων  των  υπηρεσιακών  μονάδων  
του ∆ημαρχείου.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελεσματικότητα των 

Προσαρμογή  της ∆ΕΠΑΜ στις  θεσμικές  αλλαγές  που επιβάλει   ο 
νέος δημοτικός    κώδικας ν.3463/2006, αλλαγή  της   νομικής  μορφής  
και  μετατροπή της  σε  ανώνυμη. 
Χάραξη  συγκροτημένης   στρατηγικής για την ∆ΕΠΑΜ σε  συνάφεια  
με  τους  νέους  καταστατικούς  σκοπούς  της   επιχείρησης  που  
προβλέπονται  για  τη  λειτουργία  της   νέας  νομικής  μορφής. 
Παύση  της  δραστηριοποίησης της ∆ΕΠΑΜ στον  κατασκευαστικό  
εργοληπτικό   τομέα.  
Ορθολογική  αξιοποίηση   αναδιάταξη  υφιστάμενου  προσωπικού της 
∆ΕΠΑΜ. 
Εξορθολογισμός  της   λειτουργίας  των  νέων  σφαγείων  Μοιρών  
κυρίως  προς  την  κατεύθυνση  της   τήρησης   των  περιβαλλοντικών  
όρων   και  της  οικονομικής  διαχείρισης. 
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Νομικών Προσώπων που 
εποπτεύονται από το  

∆ήμου . 

Λειτουργική  επάρκεια   όσον  αφορά την  υποδομή   του παιδικού 
σταθμού  αλλά και  το έμψυχο δυναμικό   ώστε  να  καταστεί δυνατό  
να  παρέχουμε  υψηλού  επιπέδου   υπηρεσίες   σε όλους  τους  
πολίτες  του  ∆ήμου. 
∆ημιουργία  δεύτερης κτιριακής υποδομής για  την αποσυμφόρηση 
του Παιδικού Σταθμού αλλά  και  την  κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού  
των  αναγκών   της  περιοχής .  
Εξεύρεση  πόρων   για  τη  κάλυψη  των   λειτουργικών  δαπανών  των  
αθλητικών  υποδομών.   
Εξοπλισμός  δημοτικού σταδίου Μοιρών 
Να  καταστεί    ο  Οργανισμός  Άθλησης   αυτοτελής  και λειτουργικά  
επαρκής   τοπικός    φορέας  προαγωγής    του  αθλητικού πνεύματος  
της   περιοχής  των  Μοιρών. 
Ολοκλήρωση ,  αξιοποίηση  και λειτουργική  επάρκεια   των  
αθλητικών  εγκαταστάσεων   της  περιοχής   προς   όφελος    των  
κάτοικων  και της  τοπικής  κοινωνίας.  
Ανάπτυξη και διαχείριση υποδομής , συγκέντρωσης και επεξεργασίας 
υγρών λημμάτων , αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών αποχέτευσης που τόσο έχει ανάγκη ο ∆ήμος μας και το 
περιβάλλον αλλά και στην οικονομική ώθηση της εταιρείας από την 
παροχή της νέας υπηρεσίας στην περιοχή. 

 Παροχή καλύτερης ποιότητας νερού για την παροχή του προς τους 
πολίτες. Η ∆.Ε.Υ.Α. Μοιρών θα πρέπει να αντλήσει αποθέματα 
καλύτερης ποιότητας νερού όσο αυτό είναι δυνατό να συμβεί και να 
εξασφαλίσει τα αποθέματα αυτά για την καλύτερη Υδροδότηση της 
περιοχής και καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού προς τους πολίτες. 
Επεκτάσεις δικτύου Ύδρευσης και αποχέτευσης σε  περιοχές  στα 
∆ημοτικά διαμερίσματα   που  αναπτύσσονται  πολεοδομικά.    
 Αντικατάσταση των παλαιών τμημάτων του δικτύου, μέρος  του 
οποίου  είναι πεπαλαιωμένο  και σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται και 
για δίκτυο από αμιαντοσωλήνες,  ώστε να  μειωθεί το κόστος 
συντήρησης του ,και να συμβάλει καθοριστικά  στην   αναβάθμιση  της  
ποιότητας  πόσιμου νερού.  
Προμήθεια  νέου  σύγχρονου   μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Μείωση  του  υψηλού  λειτουργικού κόστους  της   επιχείρησης  με  
συντονισμένες  πρακτικές  . 
 Ορθολογική  αξιοποίηση    ανθρώπινου  δυναμικού    της  επιχείρησης  
με   βάση  την  οικονομική  δυνατότητα   και τα  αντικείμενα  της .  
 ∆ιερεύνηση  της  δυνατότητας    συνεργασίας  ή  συγχώνευσης  με 
τους όμορους ∆ήμους  στην περιοχή στον τομέα της ύδρευσης – 
αποχέτευσης  , αυξάνοντας την διοικητική περιφέρεια της με μία 
διαδημοτική ∆ΕΥΑ, ενώ   θα υπήρχε και άμεση αύξηση του μεγέθους 
σε όλους τους τομείς. 

∆ιερεύνηση  της  δυνατότητας  επέκτασης  του  αντικειμένου  της  
∆ΕΥΑ  σε νέες   δραστηριότητες   όπως  την  άρδευση και την 
αποκομιδή απορριμμάτων.  
∆ημιουργία κτιριακής υποδομής για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μοιρών . 
Εκσυγχρονισμός  κτιριακών  εγκαταστάσεων   που στεγάζουν  τα  δύο 
παραρτήματα  του  ΚΑΠΗ στα Τοπικά ∆ιαμερίσματα Γαλιάς και 
Μοιρών .  
Εκσυγχρονισμός     και αντικατάσταση   πεπαλαιωμένου  εξοπλισμού 
του ΚΑΠΗ .    
Πρόσληψη  εξειδικευμένου  προσωπικού για  την στελέχωση   των  
υπηρεσιών   του ΚΑΠΗ και  την  καλύτερη  παροχή  υπηρεσίας  στην  
τρίτη  ηλικία  .    
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Ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  
«βοήθεια  στο σπίτι » υπό  την  εποπτεία  του  ΚΑΠΗ   και τη  
χρηματοδότηση  του  μέσω  του  ΕΣΠΑ   για  να καταστεί   δυνατόν  
να  παρέχουμε  νέες  υπηρεσίες   και με  την  κατ οίκον  επίσκεψη  στα  
άτομα   της  τρίτης  ηλικίας   που έχουν  ανάγκη. 
∆ιαχείριση αλιευτικού  καταφυγίου Καλών  Λιμένων .  
∆ημιουργία   αλιευτικού  καταφυγίου  στα Πλατιά  Περάματα . 
Αναβάθμιση – προστασία ακτών κολύμβησης . 
Ανάπτυξη  νέων  δραστηριοτήτων   προς  την  κατεύθυνση   της  
εξεύρεσης    πόρων .   

 

 
1.2.3 Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος 

Οι βασικού στόχοι της ∆ημοτικής Αρχής ταξινομούνται στους εξής Άξονες 
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου Μοιρών . 
 

 
Άξονες 

 
Μέτρα 

 
Γενικοί στόχοι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 1. 
Προστασία του 

περιβάλλοντος και  
βελτίωση της ποιότητα 

ζωής. 

 
 

Μέτρο 1.1. Αποχέτευση 

Γενικός Στόχος 1.1.1. 
Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

 
 
 

Μέτρο 1.2. Καθαριότητα- 
διαχείριση απορριμμάτων  

Γενικός στόχος 1.2.1. 
Συμβολή στην προσπάθεια χωροθέτησης 

ΧΥΤΥ . 
Γενικός στόχος 1.2.2. 

∆ιευθέτηση-εξυγιάνση  παλαιών και 
υφιστάμενων χώρων συγκέντρωσης 
απορριμμάτων . 

Γενικός στόχος 1.2.3. 
Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων. 
Γενικός στόχος 1.2.4. 

Ανάπτυξη – αναβάθμιση  της υποδομής 
συγκέντρωσης των απορριμμάτων . 

 
 

 
Μέτρο 1.3. 

Προστασία φυσικών πόρων 

Γενικός στόχος 1.3.1. 
Εμπλουτισμός υπόγειων αποθεμάτων 

νερού με έργα δέσμευσης της 
επιφανειακής απορροής . 
Γενικός στόχος 1.3.2. 

Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης 
ενέργειας στην υποδομή του ∆ήμου και 
δημιουργία υποδομής εξασφάλισης 
ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές . 

 
 
 
 
 

Γενικός στόχος 1.4.1. 
Χωροταξικός & πολεοδομικός σχεδιασμός 

Γενικός στόχος 1.4.2. 
Αναβάθμιση - συντήρηση  υφισταμένων 
κοινόχρηστων  υποδομών  και  χώρων 
αναψυχής και  δημιουργία νέων . 
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Μέτρο 1.4. 

∆ομημένο περιβάλλον 

Γενικός στόχος 1.4.3. 
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
στην έδρα και τους οικισμούς του ∆ήμου . 

 
 
 

Μέτρο 1.5. 
Ύδρευση 

Γενικός στόχος 1.5.1. 
Συντήρηση – ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός  

υποδομής ύδρευσης . 
Γενικός στόχος 1.5.2. 

Προστασία και χρήση αποκλειστικά για 
ύδρευση των αποθεμάτων νερού καλής 
ποιότητας και  ανάπτυξη τεχνολογίας 
επεξεργασίας μη πόσιμου νερού για την 
κάλυψη υδρευτικών αναγκών .  

 
Μέτρο 1.6. 

Προσπελασιμότητα 

Γενικός στόχος 1.6.1. 
Βελτίωση-ανάπτυξη του οδικού δικτύου 
εντός του ∆ήμου με στόχο την ασφάλεια 
και την διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας . 

 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 2. Ενίσχυση της 
κοινωνικής πολιτικής  

Μέτρο 2.1. 
Ενίσχυση υποδομής 
φύλαξης και αγωγής 
παιδιών προσχολικής 

ηλικίας . 

 
Γενικός στόχος 2.1.1. 

Βελτίωση – επέκταση της υποδομής των 
δημοτικών υπηρεσιών φύλαξης και 
αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας .   

Μέτρο 2.2. 
Βελτίωση – συντήρηση 
αθλητικής υποδομής 

Γενικός στόχος 2.2.1. 
Βελτίωση – επέκταση – συντήρηση της 
υποδομής άθλησης .   

 
Μέτρο 2.3. 

Κοινωνική μέριμνα  

Γενικός στόχος 2.3.1. 
Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας . 

 
 

Μέτρο 2.4. 
Υγεία  

Γενικός στόχος 2.4.1. 
Βελτίωση των συνθηκών διακομιδής των 
ασθενών με την δημιουργία υποδομής για 
την εγκατάσταση  σταθμού του ΕΚΑΒ 

 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 3. Ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας και 
της απασχόλησης  

Μέτρο 3.1. 
Βελτίωση των συνθηκών 
άσκησης γεωργίας και 

κτηνοτροφίας   

Γενικός στόχος 3.1.1. 
Έργα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου 
υδροφορέα και έργα εξασφάλισης 
επάρκειας  αρδεύσιμου νερού . 

Μέτρο 3.2. 
Ανάπτυξη αλιευτικής 

υποδομής . 

Γενικός στόχος 3.2.1. 
Βελτίωση – επέκταση αλιευτικής 
υποδομής . 

 
 
 
 
 
 

Μέτρο 3.3. 
Τουριστική ανάπτυξη 

Γενικός στόχος 3.3.1. 
Βελτίωση των υποδομών 
προσβασιμότητας στις περιοχές με 
δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης . 

Γενικός στόχος 3.3.2. 
Καταγραφή-προστασία-ανάδειξη 

στοιχείων της ιστορικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς του τόπου. 
Γενικός στόχος 3.3.3. 

∆ημιουργία υποδομής ενημέρωση των 
επισκεπτών και προβολής τουριστικού 
προϊόντος . 

Γενικός στόχος 3.3.4. 
Προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση 

περιοχών με στοιχεί τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την προσέλκυση 

επισκεπτών  
 

Μέτρο 3.4. 
Γενικός στόχος 3.4.1. 

Συμβολή στην προώθηση νέων 
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Νέες τεχνολογίες  τεχνολογιών . 
 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 4  
Βελτίωση της 

Αποτελεσματικότητας του 
∆ήμου ως υπηρεσία  . 

 
 

Μέτρο 4.1 
Βελτίωση  υποδομών  -

διοικητήριο 
 

Γενικός στόχος 4.1.1. 
Βελτίωση  υποδομής   διοικητηρίου 
(δημοτικό  μέγαρο ),  διευκόλυνση  
πρόσβασης   των  πολιτών, οργάνωση  
αναδιάταξη  των   γραφείων  των  
υπηρεσιακών  μονάδων   του 
∆ημαρχείου.   

 
 
 

Μέτρο 4.2 
Ανθρώπινο δυναμικό  

 

Γενικός στόχος 4.2.1. 
Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  
πρόσληψης    εξειδικευμένου  
προσωπικού και ολοκλήρωση  των  
διαδικασιών  για  τις    Κρίσεις  
προϊσταμένων τμημάτων, ιδιαίτερα  του  
τμήματος  τεχνικών  έργων. 

Γενικός στόχος 4.2.2. 
Επιμόρφωση του προσωπικού . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέτρο 4.3 
Οργάνωση  υπηρεσιακού  

μηχανισμού   
 

Γενικός στόχος 4.3.1. 
Επιχειρησιακή ετοιμότητα  που  απαιτεί   
η νέα προγραμματική  περίοδο  2007-

2013 (ΕΣΠΑ). 
Γενικός στόχος 4.3.2. 

Οργάνωση  του προσωπικού   και 
οριοθέτηση  των  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  
των  διευθύνσεων. Άμεση συγκρότηση 
του συμβουλίου συντονισμού  των  
υπηρεσιών του  ∆ήμου. Oργάνωση του 
αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού 
ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής με 
την πρόσληψη     εξειδικευμένου 
προσωπικού. 

Γενικός στόχος 4.3.3.                   
Σύσταση   και  οργάνωση   του γραφείου 

πολιτικής προστασίας και 
πυροπροστασίας 

Γενικός στόχος 4.3.4. 
Οργάνωση  του   υπηρεσιακού  
μηχανισμού για την βεβαίωση  και  
είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 

Γενικός  στόχος  4,3,5 
Άμεση  προώθηση  των διαδικασιών  
έγκρισης και  εφαρμογής   του   νέου 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.  
Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  για  τις 
Κρίσεις  προϊσταμένων  διευθύνσεων και 
τμημάτων ιδιαίτερα  του  τμήματος  
τεχνικών  έργων   

 
 

Μέτρο 4.4 
 Υιοθέτηση νέων  

τεχνολογιών  -εξοπλισμός    

Γενικός στόχος 4.4.1. 
 Ολοκλήρωση  των  εσωτερικών 
διαδικασιών  αυτοματοποίησης 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Τεχνικής  
και Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Γενικός στόχος 4.4.2. 
Βελτίωση  της  μηχανοργάνωσης  και  
προμήθεια      τεχνικού  εξοπλισμού   της  
υπηρεσίας .     
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Άξονας 5  
Οργανωτική 

ανασυγκρότηση των 
Νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από το 

∆ήμο  

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέτρο 5.1. 
Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της 
∆ημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Μοιρών 

(∆ΕΠΑΜ) 

Γενικός στόχος 5.1.1. 
Προσαρμογή  της ∆ΕΠΑΜ στις  θεσμικές  
αλλαγές  που επιβάλει   ο νέος δημοτικός  
κώδικας ν.3463/2006, αλλαγή  της  
νομικής  μορφής   και  μετατροπή της  σε  
ανώνυμη. 

Γενικός στόχος 5.1.2. 
Χάραξη  συγκροτημένης   στρατηγικής για 
την ∆ΕΠΑΜ σε  συνάφεια  με  τους  νέους  
καταστατικούς  σκοπούς  της  
επιχείρησης  που  προβλέπονται  για  τη  
λειτουργία  της   νέας  νομικής  μορφής 
και παύση  της  δραστηριοποίησης της 
στον  κατασκευαστικό  εργοληπτικό  
τομέα. 

Γενικός στόχος 5.1.3. 
Ορθολογική  αξιοποίηση -  αναδιάταξη  
υφιστάμενου  προσωπικού της ∆ΕΠΑΜ. 

Γενικός στόχος 5.1.4. 
Εξορθολογισμός  της   λειτουργίας  των  
νέων  σφαγείων  Μοιρών   κυρίως  προς  
την  κατεύθυνση  της   τήρησης   των  
περιβαλλοντικών   όρων   και  της  
οικονομικής  διαχείρισης. 

 
 

Μέτρο 5.2. 
Βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας στον 
τομέα της παροχής 

υπηρεσιών σε οικογένειες 
με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας    

Γενικός στόχος 5.2.1. 
Λειτουργική  επάρκεια   όσον  αφορά την  
υποδομή   του παιδικού σταθμού  αλλά 
και  το έμψυχο δυναμικό   ώστε  να  
καταστεί δυνατό   να  παρέχουμε  υψηλού  
επιπέδου   υπηρεσίες   σε όλους  τους  
πολίτες  του  ∆ήμου. 

Γενικός στόχος 5.2.2. 
∆ημιουργία  δεύτερης  υποδομής (κτίριο )  
Παιδικού   για  την αποσυμφόρηση του  
υφιστάμενου   αλλά  και  την     κάλυψη  
των  αναγκών   της  περιοχής . 

 
 
 
 
 
 
 

Μέτρο 5.3. 
Βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας του  
Οργανισμού  Άθλησης  

∆ήμου  Μοιρών      

 
Γενικός στόχος  5.3.1. 

Εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας των 
υποδομών άθλησης . 

Γενικός στόχος  5.3.2. 
Οργάνωση - διαχείριση του κλειστού 
Γυμναστηρίου    Μοιρών . 

Γενικός στόχος  5.3.3. 
Επέκταση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός 
του Σταδίου Μοιρών . 

Γενικός στόχος  5.3.4 
Σύνδεση  των  βασικών   αθλητικών  
υποδομών  του  οργανισμού άθλησης, με  
την  έννοια  της  τοπικής  ανάπτυξης . 

Γενικός στόχος  5.3.5. 
Προσέλκυση   αθλητικού   - προπονητικού  
τουρισμού.   ∆ιοργάνωση   αθλητικών  
δραστιριοτήτων   τοπικής  - περιφερειακής  
- ακόμα  και εθνικής  εμβελείας.    
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Μέτρο 5.4. 
Βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας  της   
(∆ΕΥΑ ΜΟΙΡΩΝ) 

Γενικός στόχος  5.4.1. 
Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και 
επεξεργασία υγρών λυμάτων . 

Γενικός στόχος  5.4.2. 
Επεκτάσεις – αντικατάσταση δικτύων 
ύδρευσης . 

Γενικός στόχος  5.4.3. 
∆ιασφάλιση της επάρκειας  και της 
ποιότητας του πόσιμου νερού σε 
διευρυμένο χρονικό ορίζοντα .  

Γενικός στόχος  5.4.4. 
Ανάπτυξη-ανανέωση εξοπλισμού της 
∆ΕΥΑΜΟΙ . 

Γενικός στόχος  5.4.5. 
Ορθολογική  αξιοποίηση    ανθρώπινου  
δυναμικού    της  επιχείρησης  με   βάση  
την  οικονομική  δυνατότητα   και τα  
αντικείμενα  της . 

Γενικός στόχος  5.4.6. 
Μείωση  του  υψηλού  λειτουργικού 
κόστους  της   επιχείρησης . 

Γενικός στόχος  5.4.7 
Συνεργασία  ή  συγχώνευση  με τους 
όμορους ∆ήμους  στον τομέα της 
ύδρευσης – αποχέτευσης  , αυξάνοντας 
την διοικητική περιφέρεια της με μία 
διαδημοτική ∆ΕΥΑ. 

Γενικός στόχος  5.4.8. 
Επέκταση του αντικειμένου  της  ∆ΕΥΑ  
σε νέες δραστηριότητες     όπως  την  
άρδευση και την αποκομιδή 
απορριμμάτων. 

 
 
 

Μέτρο 5.5. 
Βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας  του   
ΚΑΠΗ  ΜΟΙΡΩΝ 

Γενικός στόχος  5.5.1 
∆ιευθέτηση του κτιριακού προβλήματος . 

Γενικός στόχος  5.5.2 
Εκσυγχρονισμός  και αντικατάσταση  
πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. 

Γενικός στόχος  5.5.3 
Πρόσληψη  εξειδικευμένου  προσωπικού 
για την παροχή ιατρικής φροντίδας στα 
μέλη του ΚΑΠΗ. 

Γενικός στόχος  5.5.4 
∆ιαχείριση   του προγράμματος  
«Βοήθεια  στο Σπίτι»  με τη 
χρηματοδότηση  του  μέσω  του  ΕΣΠΑ . 

 
 
 
 

Μέτρο 5.6. 
Βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας  του 
« Λιμενικού  ταμείου  

Μοιρών » 

Γενικός στόχος  5.6.1. 
Αποπεράτωση και διαχείριση του  
αλιευτικού  καταφυγίου  Καλών  Λιμένων 

Γενικός στόχος  5.6.2. 
Κατασκευή  αλιευτικού   καταφυγίου  στα  
Πλατιά  Περάματα . 

Γενικός στόχος  5.6.3. 
Ανάπτυξη  νέων  δραστηριοτήτων   προς  
την  κατεύθυνση   της   εξεύρεσης  
πόρων . 

Γενικός στόχος  5.6.4. 
Αναβάθμιση – προστασία - διαχείριση 
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ακτών κολύμβησης . 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 

 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΟΙΡΩΝ 
 ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2010 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
 
2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2.1.1. ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Στην προηγούμενη ενότητα διαμορφώθηκε η στρατηγική του ∆ήμου ως σύνολο 
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης. 
Το Σχέδιο ∆ράσης είναι η μετάφραση της στρατηγικής του ∆ήμου σε συγκεκριμένους 
στόχους και εφικτές δράσεις από τις ∆ημοτικές Υπηρεσίες και τα Νομικά του 
πρόσωπα. 
Η στρατηγική επομένως αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης 
και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο των Υπηρεσιών εξειδικεύουν τη 
στρατηγική του ∆ήμου. Κατ΄ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η καθοδική διάχυση 
(εξάπλωση) των γενικών επιλογών του ∆ημοτικού Συμβουλίου σε όλο το ∆ημοτικό 
Οργανισμό.  
Έτσι , οι επιχειρησιακές επιλογές των επί μέρους Υπηρεσιών ευθυγραμμίζονται με τη 
στρατηγική και η καθημερινή λειτουργία του ∆ήμου θα ακολουθεί την ενιαία 
κατεύθυνση που περιγράφουν οι γενικές στρατηγικές επιλογές του ∆ήμου.  

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.1.1. Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.1. : Αποχέτευση . 
Γενικός στόχος 1.1.1 : Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων .  
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Εμπλεκόμενη Υπηρεσία : ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών  
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Νοικοκυριά και  επιχειρήσεις 
του ∆ήμου Μοιρών . 

Ανάγκη ύπαρξης υποδομής 
συγκέντρωσης 
επεξεργασίας και ασφαλούς 
διάθεσης υγρών λυμάτων .  

-Υπάρχει ώριμο έργο 
εγκατάστασης κεντρικής 
μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού. 
-Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί μια υποδομή σε 
αποχετευτικά δίκτυα η 
οποία όμως πρέπει να 
ολοκληρωθεί .   
-Οι εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής 
ευνοούν την ανάπτυξη 
μικρών εγκαταστάσεων 
διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων με υδροχαρή 
φυτά οι οποίες είναι ιδανικές 
λύσεις για την  εξυπηρέτηση 
των μικρών οικισμών  .    
 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Μείωση του ρυπαντικού φορτίου  που δέχεται το υπέδαφος από  
το μεγάλο αριθμό απορροφητικών βόθρων και την  ανεξέλεγκτη 
διάθεση ελαιουργικών και οικιακών υγρών λυμάτων. 
-Μείωση των παραβιάσεων των κανονιστικών διατάξεων από 
κατοίκους του ∆ήμου . 
-Μείωση του κόστους και της διαδικασίας διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων από τα νοικοκυριά  και τις επιχειρήσεις του ∆ήμου 
Μοιρών . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης στο μεγαλύτερο μέρος των 
∆ημοτών . 
-Ανάπτυξη μηχανισμού διαχείρισης ∆ημοτικού αποχετευτικού 
συστήματος . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
& ∆ιαδικασίες 
Λειτουργίας 
 
 

1.1.1.1. Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης , επεξεργασίας και 
ασφαλούς διάθεσης αστικών αποβλήτων στον οικισμό 
Μοιρών . 

1.1.1.2. Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς του 
∆ήμου . 

1.1.1.3. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων επεξεργασίας και 
ασφαλούς διάθεσης αστικών αποβλήτων στους οικισμούς 
του ∆ήμου . 

1.1.1.4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος 
πληροφόρησης / ενημέρωσης / εκπαίδευσης  των 
κατοίκων , σε συνεργασία με την ∆ημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 
 
 

1.1.1.5. Σχεδιασμός και εφαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας 
αποχετευτικού συστήματος από τη  ∆ημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών  . 

1.1.1.6. Προμήθεια λογισμικού και σχετικού εξοπλισμού για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της αποχέτευσης ως νέας 
δραστηριότητας από τη  ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
& Αποχέτευσης Μοιρών  . 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.1.1.7. Εκπαίδευση υφιστάμενου προσωπικού για τη διαχείριση 
των υποθέσεων που αφορούν την δραστηριότητα της 
αποχέτευσης από τη  ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Μοιρών  . 

1.1.1.8. Πρόσληψη νέου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της αποχέτευσης ως νέας δραστηριότητας από 
τη  ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης 
Μοιρών  . 

 
Οικονομικά 
 
 
 
 

1.1.1.9. Εξασφάλιση πόρων για την κατασκευή της υποδομής 
συγκέντρωσης , επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης 
αστικών αποβλήτων . 

1.1.1.10. Επιβολή ανταποδοτικών τελών, με σκοπό την 
κάλυψη των δαπανών αποχέτευσης , χωρίς η 
επιβάρυνση των δημοτών να ξεπεράσει τον μέσο όρο 
ομοειδών ΟΤΑ.  

 
 
 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.2.1. Συμβολή στην προσπάθεια χωροθέτησης 
ΧΥΤΥ .  
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Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων  . 
Γενικός στόχος 1.2.1 : Συμβολή στην προσπάθεια χωροθέτησης ΧΥΤΥ . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Εμπλεκόμενη Υπηρεσία : Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης / 
όμοροι ∆ήμοι     
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

 
 
 
 
 
 
Νοικοκυριά και  
επιχειρήσεις του ∆ήμου 
Μοιρών . 

Ανάγκη ύπαρξης υποδομής 
συγκέντρωσης εξεργασίας 
και ασφαλούς διάθεσης 
υπολειμμάτων  .  
Η υποδομή αυτή θα μειώσει 
το ρυπαντικό φορτίο που 
δέχεται το έδαφος από την  
ανεξέλεγκτη διάθεση 
απορριμμάτων , παράλληλα 
θα μειώσει το κόστος 
διάθεσης των 
απορριμμάτων και θα δώσει 
οριστική λύση στο ζήτημα 
της διάθεσης των 
απορριμμάτων αφού ο 
σημερινός τρόπος διάθεσης 
αποτελεί προσωρινή λύση  . 

- Υπάρχει διάθεση 
συνεργασίας μεταξύ των 
∆ήμων της περιοχής . 

- Υπάρχει Περιφερειακός 
Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης 
Στερεών αποβλήτων 
(Απ.677 21-02-2006 
Περιφέρειας Κρήτης) ο 
οποίος αποτελεί ειδίκευση 
του Εθνικού Σχεδιασμού 
∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Κρήτης . 
. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Μείωση του ρυπαντικού φορτίου που δέχεται το περιβάλλον  από 
την  ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων . 
-Μείωση των παραβιάσεων των κανονιστικών διατάξεων από 
κατοίκους του ∆ήμου . 
-Μείωση του κόστους και της διαδικασίας διάθεσης των 
απορριμμάτων  . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με την τεχνολογία επεξεργασίας και ανάκτησης 
απορριμμάτων και τον τρόπο διάθεσης υπολειμμάτων.  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.2.1.1. Μελέτη για την εξεύρεση χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΥ, 
σε συνεργασία με τον  Ενιαίο Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης 
Απορριμμάτων και τους όμορους ∆ήμους . 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

1.2.1.2. Συμμετοχή του ∆ήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης 
Απορριμμάτων. (Ορισμός εκπροσώπου του ∆ήμου στο ∆Σ του 
Συνδέσμου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων , καταβολή ετήσιων 
εισφορών) . 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 1.2.1.3. ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και 

προσωπικού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Οικονομικά 
 

1.2.1.4. Εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση μελέτης 
χωροθέτησης ΧΥΤΥ και την εκπαίδευση αιρετών και προσωπικού 
σε θέματα τεχνολογίας διαχείρισης απορριμμάτων 

 
 
Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.2.2. ∆ιευθέτηση-εξυγιάνση  παλαιών και 
υφιστάμενων χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων 
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Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων  . 
Γενικός στόχος 1.2.2 : ∆ιευθέτηση-εξυγιάνση  παλαιών και υφιστάμενων χώρων 
συγκέντρωσης απορριμμάτων. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

 
-Τοπικά διαμερίσματα τα 
οποία φιλοξενούσαν ΧΑ∆Α. 
-Περιοχές που 
συγκεντρώνουν αυθαίρετα 
απορριπτόμενες ποσότητες 
απορριμμάτων . 
-Περιοχή Σταθμού 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων Μοιρών  

-Ανάγκη εξυγίανσης και 
αποκατάστασης περιοχών 
οι οποίες φιλοξενούσαν 
ΧΑ∆Α και περιοχών 
ανεξέλικτης διάθεσης 
απορριμμάτων .  
 -Ανάγκη εξασφάλισης 
άδειας για τη λειτουργία 
Σταθμού μεταφόρτωσης στο 
Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μοιρών. 
 

Ύπαρξη προσωπικού το 
οποίο μπορεί να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
έργων αποκατάστασης 
περιοχών  ανεξέλεγκτης  
διάθεσης απορριμμάτων .  
   

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Μείωση του ρυπαντικού φορτίου που δέχεται το περιβάλλον  από 
την  ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων . 
-Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε περιοχές που έχουν 
υποβαθμιστεί από συγκέντρωση απορριμμάτων    
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με την τεχνολογία αποκατάστασης περιοχών οι οποίες 
έχουν υποβαθμιστεί από τη συγκέντρωση απορριμμάτων .  

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.2.2.2. Μελέτη για την αποκατάσταση περιοχών οι οποίες 
φιλοξενούσαν ΧΑ∆Α . 
1.2.2.3. Μελέτη για την αποκατάσταση περιοχών οι οποίες 
συγκεντρώνουν αυθαίρετα απορριπτόμενα απορρίμματα . 
1.2.2.4 Μελέτη για την αδειοδότηση λειτουργίας ΣΜΑ . 
1.2.2.5 Αποκατάσταση  περιοχών οι οποίες φιλοξενούσαν ΧΑ∆Α . 
1.2.2.6 Αποκατάσταση  περιοχών οι οποίες συγκεντρώνουν 
αυθαίρετα απορριπτόμενα απορρίμματα . 
1.2.2.7 Κατασκευή έργων υποδομής για την λειτουργία ΣΜΑ .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.2.2.8. Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση δημοτών σχετικά με 
τη λειτουργία του ΣΜΑ και την απαγόρευση αυθαίρετης 
απόρριψης απορριμμάτων . 
1.2.2.9 Προμήθεια εξοπλισμού επισκόπησης ΣΜΑ .   

Οικονομικά 
 

1.2.2.10. Εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση έργων 
Αποκατάστασης  περιοχών οι οποίες φιλοξενούσαν ΧΑ∆Α . 
1.2.2.11 Εξασφάλιση πόρων για δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των  δημοτών  
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Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.2.3. Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων. 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων  . 
Γενικός στόχος 1.2.3 : Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των απορριμμάτων. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Φυσικό περιβάλλον . 
Φυσικοί πόροι . 
 

-Ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος από τον 
διαρκώς αυξανόμενο όγκο 
απορριμμάτων . 
-Ανάγκη εξοικονόμησης 
φυσικών πόρων από την 
ανάκτηση και 
επαναχρησιμοποίηση 
υλικών ανακύκλωσης . 
-Ανάγκη εναρμόνισης με 
τους στόχους τους οποίους 
έχει θέσει ο περιφερειακός 
σχεδιασμός σε σχέση με το 
ποσοστό ανακύκλωσης 
απορριμμάτων .  

Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό δημοτών με 
περιβαλλοντική συνείδηση 
οι οποίοι κινούν το σύστημα 
της ανακύκλωσης και δρουν 
ως παράδειγμα για την 
κινητοποίηση και των 
υπολοίπων .  

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Μείωση του όγκου των διατιθέμενων απορριμμάτων. 
-Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλεί η 
συσσώρευση απορριμμάτων . 
-Μείωση του κόστος διάθεσης των απορριμμάτων . 
-Συμβολή στην εξοικονόμηση πόρων από την ανάκτηση και 
επαναχρησιμοποίηση υλικών ανακύκλωσης . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με την τεχνολογία ανακύκλωσης . 

-Ανάπτυξη μηχανισμού εξυπηρέτησης των αναγκών του 
συστήματος ανακύκλωσης . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.2.3.1. Μελέτη για την ανάπτυξη υποδομής κομποστοποίησης . 
1.2.3.2. Ανάπτυξη υποδομής κομποστοποίησης .  
1.2.3.3 Εξασφάλιση χώρου και ανάπτυξη υποδομής 
συγκέντρωσης και επανάκτησης αδρανών υλικών .   
1.2.3.4 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης 
/ ενημέρωσης / εκπαίδευσης  των κατοίκων.  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

1.2.3.5. Συμμετοχή του ∆ήμου στα προγράμματα ανακύκλωσης 
του Ενιαίου Συνδέσμου ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων.  
1.2.3.6. Συνεργασία με όμορους ∆ήμους για την υλοποίηση του 
προγράμματος ανακύκλωσης  
1.2.3.7. Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας και 
ενσωμάτωση σ΄ αυτόν διατάξεων σχετικών με την ανακύκλωση .  
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.2.3.8. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τη δραστηριότητα 
ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
1.2.3.9. ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και 
προσωπικού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης 
Απορριμμάτων 
1.2.3.10 Προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων . 
1.2.3.11 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 
1.2.3.12 Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης .  
1.2.3.13 Προμήθεια απορριμματοφόρου για την ανακύκλωση .  

Οικονομικά 
 

1.2.3.14. Εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης υποδομής κομποστοποίησης . 
1.2.3.15. Εξασφάλιση πόρων για την αγορά  χώρου και την 
ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και επανάκτησης αδρανών 
υλικών .    

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.2.4. Ανάπτυξη – αναβάθμιση  της υποδομής  
συγκέντρωσης των απορριμμάτων . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων  . 
Γενικός στόχος 1.2.4 : Ανάπτυξη – αναβάθμιση  της υποδομής  συγκέντρωσης των 
απορριμμάτων . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Υπηρεσία αποκομιδής 
απορριμμάτων . 
-Οικισμοί του ∆ήμου    

-Ανάγκη ανανέωσης – 
εμπλουτισμού  της 
υποδομής  συγκέντρωσης 
των απορριμμάτων για την 
αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του μηχανισμού 
αποκομιδής και τη βελτίωση 
του επιπέδου καθαριότητας 
σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήμου . 
-Ανάγκη ανάπτυξης 
υποδομής συγκέντρωσης 
και διάθεσης ογκωδών 
αντικειμένων .  
 

Ύπαρξη τεχνολογίας η 
οποία με μικρή επένδυση  
θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει το στόχο της 
αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας του μηχανισμού 
αποκομιδής των 
απορριμμάτων .  

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε κοινόχρηστους χώρους. 
-Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων .  
-Μείωση των παραβιάσεων των κανονιστικών διατάξεων 
καθαριότητας από τους κατοίκους του ∆ήμου .  

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας αποκομιδής 
απορριμμάτων 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
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∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

1.2.4.1  Λειτουργία αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων 
1.2.4.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και 
παρακολούθησης των παραβιάσεων. 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

1.2.4.3 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των 
αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών . 

 
 
 
 
Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.2.4.4. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού . 
1.2.4.5. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης των 
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας  
1.2.4.6. Προμήθεια μικρών καλαθιών για απορρίμματα μικρού 
όγκου. 
1.2.4.7 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  
1.2.4.8. Προμήθεια κοντέινερ για την συγκέντρωση ογκωδών 
απορριμμάτων.  
1.2.4.9 Προμήθεια κοντέινερ και τράκτορα για την μεταφορά των 
απορριμμάτων .  
1.2.4.10 Προμήθεια απορριμματοφόρου .   

Οικονομικά 
 

1.2.4.11. Προσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, με σκοπό την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,  χωρίς η επιβάρυνση των 
δημοτών να ξεπεράσει το μέσο όρο ομοειδών ΟΤΑ . 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.3.1. Εμπλουτισμός υπόγειων αποθεμάτων 
νερού με έργα δέσμευσης της επιφανειακής απορροής . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.3. : Προστασία φυσικών πόρων . 
Γενικός στόχος 1.3.1 : Εμπλουτισμός υπόγειων αποθεμάτων νερού με έργα δέσμευσης 
της επιφανειακής απορροής . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

- Καταναλωτές υδρεύσιμου  
νερού . 
-Φυσικό περιβάλλον . 
-∆ημότες οι οποίοι αντλούν 
το βιοπορισμό τους από 
την αγροτική 
δραστηριότητα . 
 

-Ανάγκη εξασφάλισης 
επάρκειας και καλής 
ποιότητας υδρεύσιμου & 
αρδεύσιμου  νερού .  
-Ανάγκη ανακούφισης των 
φυσικών οικοσυστημάτων 
τα οποία υποφέρουν από 
την αποξήρανση των 
επιφανειακών νερών και την 
ταπείνωση της στάθμης των 
υπόγειων υδροφοριών .  
-Ανάγκη εξασφάλισης 
επάρκειας σε αρδεύσιμο 
νερό .  
  

-Ύπαρξη σημαντικής 
ποσότητας όμβριων υδάτων 
που μέσω της επιφανειακής 
απορροής καταλήγουν στη 
θάλασσα και τα οποία 
μπορούν να δεσμευτούν για 
να εμπλουτίσουν τις 
υπόγειες υδροφορίες . 
 -Ύπαρξη σημείων τα οποία 
λόγω γεωλογίας , 
μορφολογίας του εδάφους 
και γειτνίασης με την 
θάλασσα είναι κατάλληλα 
για την υλοποίησης έργων 
εμπλουτισμού του 
υδροφορέα .  
- Φράγμα Φανερωμένης ,  
σημαντικό έργο 
εμπλουτισμού των 
υπόγειων υδροφοριών.       

ΣΤΟΧΟΙ 



315 

 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

- Εξασφάλιση επάρκειας σε καλής ποιότητας υδρεύσιμο 
νερό . 

- Εξασφάλιση επάρκειας σε καλής ποιότητας αρδεύσιμο 
νερό . 

-  Ανακούφιση φυσικών οικοσυστημάτων τα οποία 
υποφέρουν από την αποξήρανση των επιφανειακών 
νερών και την ταπείνωση της στάθμης των υπόγειων 
υδροφοριών . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού και τις 
δυνατότητες τις οποίες παρέχει η τεχνολογία υλοποίησης  έργων 
εμπλουτισμού .   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
 
 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

1.3.1.1. Έρευνα για την ορθολογική αξιοποίηση του Υδάτινου 
∆υναμικών των ρεμάτων του Τοπικού ∆ιαμερίσματος 
Πηγαϊδακίων . 
1.3.1.2. Μελέτη για τον εντοπισμό σημείων κατάλληλων για την 
χωροθέτηση έργων δέσμευσης επιφανειακών νερών και 
εμπλουτισμού του υδροφορέα .  
1.3.1.3. Υλοποίηση έργων  δέσμευσης επιφανειακών νερών και 
εμπλουτισμού του υδροφορέα .         

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
1.3.1.4. Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης με την εισαγωγή 
ορίων άρδευσης ανά καλλιέργεια και ανάπτυξη μηχανισμού 
ελέγχου τήρησης των ορίων αυτών . 
1.3.1.5 Οργάνωση ομάδων εθελοντών με στόχο την ενημέρωση 
των δημοτών για τα θέματα της διαχείρισης του νερού .  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.3.1.6. ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και 
προσωπικού σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων , σε 
συνεργασία με τη ∆ΕΥΑΜΟΙ 
 

Οικονομικά 
 

1.3.1.7. Προσαρμογή των  τελών άρδευσης , με στόχο τον 
περιορισμό της σπατάλης και την τήρηση των ορίων άρδευσης . 
1.3.1.8. Αναζήτηση πόρων για την χρηματοδότηση έργων  
δέσμευσης επιφανειακών νερών και εμπλουτισμού του 
υδροφορέα .           

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.3.2. Ενσωμάτωση τεχνολογίας 
εξοικονόμησης ενέργειας στην υποδομή του ∆ήμου και δημιουργία υποδομής 
εξασφάλισης ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.3. : Προστασία φυσικών πόρων . 
Γενικός στόχος 1.3.2 : Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στην 
υποδομή του ∆ήμου και δημιουργία υποδομής εξασφάλισης ενέργειας από  ανανεώσιμες 
πηγές . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 
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-Εγκαταστάσεις του ∆ήμου 
και χρήστες των 
εγκαταστάσεων αυτών . 
 
 

-Ανάγκη βελτίωσης της 
κτιριακής υποδομής του 
∆ήμου με στόχο την 
ενσωμάτωση τεχνολογίας 
εξοικονόμησης ενέργειας .  
-Ανάγκη εξοικονόμησης 
οικονομικών πόρων από τη 
μείωση των απαιτήσεων σε 
ενέργεια .  
-Ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος . 

-Ευνοϊκή γεωγραφική θέση 
της περιοχής που 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
ηλιοφάνειας καθ΄ όλη  
σχεδόν τη διάρκεια του 
έτους αλλά και σημαντική 
αιολική δραστηριότητα στο 
μεγαλύτερο μέρος του 
έτους. 
-Ο αγροτικός χαρακτήρας 
της περιοχής και ιδιαιτέρα οι  
εντατικές καλλιέργειες 
κηπευτικών συνεπάγονται 
την παραγωγή μεγάλων 
ποσοτήτων πρώτης ύλης η 
οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην παραγωγή 
βιοενέργειας . 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση των 
απαιτήσεων σε ενέργεια . 
-Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στην  
εξοικονόμηση φυσικών πόρων . 
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από 
την υπερκατανάλωση  ενέργειας και τις δυνατότητες που παρέχει 
η τεχνολογία για την άμβλυνση του προβλήματος .   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

1.3.2.1. Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στο 
κτίριο του ∆ημοτικού Καταστήματος . 
1.3.2.2. Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στο 
κτίριο του ∆ημοτικού Παιδικού Σταθμού  . 
1.3.2.3. Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Μοιρών . 
1.3.2.4. Υλοποίηση μικρών έργων με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Αλσύλλιο Κούλε .   
1.3.2.5. Υλοποίηση μικρών έργων με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας στον οικισμό Σπυριδιανά του Τ.∆. Πετροκεφαλίου  . 
1.3.2.6. Υλοποίηση μικρών έργων με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας στον οικισμό Κουσέ  . 
1.3.2.7. Υλοποίηση μικρών έργων με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας στον οικισμό Αντισκαρίου   . 
1.3.2.8. Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στα 
αντλιοστάσια του ∆ήμου . 
1.3.2.9. Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στο 
δίκτυο του δημοτικού φωτισμού 
1.3.2.10. Ενημέρωση δημοτών , μέσα από ηλεκτρονικά και 
έντυπα μέσα για την ενεργειακά βιώσιμη διαχείριση κατοικιών και 
επιχειρήσεων .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.3.2.11. ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και 
προσωπικού σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  . 
1.3.2.12. Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για το 
δίκτυο του ∆ημοτικού φωτισμού .  

Οικονομικά 
 

1.3.2.13.Εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση των έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας .  

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.4.1. : Χωροταξικός & πολεοδομικός 
σχεδιασμός . 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.4. : ∆ομημένο περιβάλλον. 
Γενικός στόχος 1.4.1. : Χωροταξικός & πολεοδομικός σχεδιασμός . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Οικισμοί του ∆ήμου 
Μοιρών και κάτοικοι των 
οικισμών  . 

-Ανάγκη χωροταξικής 
οργάνωσης των 
ανθρωπίνων  
δραστηριοτήτων ώστε να 
μην δημιουργούνται χωρικές 
αντιθέσεις μεταξύ τους   , να  
προστατεύονται περιοχές με 
οικολογικό και πολιτισμικό 
ενδιαφέρον , να μην 
οικοδομείται γη υψηλής 
παραγωγικότητας και 
γενικότερα να μην 
δυσχεραίνεται η 
επιχειρούμενη βιώσιμη 
ανάπτυξη . 
-Ανάγκη ύπαρξης 
θεσμοθετημένων όρων 
δόμησης σε παράκτιες 
κυρίως περιοχές αλλά και 
σε ορεινές περιοχές όπου 
έχει διατηρηθεί το 
παραδοσιακό στοιχείο 
(Τζίγκουνας , Πλατειά 
Περάματα ,Καλά Λιμάνια , 
Λίσταρος )  .  
-Ανάγκη να ολοκληρωθεί η 
εκπόνηση των 
απαιτούμενων Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών  
καθώς και Σχεδίων 
∆ιαχείρισης των 
προστατευόμενων 
περιοχών σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία . 
-Ανάγκη ύπαρξης  
κτηματολογίου και 
δασολογίου 
 
 

- Η  έγκριση πολεοδομικής 
μελέτης επέκτασης του 
οικισμού Μοιρών . 
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ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

 
- Χωροταξική οργάνωση των ανθρωπίνων  δραστηριοτήτων . 
-Εξασφάλιση θεσμοθετημένων όρων δόμησης σε παράκτιες 
κυρίως περιοχές αλλά και σε ορεινές περιοχές όπου έχει 
διατηρηθεί το παραδοσιακό στοιχείο . 
-Μείωση των παραβιάσεων των κανονιστικών διατάξεων που 
αφορούν τη δόμηση  από τους κατοίκους της πόλης  

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Ανάπτυξη μηχανισμού ο οποίος να δραστηριοποιείται στον τομέα 
της χωροταξικής οργάνωσης ( Ενημέρωση πολιτών , 
παρακολούθηση για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων) 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.4.1.1. Μελέτη ΣΧΟΑΠ ( Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης) για τους οικισμούς: Τζίγκουνας , Πλατειά Περάματα ,Καλά 
Λιμάνια και Λίσταρος   . 
1.4.1.2. Μελέτη πράξης εφαρμογής του νέου Σχεδίου Πόλεως 
Μοιρών .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 1.4.1.3. Οργάνωσης Γραφείο ∆ιαχείρισης των υποθέσεων της 
πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Μοιρών .  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

Οικονομικά 
 

1.4.1.4. Εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση μελέτης ΣΧΟΑΠ 
για τους οικισμούς Τζίγκουνας , Πλατειά Περάματα ,Καλά Λιμάνια 
και Λίσταρος   . 
1.4.1.5. Ανάπτυξη μηχανισμού προείσπραξης εισφορών σε χρήμα 
από τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του νέου Σχεδίου Πόλεως 
Μοιρών.   

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.4.2. : Αναβάθμιση - συντήρηση  υφισταμένων 
κοινόχρηστων  υποδομών  και  χώρων αναψυχής και  δημιουργία νέων . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.4. : ∆ομημένο περιβάλλον. 
Γενικός στόχος 1.4.2. : Αναβάθμιση - συντήρηση  υφισταμένων κοινόχρηστων  
υποδομών  και  χώρων αναψυχής και  δημιουργία νέων . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 
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Οικισμοί του ∆ήμου 
Μοιρών , κάτοικοι και 
επισκέπτες των οικισμών   

-Ανάγκη αναβάθμισης και 
ανάπτυξης κοινόχρηστων 
χώρων . 
-Ανάγκη αναβάθμισης και 
ανάπτυξης του πράσινου 
των οικισμών . 
-Ανάγκη εκσυγχρονισμού 
των παιδικών χαρών και 
εναρμόνισής τους με τις 
σύγχρονες προδιαγραφές . 
-Ανάγκη εξασφάλισης 
πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε 
όλους του κοινόχρηστους 
χώρους του δήμου        

- Νέο σχέδιο πόλης για τον 
οικισμό Μοιρών το οποίο 
προβλέπει την ύπαρξη 
αξιόλογων κοινόχρηστων 
χώρων . 
- Υπάρχει σημαντικός 
αριθμός Παιδικών Χαρών 
στους οικισμούς , οι οποίες 
όμως θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τις 
προδιαγραφές ποιότητας 
και ασφάλειας που 
προβλέπει ο Νόμος . 
   

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων οι οποίοι να εξυπηρετούν τις 
πρακτικές καθημερινές ανάγκες και τις ανάγκες αναψυχής των 
∆ημοτών .  
-Βελτίωση της όψης και της επισκεψιμότητας των οικισμών με την 
ανάπτυξη εστιών πρασίνου εντός των οικισμών ή και έξω  απ΄ 
αυτούς σε μικρά αλσύλλια  . 
-Ανάπτυξη παιδικών χαρών οι οποίες να εναρμονίζονται με τα 
σύγχρονα πρότυπα ποιότητας  .   
-Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλους τους 
κοινόχρηστους και χώρους αναψυχής του ∆ήμου .    
-Συντήρηση, αποκατάσταση  και ανάδειξη κτισμάτων με αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά ή και ιστορικά χαρακτηριστικά        

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Ανάπτυξη  μηχανισμού ο οποίος να εποπτεύει τους 
κοινόχρηστους χώρους .  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

1.4.2.1. ∆ιαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Μοιρών . 
1.4.2.2. Ανάπλασης πλατειών στον οικισμό Μοιρών 
(∆ασκαλογιάννη , Ομονοίας , Αγίου Γεωργίου ) 
1.4.2.3. Ανάπλαση πλατειών στους οικισμούς των Τοπικών 
∆ιαμερισμάτων του ∆ήμου .   
1.4.2.4. Συντήρηση πρασίνου . 
1.4.2.5. Αξιοποίηση ανάδειξη αλσυλλίου Κούλε και διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου . 
1.4.2.6. ∆ιαμόρφωση πεζοδρομίων με ράμπες για ΑΜΕΑ . 
1.4.2.7. Συντήρηση επέκταση ∆ημοτικού φωτισμού . 
1.4.2.8. Έργα συντήρησης των  ∆ημοτικών Κοιμητηρίων . 
1.4.2.9. Εγκατάσταση στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς .   
1.4.2.10 Προσθήκη , ανάπλαση κτιρίου στη «Πλατεία 
∆ασκαλογιάννη» 
1.4.2.11. Αποκατάσταση Πύργου Κουρμούλη 
1.4.2.12. Αποκατάσταση παλαιών κατασκευών με αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά ή και ιστορικά χαρακτηριστικά .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 1.4.2.13 Ανάπτυξη  μηχανισμού ο οποίος θα εποπτεύει τους 
κοινόχρηστους χώρους . 
1.4.2.14. Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας πρασίνου . 
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.4.2.15 Πρόσληψη προσωπικού για το πράσινο   

Οικονομικά 
 

1.4.2.16. Εξασφάλιση πόρων για έργα αναβάθμισης και 
επέκτασης κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχής . 
1.4.2.17. Εξασφάλιση πόρων για τον εκσυγχρονισμό των 
παιδικών χαρών .   

 
 
Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.4.3 : Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
στην έδρα και τους οικισμούς του ∆ήμου . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.4. : ∆ομημένο περιβάλλον. 
Γενικός στόχος 1.4.3 : Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην έδρα και τους 
οικισμούς του ∆ήμου . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Κάτοικοι και επισκέπτες 
του οικισμού Μοιρών . 
-Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός 
του οικισμού Μοιρών  

-Ανάγκη αποσυμφόρησης 
του κεντρικού τμήματος του 
οικισμού Μοιρών . 

- Νέο σχέδιο πόλεως του 
οικισμού των Μοιρών το 
οποίο προβλέπει την 
διεύρυνση του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου .   
- ∆ιάνοιξη περιφερειακού 
δρόμου στα νότια του 
οικισμού Μοιρών στα 
πλαίσια του έργου 
«Βελτίωση κατά τμήματα 
του Νοτίου Οδικού Άξονα Ν. 
Ηρακλείου-οδικά τμήματα 
Ν. Ηρακλείου »  

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της έδρας του 
∆ήμου.  
-Μείωση των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων οι οποίες 
αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων . 
-∆ημιουργία συνθηκών για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ΙΧ για 
μετακινήσεις στο εσωτερικό των οικισμών .      

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας  
∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.4.3.1. Μελέτη οργάνωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων . 
1.4.3.2. Αποκέντρωση των υπηρεσιών του ∆ήμου με την 
μετεγκατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών μακριά από το 
κέντρο  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

Οικονομικά 
 

1.4.3.3. Εξεύρεση πόρων για την δημιουργία κτηριακής υποδομής 
προκειμένου να στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήμου 
εκτός του κέντρου των Μοιρών .  

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.5.1. : Συντήρηση – ανάπτυξη – 
εκσυγχρονισμός  υποδομής ύδρευσης . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.5. : Ύδρευση. 
Γενικός στόχος 1.5.1. : Συντήρηση – ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός  υποδομής ύδρευσης. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος . 
Αρμόδια  Υπηρεσία : ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Χρήστες του δικτύου 
ύδρευσης . 

-Εξασφάλιση επάρκειας σε 
καλής ποιότητας υδρεύσιμο 
νερό .  

- Σημαντικό ποσοστό του 
δικτύου ύδρευσης έχει ήδη  
εκσυγχρονιστεί .    

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Εξασφάλιση ενός δικτύου ύδρευσης το οποίο να διασφαλίζει την 
ποιότητα του υδρεύσιμου νερού . 
-Εξασφάλιση ενός σημαντικού ΄΄δικτύου΄΄ γεωτρήσεων σε 
περιοχές των οποίων τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του 
υπεδάφους καθώς και η ανυπαρξία πηγών ρύπανσης , 
εξασφαλίζουν   αξιόλογη ποιότητα   υδρεύσιμου νερού ούτως 
ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα επάρκειας νερού ακόμα και 
σε περιόδους λειψυδρίας .   
-Εξοπλισμός του συστήματος ύδρευσης μα σύγχρονα Η/Μ 
συστήματα αυτοματοποίησης .     

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

1.5.1.1. Ανορύξεις και αξιοποιήσεις γεωτρήσεων σε σημεία με 
αξιόλογη ποιότητα   υδρεύσιμου νερού . 
1.5.1.2. Ολοκλήρωση της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης 
με νέα δίκτυα από υλικά τα οποία διασφαλίζουν την ποιότητα στο 
υδρεύσιμο νερό .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 1.5.1.3. Οργάνωση σε συνεργασία με τη ∆ημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών ημερίδων για την ενημέρωση 
αιρετών , υπηρεσιακών παραγόντων και δημοτών για τα 
προβλήματα επάρκειας νερού και πως μπορούν να αμβλυνθούν 
με απλά μέτρα εξοικονόμησης νερού .    
1.5.1.4.(1.3.1.5.) Οργάνωση εθελοντικών ομάδων με στόχο την 
ενημέρωση των δημοτών για τα θέματα της διαχείρισης του νερού 
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.5.1.5(1.3.1.6.) ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης 
αιρετών και προσωπικού σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων 
, σε συνεργασία με τη ∆ΕΥΑΜΟΙ 
   

Οικονομικά 
 

1.5.1.6 Εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση έργων 
ύδρευσης. 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.5.2. : Προστασία και χρήση αποκλειστικά για 
ύδρευση των αποθεμάτων νερού καλής ποιότητας και ανάπτυξη τεχνολογίας 
επεξεργασίας μη πόσιμου νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών . 
  

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.5. : Ύδρευση. 
Γενικός στόχος 1.5.2. : Προστασία και χρήση αποκλειστικά για ύδρευση των 
αποθεμάτων νερού καλής ποιότητας και ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας μη πόσιμου 
νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Αρμόδια  Υπηρεσία : ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μοιρών. 
Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες : Όμοροι ∆ήμοι .
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Χρήστες του δικτύου 
ύδρευσης . 

-Ανάγκη προστασίας των  
αποθεμάτων υδρεύσιμου 
νερού από τη ρύπανση .  
-Ανάγκη διασφάλισης των 
αποθεμάτων υδρεύσιμου 
νερού από την 
απορρόφηση τους στην 
άρδευση . 
-Ανάγκη εξασφάλισης 
τεχνολογίας για την 
μετατροπή μη πόσιμου 
νερού σε πόσιμο .         

- Ύπαρξη περιοχών των 
οποίων τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά και η 
ανυπαρξία πηγών 
ρύπανσης εξασφαλίζουν 
καλής ποιότητας υδρεύσιμο 
νερό . 
-Ύπαρξη σημαντικής 
ποσότητας όμβριων υδάτων 
που μέσω της επιφανειακής 
απορροής καταλήγουν στη 
θάλασσα και τα οποία 
μπορούν να δεσμευτούν για 
να εμπλουτίσουν τις 
υπόγειες υδροφορίες . 
 -Ύπαρξη σημείων τα οποία 
λόγω γεωλογίας , 
μορφολογίας του εδάφους 
και γειτνίασης με την 
θάλασσα είναι κατάλληλα 
για την υλοποίηση έργων 
εμπλουτισμού του 
υδροφορέα .  
- Φράγμα Φανερωμένης ,  
σημαντικό έργο 
εμπλουτισμού των 
υπόγειων υδροφοριών.        

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Προστασία των  αποθεμάτων υδρεύσιμου νερού από τη ρύπανση. 
∆ιασφάλιση των αποθεμάτων υδρεύσιμου νερού από την 
απορρόφηση τους στην άρδευση . 
Εξασφάλιση τεχνολογίας για τη μετατροπή του νερού του 
Φράγματος φανερωμένης σε πόσιμο          

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Βελτίωση των γνώσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού και σχετικά με τις 
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην άμβλυνση του 
προβλήματος . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.5.2.1.(1.3.1.1.) Έρευνα για την ορθολογική αξιοποίηση του 
Υδάτινου δυναμικού των ρεμάτων του Τοπικού ∆ιαμερίσματος 
Πηγαϊδακίων . 
1.5.2.2.(1.3.1.2.) Μελέτη για τον εντοπισμό σημείων κατάλληλων 
για τη χωροθέτηση έργων δέσμευσης επιφανειακών νερών και 
εμπλουτισμού του υδροφορέα .  
1.5.2.3.(1.3.1.3.) Υλοποίηση έργων  δέσμευσης επιφανειακών 
νερών και εμπλουτισμού του υδροφορέα . 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 1.5.2.4.(1.5.1.4.)(1.3.1.5.) Οργάνωση εθελοντικών ομάδων με 
στόχο την ενημέρωση των δημοτών για τα θέματα της διαχείρισης 
του νερού   

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

1.5.2.5.(1.3.1.6.) ∆ιοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης 
αιρετών και προσωπικού σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων 
, σε συνεργασία με τη ∆ΕΥΑΜΟΙ 

Οικονομικά 
 

1.5.2.6.(1.3.1.8.) Αναζήτηση πόρων για την χρηματοδότηση 
έργων   δέσμευσης επιφανειακών νερών και εμπλουτισμού του 
υδροφορέα . 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 1.6.1 : Βελτίωση-ανάπτυξη του οδικού δικτύου 
εντός του ∆ήμου με στόχο την ασφάλεια και τη διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας . 
 

Άξονας 1. : Προστασία του περιβάλλοντος και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.6. : Προσπελασιμότητα. 
Γενικός στόχος 1.6.1 : Βελτίωση-ανάπτυξη του οδικού δικτύου εντός του ∆ήμου με 
στόχο την ασφάλεια και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 
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-Χρήστες του οδικού 
δικτύου του ∆ήμου,  
,κάτοικοι του δήμου αλλά 
και της ευρύτερης 
περιοχής. 
-Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο 
∆ήμο . 
-∆ημότες οι οποίοι  
αντλούν τον βιοπορισμό 
τους από την γεωργία και 
την κτηνοτροφία .       

-Ανάγκη ασφαλούς 
μετακίνησης τόσο εντός  
των ορίων του ∆ήμου όσο 
και από και προς το ∆ήμο . 
-Ανάγκη μείωσης του 
χρόνου διακίνησης 
επιβατών και προϊόντων  
προς το Ηράκλειο .  
- Ανάγκη βελτίωσης της 
προσβασιμότητας προς τις 
περιοχές του νότου . 
-Ανάγκη συνεχούς 
συντήρησης του  αγροτικού 
δικτύου .   
-Ανάγκη βελτίωσης της 
προσβασιμότητας προς 
περιοχές με δυνατότητα 
τουριστικής ανάπτυξης .   

- Υπάρχει σημαντικό 
ανάπτυγμα  αγροτικού 
δικτύου . 
-Η γεωγραφική θέση του 
οικισμού Μοιρών καθώς και 
το γεγονός ότι αποτελεί 
κέντρο της οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας 
τόσο του ∆ήμου όσο και της 
ευρύτερης περιοχής του 
Νότου του Νομού 
Ηρακλείου μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά στην 
προσπάθεια προσέλκυσης 
κεφαλαίων για την 
αναβάθμιση και την 
επέκταση των υποδομών 
προσπελασιμότητας .   
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-∆ημιουργία συνθηκών για την ασφαλή μετακίνηση τόσο εντός  
των ορίων του ∆ήμου όσο και από και προς το ∆ήμο . 
-Μείωση του χρόνου διακίνησης επιβατών και προϊόντων  προς 
και από το Ηράκλειο .  
-Βελτίωσης της προσβασιμότητας προς τις νότιες περιοχές του 
Νησιού   . 
-Εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διέλευσης στο αγροτικό  
δίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους .   
-Βελτίωση της προσβασιμότητας προς περιοχές με δυνατότητα 
τουριστικής ανάπτυξης 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας  
∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

1.6.1.1. Έργα συντήρησης οδοστρώματος δημοτικών δρόμων . 
1.6.1.2. Έργα συντήρησης αγροτικών δρόμων . 
1.6.1.3. Μικρά τεχνικά έργα για την εξασφάλιση της ασφαλούς 
διέλευσης του οδικού δικτύου .   
1.6.1.3. Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ και ανακλαστήρων . 
1.6.1.4. Προμήθεια μεταλλικών προστατευτικών στηθαίων .    
1.6.1.5. ∆ιαγραμμίσεις επί του οδικού δικτύου .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 1.6.1.6. Αναβάθμιση , εξοπλισμός , ηλεκτροδότηση αμαξοστασίου 

του ∆ήμου .  

Οικονομικά 
 

1.6.1.7. Εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση έργων 
συντήρησης οδικού δικτύου  . 
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Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 2.1.1. Βελτίωση – επέκταση της υποδομής των 
δημοτικών υπηρεσιών φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας .    
 

Άξονας 2. Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής  
Μέτρο 2.1. Ενίσχυση υποδομής φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας . 
Γενικός στόχος 2.1.1. Βελτίωση – επέκταση της υποδομής των δημοτικών υπηρεσιών 
φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας .    
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Αρμόδια Υπηρεσία : ∆ημοτικός Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός & Κοινωφελής 
Επιχείρηση του ∆ήμου Μοιρών . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Οικογένειες με παιδιά σε 
προσχολική ηλικία .  

Ανάγκη εξασφάλισης 
υπηρεσιών φύλαξης και 
δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών προσχολικής 
ηλικίας για περισσότερες 
οικογένειες .   

-Ύπαρξη ∆ημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού με 
μακρόχρονη 
δραστηριοποίηση στο χώρο 
της φύλαξης και 
δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. 
-Λειτουργία προγράμματος 
βρεφικού σταθμού με 
χρηματοδότηση από 
ευρωπαϊκά προγράμματα .   

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Εξασφάλιση υπηρεσιών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας για περισσότερες οικογένειες .   

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας -∆ημιουργία μόνιμης δομής βρεφικού σταθμού . 
∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

2.1.1.1. Κατασκευή κτιριακής υποδομής για τη στέγαση του 
βρεφικού σταθμού του ∆ήμου . 
2.1.1.2. Αποκατάσταση  διαβρωμένης μόνωσης δώματος κτιρίων 
«2ο Νηπιαγωγείο-Παιδικός Σταθμός Μοιρών».  
2.1.1.3. Μελέτη για την αξιολόγηση του έργου του Βρεφικού 
Σταθμού .   

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

2.1.1.4. Προμήθεια εξοπλισμού για την τον Βρεφονηπιακό 
Σταθμό. 

Οικονομικά 
 

2.1.1.5. Εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση του έργου 
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Τ.∆. Γαλιάς ∆ήμου Μοιρών». 
2.1.1.6. Εξεύρεση πόρων για τη συντήρηση της κτηριακής 
υποδομής του Βρεφονηπιακού Σταθμού . 
2.1.1.7 Εξεύρεση πόρων για τη συνέχιση του προγράμματος 
«Βρεφικός Σταθμός» . 
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Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 2.2.1. : Βελτίωση – συντήρηση αθλητικής 
υποδομής . 

Άξονας 2. : Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής  
Μέτρο 2.2. : Βελτίωση – συντήρηση αθλητικής υποδομής 
Γενικός στόχος 2.2.1. : Βελτίωση – επέκταση – συντήρηση της υποδομής άθλησης .  
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Αρμόδια Υπηρεσία : Αθλητικός Οργανισμός Μοιρών .
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

∆ημότες και κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής οι 
οποίοι χρησιμοποιούν την 
αθλητική υποδομή του 
∆ήμου . 

-Ανάγκη διαρκούς 
συντήρησης της αθλητικής 
υποδομής . 
-Ανάγκη επέκτασης της 
αθλητικής υποδομής . 
-Ανάγκη εξοπλισμού των 
αθλητικών εγκαταστάσεων . 
-Ανάγκη ενσωμάτωσης 
τεχνολογίας εξασφάλισης 
ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές . 

-Αξιόλογη  αθλητική 
υποδομή η οποία όμως 
απαιτεί εξοπλισμό .   
-Η γεωγραφική θέση του 
οικισμού Μοιρών καθώς και 
το γεγονός ότι αποτελεί 
κέντρο της οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας 
τόσο του ∆ήμου όσο και της 
ευρύτερης περιοχής του 
Νότου του Νομού 
Ηρακλείου μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά στην 
προσπάθεια προσέλκυσης 
κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη της αθλητικής 
υποδομής . 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα του μαζικού 
αθλητισμού . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Εξασφάλιση ανταποδοτικότητας όσων αφορά τις υπηρεσίες που 
παρέχει ο Αθλητικός  Οργανισμός  Μοιρών .   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
 
 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

2.2.1.1. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ∆ημοτικό Στάδιο 
Μοιρών. 
2.2.1.2. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου 7Χ7 στο Τ.∆. Πετροκε-
φαλίου 
2.2.1.3.(1.3.2.3.) Ενσωμάτωση τεχνολογίας εξοικονόμησης 
ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου 
Μοιρών . 

 
 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

2.2.1.4. Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
∆ημοτικού Σταδίου Μοιρών . 
2.2.1.5.  Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
Κλειστού Γυμναστηρίου  Μοιρών . 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

2.2.1.6. Πρόσληψη προσωπικού . 
2.2.1.7. Προμήθεια εξοπλισμού . 
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Οικονομικά 
 

2.2.1.8. Εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργου 
ενσωμάτωσης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Μοιρών . 
2.2.1.9 Εξασφάλιση πόρων για την συνέχιση των προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού . 
2.2.1.10 Καθιέρωση τελών για την εξασφάλιση της 
ανταποδοτικότητας στη χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων .  

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 2.3.1. : Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας 

Άξονας 2.: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής . 
Μέτρο 2.3.: Κοινωνική μέριμνα . 
Γενικός στόχος  2.3.1. :Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ΚΑΠΗ ∆ήμου Μοιρών , Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου 
Μοιρών & ∆ΕΠΑΜ .  
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Ωφελούμενοι από τις 
δράσεις κοινωνικής 
μέριμνας του ∆ήμου .    

-Ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών υποστήριξης σε 
κοινωνικές ομάδες όπως 
ηλικιωμένοι , μοναχικά 
άτομα , χρόνια  πάσχοντες , 
μονογονεϊκές οικογένειες , 
άτομα με δυσκολία 
κοινωνικής ενσωμάτωσης , 
άτομα αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας .     

-Ύπαρξη και μακροχρόνια 
δραστηριοποίηση του 
ΚΑΠΗ Μοιρών . 
-∆ραστηριοποίηση του 
προγράμματος Βοήθεια στο 
σπίτι . 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους .   
-Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας σε  μοναχικά άτομα με αναπηρία ή με 
χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δυσκολεύονται να 
αυτοεξυπηρετηθούν και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες Υγείας. 
-Επαναλειτουργία του Γραφείου Παροχής Κοινωνικής 
Υποστήριξης του ∆ήμου . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Οργάνωση των Νομικών Προσώπων τα οποία παρέχουν 
υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης με στόχο την κάλυψη 
μεγαλύτερου ποσοστού των αναγκών των ∆ημοτών .   

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

2.3.1.1 Καταγραφή των αναγκών παροχής υπηρεσιών φροντίδας 
και αναψυχής  σε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια του ∆ήμου . 
2.3.1.2. Καταγραφή των μοναχικών ατόμων με αναπηρία ή με 
χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δυσκολεύονται να 
αυτοεξυπηρετηθούν και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες Υγείας.  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

2.3.1.3. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΚΑΠΗ προκειμένου να 
μπορέσει να υποστηρίξει τις νέες αρμοδιότητές του σχετικά με το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 
2.3.1.4. Ολοκλήρωση των διαδικασιών οργάνωσης της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Μοιρών .  
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

2.3.1.5.Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΑΠΗ  
2.3.1.6.Πρόσληψη προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήμου Μοιρών   
2.3.1.7.Προμήθεια εξοπλισμού   

Οικονομικά 
 

2.3.1.8.Εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση των 
κοινωνικών προγραμμάτων του ∆ήμου   

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου 2.4.1. : Βελτίωση των συνθηκών διακομιδής 
των ασθενών με τη δημιουργία υποδομής για την εγκατάσταση  σταθμού του 
ΕΚΑΒ  
 

Άξονας 2.: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής . 
Μέτρο 2.4.: Υγεία  . 
Γενικός στόχος  2.4.1. : Βελτίωση των συνθηκών διακομιδής των ασθενών με τη 
δημιουργία υποδομής για την εγκατάσταση  σταθμού του ΕΚΑΒ  
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος . 
Αρμόδια υπηρεσία : ΕΚΑΒ 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Κάτοικοι του ∆ήμου και της 
ευρύτερης περιοχής ( 
∆ήμων Τυμπακίου , Ζαρού 
και Γόρτυνας ) 

-Ανάγκη βελτίωσης των 
συνθηκών διακομιδής 
ασθενών προς τις μονάδες 
νοσοκομειακής περίθαλψης 
του  Ηρακλείου . 
-Ανάγκη ύπαρξης μιας 
μόνιμης εγκατάστασης του 
ΕΚΑΒ στην περιοχή .    

-Ύπαρξη και λειτουργία 
μονάδας του ΕΚΑΒ η οποία 
φιλοξενείται προσωρινά στις 
εγκαταστάσεις του 
∆ημοτικού Κολυμβητηρίου .  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

 

Συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών  διακομιδής ασθενών προς 
τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης του  Ηρακλείου . 

 
Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας  
∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

2.4.1.1. Κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
«ΕΚΑΒ» 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 



329 

 

Οικονομικά 
 

2.4.1.2. Αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση του έργου . 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.1.1. Έργα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου 
υδροφορέα και για την εξασφάλιση επάρκειας  αρδεύσιμου νερού . 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης . 
Μέτρο 3.1.: Βελτίωση των συνθηκών άσκησης γεωργίας και κτηνοτροφίας  . 
Γενικός στόχος  3.1.1. Έργα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και έργα 
εξασφάλισης επάρκειας  αρδεύσιμου νερού . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

∆ημότες ο οποίοι αντλούν 
τον βιοπορισμό τους από 
τη γεωργία και τη 
κτηνοτροφία . 

-Ανάγκη εξασφάλισης 
επάρκειας σε αρδεύσιμο 
νερό . 
- Ανάγκη προστασίας των 
υπόγειων υδροφοριών από 
τη υπεράντληση .  
 

- Ύπαρξη σημαντικής 
ποσότητας όμβριων υδάτων 
που μέσω της επιφανειακής 
απορροής καταλήγουν στη 
θάλασσα και τα οποία 
μπορούν να δεσμευτούν για 
να εμπλουτίσουν τις 
υπόγειες υδροφορίες . 
 -Ύπαρξη σημείων τα οποία 
λόγω γεωλογίας , 
μορφολογίας του εδάφους 
και γειτνίασης με την 
θάλασσα είναι κατάλληλα 
για την υλοποίηση έργων 
εμπλουτισμού του 
υδροφορέα .  
- Φράγμα Φανερωμένης ,  
σημαντικό έργο 
εμπλουτισμού των 
υπόγειων υδροφοριών.    

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

 
 
- Εξασφάλιση επάρκειας σε αρδεύσιμο νερό . 
- Προστασία των υπόγειων υδροφοριών από τη υπεράντληση .  

 
Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Ανάπτυξη μηχανισμού διαχείρισης του αρδεύσιμου νερού και 
ουσιαστική εμπλοκή των καταναλωτών του αρδεύσιμου νερού στο 
θέμα της διαχείρισής του  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
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∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

3.1.1.1. ∆ιάνοιξη νέων αρδευτικών  γεωτρήσεων . 
3.1.1.2. Έργα αξιοποίησης υφιστάμενων γεωτρήσεων . 
3.1.1.3. Έργα αντικατάστασης και επέκτασης αρδευτικών 
δικτύων.  
3.1.1.4.(1.5.2.1.)(1.3.1.1.) Έρευνα για την ορθολογική αξιοποίηση 
του Υδάτινου ∆υναμικών των ρεμάτων του Τοπικού 
∆ιαμερίσματος Πηγαϊδακίων . 
3.1.1.5.(1.5.2.2.)(1.3.1.2.) Μελέτη για τον εντοπισμό σημείων 
κατάλληλων για την χωροθέτηση έργων δέσμευσης επιφανειακών 
νερών και εμπλουτισμού του υδροφορέα .  
3.1.1.6.(1.5.2.3.)(1.3.1.3.) Υλοποίηση έργων  δέσμευσης 
επιφανειακών νερών και εμπλουτισμού του υδροφορέα . 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 3.1.1.7.(1.5.2.4.)(1.5.1.4.)(1.3.1.5.) Οργάνωση εθελοντικών 
ομάδων με στόχο την ενημέρωση των δημοτών για τα θέματα της 
διαχείρισης του νερού   

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

3.1.1.8.(1.5.2.5.)(1.3.1.6.) ∆ιοργάνωση προγράμματος 
επιμόρφωσης αιρετών και προσωπικού σε θέματα διαχείρισης 
υδατικών πόρων , σε συνεργασία με τη ∆ΕΥΑΜΟΙ 

Οικονομικά 
 

3.1.1.9.(1.5.2.6.)(1.3.1.8.) Αναζήτηση πόρων για την 
χρηματοδότηση έργων   δέσμευσης επιφανειακών νερών και 
εμπλουτισμού του υδροφορέα . 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.2.1. Βελτίωση – επέκταση αλιευτικής 
υποδομής  
 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης  
Μέτρο 3.2.: Ανάπτυξη αλιευτικής υποδομής . 
Γενικός στόχος 3.2.1. Βελτίωση – επέκταση αλιευτικής υποδομής . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
Αρμόδια υπηρεσία : Λιμενικό Ταμείο Μοιρών 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Κάτοικοι του ∆ήμου οι 
οποίοι αντλούν το 
βιοπορισμό τους από την 
αλιεία . 
-Ερασιτέχνες αλιείς του 
∆ήμου . 

-Ανάγκη ύπαρξης 
εγκατάστασης  ελλιμενισμού 
αλιευτικών σκαφών . 

-Σημαντικό ανάπτυγμα 
ακτών στα νότια του ∆ήμου. 
-Ύπαρξη αλιευμάτων 
αξιόλογης ποιότητας στις 
θαλάσσιες περιοχές νότια 
του ∆ήμου . 
-Ύπαρξη αξιόλογου 
ποσοστού του πληθυσμού 
το οποίο δραστηριοποιείται 
στην αλιεία επαγγελματικά ή 
ερασιτεχνικά .   
-Ύπαρξη, μικρού αλιευτικού 
καταφυγίου στην περιοχή 
Καλά Λιμάνια το οποίο 
αναβαθμίζεται .   

ΣΤΟΧΟΙ 



331 

 

Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού μικρών αλιευτικών σκαφών.   
-Συμβολή στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων συμπληρωματικών της γεωργίας ή της 
κτηνοτροφίας .   
-Συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού . 
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Αναβάθμιση του Λιμενικού Ταμείου Μοιρών με στόχο να 
αναπτυχθεί μηχανισμός ικανός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
αλιευτικής δραστηριότητας .     

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

3.2.1.1. Μελέτη κόστους οφέλους αλιευτικού καταφυγίου Κ. 
Λιμένων . 
3.2.1.2. Μελέτη ολοκλήρωσης αλιευτικού καταφυγίου στα Πλατειά 
Περάματα . 
3.2.1.3. Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στα Πλατειά 
Περάματα. 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

3.2.1.3. Αναδιοργάνωση του Λιμενικού Ταμείου Μοιρών για την 
υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων που θα προκύψουν  μετά 
την ολοκλήρωση των αλιευτικών καταφυγίων .   

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

Οικονομικά 
 

3.2.1.3. Εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του έργου «Αλιευτικό 
καταφύγιο στα Πλατειά Περάματα » 
3.2.1.4. ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων επιβολής τελών 
προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι υπέρ του Λιμενικού 
Ταμείου .   

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.3.1. Βελτίωση των υποδομών 
προσβασιμότητας στις περιοχές με δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης .  

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης  
Μέτρο 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη. 
Γενικός στόχος 3.3.1. Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας στις περιοχές με 
δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

Κάτοικοι και επισκέπτες του 
∆ήμου .  

Ανάγκη μείωσης του χρόνου 
και γενικότερα βελτίωσης 
των συνθηκών πρόσβασης , 
σε παραλιακές περιοχές ,σε 
ορεινές περιοχές με έντονο 
παραδοσιακό στοιχείο και 
γενικότερα σε περιοχές με 
δυνατότητες τουριστικής 
ανάπτυξης .   

-Υπάρχει οδικό δίκτυο 
πρόσβασης στις περιοχές 
με δυνατότητα τουριστικής 
ανάπτυξης ωστόσο 
χρειάζεται βελτίωση και 
επέκτασή . 
-Οι συνθήκες πρόσβασης 
στις παραλιακές περιοχές  
του ∆ήμου θα βελτιωθούν 
σημαντικά από την 
ολοκλήρωση του Νότιου 
Οδικού Άξονα Κρήτης . 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

 
Μείωση του χρόνου και γενικότερα βελτίωση των συνθηκών 
πρόσβασης , σε παραλιακές περιοχές σε ορεινές περιοχές με 
έντονο παραδοσιακό στοιχείο και γενικότερα σε περιοχές με 
δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης .   
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας  
∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

3.3.1.1(1.6.1.1.) Έργα συντήρησης οδοστρώματος δημοτικών 
δρόμων . 
3.3.1.2(1.6.1.2.) Έργα συντήρησης αγροτικών δρόμων . 
3.3.1.3.(1.6.1.3.) Μικρά τεχνικά έργα για την εξασφάλιση της 
ασφαλούς διέλευσης του οδικού δικτύου .   
3.3.1.4.(1.6.1.3.) Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ και ανακλαστήρων . 
3.3.1.5.(1.6.1.4.) Προμήθεια μεταλλικών προστατευτικών 
στηθαίων.    
3.3.1.6.(1.6.1.5.) ∆ιαγραμμίσεις επί του οδικού δικτύου . 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 
Οικονομικά 
 

3.3.1.7.(1.6.1.7.) Εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση 
έργων συντήρησης οδικού δικτύου  . 

 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.3.2. Καταγραφή-προστασία-ανάδειξη 
στοιχείων της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης  
Μέτρο 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη. 
Γενικός στόχος 3.3.2. Καταγραφή-προστασία-ανάδειξη στοιχείων της ιστορικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. 
Υπηρεσία υλοποίησης : Γραφείο Προγραμματισμού / Τεχνική Υπηρεσία .   
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Κάτοικοι , επισκέπτες του 
∆ήμου και μελετητές της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
της περιοχής .  
-Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού , και 
του αγροτουρισμού . 
 

-Ανάγκη καταγραφής και 
προστασίας των στοιχείων 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς τα οποία 
παραμένουν άγνωστα  

-Πλούσια ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά  . 
-Ύπαρξη αξιόλογων 
ντόπιων επιστημόνων που 
ασχολούνται με την 
καταγραφή των στοιχείων 
της ιστορικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας του 
τόπου .   

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Καταγραφή , προστασία και ανάδειξη στοιχείων της ιστορικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου . 
-Προβολή του ∆ήμου μέσω της ανάδειξης της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς του .   
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Βελτίωση των γνώσεων των δημοτών σχετικά με την ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας  

3.3.2.1. Εργασία καταγραφής στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς . 
3.3.2.2.(1.4.2.10.)Προσθήκη ανάπλαση κτιρίου  στη «Πλατεία 
∆ασκαλογιάννη» 
3.3.2.3.(1.4.2.11.) Αποκατάσταση Πύργου Κουρμούλη 
3.3.2.4.(1.4.2.12.) Αποκατάσταση παλαιών κατασκευών με 
αξιόλογα αρχιτεκτονικά ή και ιστορικά χαρακτηριστικά . 

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
3.3.2.5. Συνεργασία με επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την 
καταγραφή των στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής 
ταυτότητας του τόπου .   

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

Οικονομικά 
 

3.3.2.6. Εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση μελέτης 
καταγραφής στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς . 
   

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.3.3.: ∆ημιουργία υποδομής προβολής του 
∆ήμου. 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης . 
Μέτρο 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη. 
Γενικός στόχος 3.3.3.: ∆ημιουργία υποδομής προβολής του ∆ήμου. 
Υπηρεσία υλοποίησης : Γραφείο Προγραμματισμού 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Κάτοικοι και επισκέπτες 
∆ήμου . 
-Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού , και 
του αγροτουρισμού . 
 

-Ανάγκη ύπαρξης 
μηχανισμού προβολής της 
περιοχής του ∆ήμου , της 
πολιτιστικής και ιστορικής 
του κληρονομιάς καθώς και 
των παραγόμενων 
προϊόντων του .  

 -Ύπαρξη κατάλληλου 
χώρου για την δημιουργία 
κεντρικού περιπτέρου 
ενημέρωσης . 
-∆υνατότητα προβολής 
μέσω της ιστοσελίδας του 
∆ήμου στο διαδίκτυο .  

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Προβολής της περιοχής του ∆ήμου , της πολιτιστικής και ιστορικής 
του κληρονομιάς , του φυσικού του περιβάλλοντος καθώς και των 
παραγόμενων προϊόντων του . 
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Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Ανάπτυξη μηχανισμού προβολής του ∆ήμου και συμβολή στην 
επίτευξη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης .  

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

3.3.3.1. Εξοπλισμός περιπτέρου ενημέρωσης επισκεπτών στη 
περιοχή του Ηρώου του οικισμού Μοιρών . 
3.3.3.2. ∆ημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής του ∆ήμου και 
διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας του με την πολιτιστική 
δραστηριότητα της περιοχής ή με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να 
ενδιαφέρει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής . 
3.3.3.3. ∆ημιουργία υποδομής προβολής του ∆ήμου σε σημεία με 
υψηλή επισκεψιμότητα τόσο στην έδρα όσο και στους 
υπόλοιπους οικισμούς .  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

 
 3.3.3.4. Οργάνωση μηχανισμού προβολής του ∆ήμου και 
συμβολής στην επίτευξη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης . 
3.3.3.5. Οργάνωση εθελοντικών ομάδων με δραστηριοποίηση 
μεταξύ άλλων και στην προβολή του ∆ήμου .  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 3.3.3.5. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού το οποίο θα καλύπτει 

τις ανάγκες προβολής του ∆ήμου .   

Οικονομικά 
 

3.3.3.6. Εξασφάλιση πόρων για τη δημιουργία υποδομής 
προβολής του ∆ήμου σε σημεία με υψηλή επισκεψιμότητα τόσο 
στην έδρα όσο και στους υπόλοιπους οικισμούς . 

 

Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.3.4.: Προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση 
περιοχών με στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την προσέλκυση 
επισκεπτών 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης . 
Μέτρο 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη. 
Γενικός στόχος 3.3.4.: Προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση περιοχών με στοιχεία τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την προσέλκυση επισκεπτών 
Υπηρεσία υλοποίησης :∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος / Γραφείο 
Προγραμματισμού /Λιμενικό Ταμείο Μοιρών 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 
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-Κάτοικοι και επισκέπτες 
του ∆ήμου . 
-Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού και 
του αγροτουρισμού . 

-Προστασία και ανάδειξη 
περιοχών  με αξιόλογα 
φυσικά χαρακτηριστικά και 
ευαίσθητα οικοσυστήματα .  
-Αξιοποίηση των εν δυνάμει 
τουριστικών περιοχών με 
στόχο την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού και του 
οικολογικού τουρισμού .   
 

-Ύπαρξη σημαντικού 
αναπτύγματος ακτών 
κολύμβησης το οποίο σε 
συνδυασμό με το ήπιο κλίμα 
, το θαυμάσιο φυσικό 
περιβάλλον  και ορεινές 
περιοχές όπου έχει 
διατηρηθεί το παραδοσιακό 
αγροτικό στοιχείο , 
συνθέτουν ιδανικό 
υπόβαθρο για την ανάπτυξη 
του τουρισμού .  
-Για σημαντικό μέρος του 
νοτίου τμήματος του ∆ήμου 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ένταξής του σε καθεστώς 
προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος (NATURA 
GR4310007 ∆υτικά 
Αστερούσια ) 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Συμβολή στην επίτευξη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης .  
 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

Ανάπτυξη μηχανισμού προβολή του ∆ήμου και συμβολής στην 
επίτευξη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

3.3.4.1. Καθαρισμός ακτών . 
3.3.4.2. Μικρά έργα αξιοποίησης των ακτών και βελτίωσης της 
επισκεψιμότητας τους. 
3.3.4.3. Μελέτη για την προστασία και την αξιοποίηση της 
περιοχής Natura . 
3.3.4.4. Μικρά έργα για την προστασία και την βελτίωση της 
επισκεψιμότητας της περιοχής Natura . 
3.3.4.5. Μελέτη για την προστασία και αξιοποίηση της περιοχής 
του Φράγματος Φανερωμένης .        

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

 
 3.3.4.6. (3.3.3.4.) Οργάνωση μηχανισμού προβολής του ∆ήμου 
και συμβολής στην επίτευξη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης . 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

 

Οικονομικά 
 

3.3.4.7. Εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση μελετών και 
μικρών έργων με στόχο την προστασία και αξιοποίηση των εν 
δυνάμει τουριστικών περιοχών .  
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Σχέδιο δράσης  Γενικού  Στόχου  3.4.1. Συμβολή στην προώθηση νέων 
τεχνολογιών . 

Άξονας 3.: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης . 
Μέτρο 3.4. Νέες τεχνολογίες. 
Γενικός στόχος 3.4.1. Συμβολή στην προώθηση νέων τεχνολογιών  
Υπηρεσία υλοποίησης : 
 
Αποδέκτες  

 
Ανάγκες 

 
∆υνατότητες 

-Κάτοικοι και επισκέπτες 
του ∆ήμου . 
-Επιχειρήσεις του ∆ήμου . 
-Εκπαιδευτικοί οργανισμοί 
του ∆ήμου . 
-Υπηρεσίες του ∆ήμου.   

-Ανάγκη βελτίωσης του 
ποσοστού διείσδυσης των 
νέων τεχνολογιών στην 
καθημερινή οικονομική και 
κοινωνική ζωή του μέσου 
δημότη . 
-Ανάγκη βελτίωσης των 
γνώσεων και των 
δεξιοτήτων υπηρεσιακών 
παραγόντων και αιρετών σε 
θέματα νέων τεχνολογιών  
.   
 

-Ο οικισμός των Μοιρών 
αποτελεί κέντρο της 
οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας τόσο του 
∆ήμου όσο και της 
ευρύτερης περιοχής του 
Νότου του Νομού 
Ηρακλείου , το γεγονός 
αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά στην 
προσπάθεια προσέλκυσης 
δημοσίων επενδύσεων  για 
την ανάπτυξη κέντρου 
διάδοσης των νέων 
τεχνολογιών στην ευρύτερη 
περιοχή . 
-Στον οικισμό Μοιρών 
υπάρχει σημαντικός 
αριθμός ιδιωτικών 
επιχειρήσεων με αντικείμενο 
την πληροφορική . 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι 
ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Συμβολή στη βελτίωση του ποσοστού διείσδυσης των νέων 
τεχνολογιών στην καθημερινότητα των δημοτών . 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης της 
αρμόδιας 
υπηρεσίας 

-Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων υπηρεσιακών 
παραγόντων και αιρετών σε θέματα νέων τεχνολογιών . 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες 
και διαδικασίες 
λειτουργίας 

3.4.1.1. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών .  
3.4.1.2. Προμήθεια προγραμμάτων . 
3.4.1.3. Συντήρηση αναβάθμιση ασύρματου δικτύου του ∆ήμου . 
3.4.1.4. Επαναλειτουργία internet cafe στις εγκαταστάσεις του 
∆ήμου.  

 
Οργάνωση & 
Συνεργασίες 
 

3.4.1.5. Προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα 
μηχανογράφησης . 
 3.4.1.6. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία του  
internet cafe   

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

3.4.1.7. Συμμετοχή σε προγράμματα βελτίωσης γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα πληροφορικής για υπηρεσιακούς 
παράγοντες και αιρετούς .    
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Οικονομικά 
 

3.4.1.8. Εξασφάλιση πόρων για την προμήθεια εξοπλισμού και 
προγραμμάτων καθώς και για την συμμέτοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της διείσδυσης των νέων 
τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή . 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.1.1. Βελτίωση  υποδομής   ∆ιοικητηρίου 
(δημοτικό  μέγαρο ),  διευκόλυνση  πρόσβασης   των  πολιτών, οργάνωση και   
αναδιάταξη  των   γραφείων  των  υπηρεσιακών  μονάδων   του ∆ημαρχείου . 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

-∆ιευκόλυνση  πρόσβασης   των  πολιτών ( ιδιαίτερα   των  ατόμων  
με  κινητικά  προβλήματα ) στην  υπηρεσία. 
-∆ημιουργία   οργανωμένου  χώρου στάθμευσης   των  οχημάτων. 
-Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
-Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  υπηρεσιών.   

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

-Αναδιάταξη  των  υπηρεσιών  του  ∆ήμου  εντός  του χώρου  
στέγασης   προκειμένου  να  επιτευχθεί   καλύτερη  οργάνωση  ανά  
τμήμα    και   να  δοθεί  στις υπηρεσιακές  μονάδες  ο  
απαιτούμενος  ζωτικός  χώρος   για  την  αποτελεσματικότερη  
λειτουργία τους.  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

4.1.1.1. Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου ∆ημοτικού 
Καταστήματος και συντήρηση ∆ημοτικού Καταστήματος  
4.1.1.2.  Ελαιοχρωματισμός κτιρίου ∆ημοτικού Καταστήματος 
4.1.1.3. Εκπόνηση  μελέτης   εσωτερικής  οργάνωσης    και 
αναδιάταξης   των   γραφείων  των  υπηρεσιακών  μονάδων.  

Άξονας 4. : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία. 
Μέτρο 4.1 : Βελτίωση  υποδομών  -∆ιοικητήριο 
Γενικός στόχος 4.1.1. : Βελτίωση  υποδομής   διοικητηρίου (δημοτικό  μέγαρο ),  
διευκόλυνση  πρόσβασης   των  πολιτών, οργάνωση  αναδιάταξη  των   γραφείων  των  
υπηρεσιακών  μονάδων   του ∆ημαρχείου.    
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  / ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .   
 

Αποδέκτες 

 

Ανάγκες 

 

∆υνατότητες 
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το σύνολο  
των  υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό μηχανισμό  
του    ∆ήμου   ως  
φορέα  τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

∆ύσκολη  πρόσβαση   των  
πολιτών   στην  υπηρεσία  
καθώς   το ∆ημαρχείο 
βρίσκεται  στο κέντρο των  
Μοιρών. 
Έλλειψη   οργανωμένου  
χώρου στάθμευσης   των  
οχημάτων. 
∆ύσκολη   πρόσβαση  των  
ατόμων  με  κινητικά  
προβλήματα  με  εξαίρεση  
το χώρο  του Κέντρου  
εξυπηρέτησης  πολιτών.  
 

Ύπαρξη  ενός   οργανωμένου 
κτιρίου   στο κέντρο  της  πόλης  
των  Μοιρών . 
Με  μικρές  κατασκευαστικές  
παρεμβάσεις και  προμήθεια  
εξειδικευμένων   προγραμμάτων  
μπορεί να  αποτελέσει    ένα  
διοικητήριο  τοπικών  υποθέσεων  
με  όλες  τις  προβλεπόμενες  
προδιαγραφές   τόσο  για  τους  
επισκέπτες  - πολίτες  όσο και  για  
τους    υπαλλήλους   και τους 
αιρετούς . 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.1.1.4.  Οργάνωση ηλεκτρονικής σχέσης ∆ήμου και πολίτη 
(δημιουργία διαδικτυακής  πύλης).  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.1.1.5. Πρόσληψη  εξειδικευμένου προσωπικού   και  αξιοποίηση  
του  υπάρχοντος . 
4.1.1.6 Συμμετοχή   σε προγράμματα  κατάρτισης  
4.1.1.7. Βελτίωση της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού των 
τμημάτων, συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
4.1.1.8. Προμήθεια  λοιπού  εξοπλισμού   επίπλων  και σκευών   

Οικονομικά 
4.1.1.9. Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσα από το πρόγραμμα 

ΘΗΣΕΑΣ – Έσοδα ∆ήμου 

 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.2.1. Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  
πρόσληψης    εξειδικευμένου  προσωπικού και ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  
για  τις    Κρίσεις  προϊσταμένων τμημάτων, ιδιαίτερα  του  τμήματος  τεχνικών  
έργων- επιμόρφωση   προσωπικού. 

 

Άξονας 4.: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία  . 
Μέτρο 4.2.: Ανθρώπινο δυναμικό.  
Γενικός στόχος 4.2.1.: Ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  πρόσληψης    εξειδικευμένου  
προσωπικού και ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  για  τις    Κρίσεις  προϊσταμένων τμημάτων, 
ιδιαίτερα  του  τμήματος  τεχνικών  έργων- επιμόρφωση   προσωπικού.  
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .   

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του  
∆ήμου   ως  φορέα  
τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

 Η έλλειψη επαρκούς  
εξειδικευμένου  προσωπικού 
δημιουργεί  προβλήματα και 
καθυστερήσεις,  αφενός  
στην  οργάνωση   και 
αποτελεσματική λειτουργία  
της  υπηρεσίας   και 
αφετέρου  στην  άμεση 
διεκπεραίωση των 
υποθέσεων δημοτών . 
Kάλυψη  των  κενών  στις  
υπηρεσιακές  μονάδες που 
έχουν  κατά  καιρούς  
προκύψει και  αφετέρου  την  
στελέχωση  της  υπηρεσίας  
με ικανό αριθμό 
εξειδικευμένου  προσωπικού  
το οποίο  θα  ανταποκριθεί  
στις  προκλήσεις   του 
παρόντος  αλλά  και του  
μέλλοντος , στο εργασιακό 
περιβάλλον  μιας  σύγχρονης  
εποχής  , τα δεδομένα  της 
οποίας  μεταβάλλονται  

Η  επιβεβαίωση  της διαχειριστικής  
επάρκειας τύπου  Α και τύπου Β ,   που 
έχει  λάβει  ο ∆ήμος  Μοιρών  για  τις  
υπηρεσίες  των   Υπηρεσιών  του  
∆ήμου,  αποτελεί  το πλέον  δυνατό  
σημείο   του  ∆ήμου  από  το οποίο  
μπορεί  να ωφεληθεί  πολλαπλά,  
καθώς   η  διαχειριστική  επάρκεια  είναι  
η  βασική  προϋπόθεση  των  φορέων  
προκειμένου  να  τύχουν  
χρηματοδότησης   από  το  ∆’ Κοινοτικό  
Πλαίσιο  Στήριξης  γνωστό  και ως  
ΕΣΠΑ.  
Η  πιστοποίηση  όμως  και κατά το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ  αποτελεί  
προτεραιότητα   για  να  μπορεί  ο 
∆ήμος  να    διατηρήσει  το  
πλεονέκτημα   και να  επωφεληθεί  από  
τη  νέα  προγραμματική  περίοδο  με  
την  ένταξη  του  σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα   
 .   



339 

 

διαρκώς. 
 Το Αυτοτελές Γραφείο 
Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Πολιτικής  δεν  έχει  
οργανωθεί στον  
απαιτούμενο βαθμό (κυρίως  
λόγω έλλειψης  
εξειδικευμένου προσωπικού )  
ώστε  να  επιτελέσει  το ρόλο  
για  τον  οποίο  συστάθηκε  
και κυρίως  να  
δραστηριοποιηθεί  
συστηματικά   στον 
προγραμματισμό της τοπικής 
ανάπτυξης και της δράσης 
του ∆ήμου  
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Κάλυψη  υπηρεσιακών  κενών   
- Άμεση  διεκπεραίωση  των   υποθέσεων   πολιτών  . 
- Οριστική   διαχειριστική  επάρκεια τύπου  Α  και τύπου  Β  κατά το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ 
           

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- ∆ημιουργία   πλήρους   αυτοτελούς  και οργανωμένης   τεχνικής 
υπηρεσίας   
- Οργάνωση  των  τμημάτων   τεχνικών  έργων   και περιβάλλοντος    
- Περαιτέρω  οργάνωση  αυτοτελούς  Γραφείου Προγραμματισμού  
Ανάπτυξης   και  Κοινωνικής  πολιτικής     ώστε  να  διαδραματίσει το 
ρόλο του  κυρίως    στον  τομέα  του προγραμματισμού   της  τοπικής  
ανάπτυξης   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 
4.2.1.1. Πρόσληψη  μονίμου   επιστημονικού   και εργατοτεχνικού  
προσωπικού   

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.2.1.2. Άμεση  συγκρότηση  του συμβουλίου συντονισμού  των  
Υπηρεσιών   του  ∆ήμου .  
4.2.1.3. Αναδιάταξη  των  Υπηρεσιών  του  ∆ήμου  εντός  του χώρου  
στέγασης   προκειμένου  να  επιτευχθεί   καλύτερη  οργάνωση  ανά  
τμήμα    και   να  δοθεί  στις υπηρεσιακές  μονάδες  ο  απαιτούμενος  
ζωτικός  χώρος   για  την  αποτελεσματικότερη   λειτουργία τους.  
 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.2.1.4. Aξιολόγηση   προσωπικού    και στελέχωση   των  τμημάτων    
4.2.1.5. Συμμετοχή   σε προγράμματα  κατάρτισης 
4.2.1.6. Βελτίωση της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού των 
τμημάτων, συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
  

Οικονομικά 
 4.2.1.7. Εξασφάλιση χρηματοδότησης από τακτικά έσοδα του ∆ήμου.  
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Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.3.1.  Επιχειρησιακή ετοιμότητα  που  απαιτεί   
η νέα προγραμματική  περίοδος  2007-2013 (ΕΣΠΑ)���

 

Άξονας 4.: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία . 
Μέτρο 4.3.: Οργάνωση  υπηρεσιακού  μηχανισμού   
Γενικός στόχος 4.3.1.: Επιχειρησιακή ετοιμότητα  που  απαιτεί   η νέα προγραμματική  
περίοδος  2007-2013 (ΕΣΠΑ   
Υπηρεσία υλοποίησης : Γραφείο Προγραμματισμού / ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος  / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .   

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του  
∆ήμου   ως  φορέα  
τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

Περαιτέρω οργάνωση  της  
Υπηρεσίας  του  ∆ήμου Τόσο 
με  τη  στελέχωση      σε 
ανθρώπινο δυναμικό  όσο  
και με  την  οργάνωση ΚΑΙ 
ΤΟΝ εξοπλισμό σε 
υλικοτεχνική  υποδομή. 
Επίσης ιδιαίτερη   βαρύτητα  
θα  πρέπει  να  δοθεί    στην  
οργάνωση  των  τμημάτων  
Τεχνικών  Έργων   και  
περιβάλλοντος     ώστε   να  
διατηρήσει    και να  
παγιώσει  την  επιχειρησιακή  
ετοιμότητα  που απαιτεί  το 
νέο  ανταγωνιστικό   πλαίσιο  
λειτουργίας . . 

Η  επιβεβαίωση  της διαχειριστικής  
επάρκειας τύπου  Α και τύπου Β ,   που 
έχει  λάβει  ο ∆ήμος  Μοιρών  για  τις  
υπηρεσίες  των   υπηρεσιών  του  
∆ήμου,  αποτελεί  το πλέον  δυνατό  
σημείο   του  ∆ήμου  από  το οποίο  
μπορεί  να ωφεληθεί  πολλαπλά,  
καθώς   η  διαχειριστική  επάρκεια  είναι  
η  βασική  προϋπόθεση  των  φορέων  
προκειμένου  να  τύχουν  
χρηματοδότησης   από  το  ∆’ κοινοτικό  
πλαίσιο  στήριξης  γνωστό  και ως  
ΕΣΠΑ.  
Η  πιστοποίηση  όμως  και κατά το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ  αποτελεί  
προτεραιότητα   για  να  μπορεί  ο 
∆ήμος  να    διατηρήσει  το  
πλεονέκτημα   και να  επωφεληθεί  από  
τη  νέα  προγραμματική  περίοδο  με  
την  ένταξη  του  σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα . 
. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Κάλυψη  υπηρεσιακών  κενών   
- Άμεση  διεκπεραίωση  των   υποθέσεων   πολιτών .   
- Οριστική   διαχειριστική  επάρκεια τύπου  Α  και τύπου  Β  κατά το 
πρότυπο  ΕΛΟΤ           

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Περαιτέρω  οργάνωση   της  αυτοτελούς      Τεχνικής Υπηρεσίας   
- Οργάνωση  των  τμημάτων   Τεχνικών  Έργων   και Περιβάλλοντος    
- Περαιτέρω  οργάνωση  Αυτοτελούς  Γραφείου Προγραμματισμού  
Ανάπτυξης   και  Κοινωνικής  Πολιτικής     ώστε  να  διαδραματίσει το 
ρόλο του  κυρίως    στον  τομέα  του προγραμματισμού   της  τοπικής  
ανάπτυξης   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

4.3.1.1. Μελέτη  για  τη   διαχειριστική   επάρκεια  τύπου   Α  και Β  
κατά  το πρότυπο  ΕΛΟΤ.  
4.3.1.2. ∆ημιουργία   ελεγκτικού μηχανισμού για τη βεβαίωση  και  
είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων του  ∆ήμου   



341 

 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.3.1.3. Άμεση  συγκρότηση  του Συμβουλίου Συντονισμού  των  
υπηρεσιών   του  ∆ήμου. 
4.3.1.4 Εξασφάλιση  υπηρεσιών  νομικού  συμβούλου  . 
4.3.1.5. Εξασφάλιση  υπηρεσιών   τεχνικού  συμβούλου  
4.3.1.6. Αναζήτηση   εξωτερικών   επιστημονικών  συνεργατών  
(εξειδικευμένα   γραφεία  )  
   
  

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.3.1.7. Πρόσληψη μονίμου  επιστημονικού   προσωπικού   για  τη  
στελέχωση   όλων  των  υπηρεσιών   του  ∆ήμου  με  το  
απαιτούμενο   εξειδικευμένο    προσωπικό.   
 4.3.1.8. Συμμετοχή  όλων  των  εμπλεκομένων  υπαλλήλων  σε  
προγράμματα   κατάρτισης   από  φορείς   υλοποίησης  
προγραμμάτων  που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ  
 4.3.1.9. Προμήθεια  των  απαραίτητων   μέσων   για  τη  Βελτίωση 
της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού των τμημάτων, συντήρηση 
και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφαρμογών και 
τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
 
  

Οικονομικά 

 4.3.1.9. Εξασφάλιση πιστώσεων από τα τακτικά έσοδα του ∆ήμου 
και από εξειδικευμένες πιστώσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
(ψηφιακή σύγκλιση ΚτΠ)   
 

 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.3.2. Σύσταση   και  οργάνωση   του γραφείου 
πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας 

Άξονας 4.: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία . 
Μέτρο 4.3.: Οργάνωση  υπηρεσιακού  μηχανισμού   
Γενικός στόχος 4.3.2.: Σύσταση   και  οργάνωση   του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και 
Πυροπροστασίας 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  / ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .                                                                                      

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες   και  
κάτοικοι  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του  
∆ήμου   ως  φορέα  
τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

 Η  μέχρι σήμερα  
αντιμετώπιση  του θέματος  
της  πολιτικής  προστασίας  
με  το σχήμα  του αρμόδιου  
Αντιδημάρχου  και τους  
προϊσταμένους  ∆/νσης  
Τεχνικών  και ∆ιοικητικών  
υπηρεσιών  σε συνεργασία  
με   την  Νομαρχιακή  
Αυτοδιοίκηση   και την  
Περιφέρεια  Κρήτης  , 
φαίνεται  να  χωλαίνει όχι  
τόσο  στην  αντιμετώπιση  
των  συμβάντων  αλλά  σε  
επίπεδο  οργανωτικότητας 
και άμεσης   συστράτευσης  

Η   ύπαρξη   και δραστηριοποίηση  στο 
∆ήμο   Ομάδας  Εθελοντών  
Σαμαρειτών με  μεγάλη  εμπειρία    στα  
θέματα  πολιτικής  προστασίας   είναι 
ένα   βασικό πλεονέκτημα   και  μπορεί 
να  αποτελέσει το βασικό πυρήνα  
οργάνωσης   του Γραφείου  Πολιτικής  
Προστασίας  του  ∆ήμου   με   σίγουρη  
επιτυχία   ως  προς  το αποτέλεσμα . 

Επίσης  η  ύπαρξη   υλικοτεχνικής  
υποδομής    όπως  μικρό  
πυροσβεστικό όχημα    και  άλλα  
μηχανοκίνητα  μέσα   του  ∆ήμου  
αποτελούν  ένα  σημαντικό  τοπικό  
πλεονέκτημα .     
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πολιτών  και  τοπικών  
οργανώσεων   προς  την  
κατεύθυνση   της  ομαδικής  
δράσης  σε τοπικό επίπεδο. 
Η  έλλειψη  προσωπικού  
που  θα  αναλάβει  την  
οργάνωση  και  δράση   του  
αρμόδιου  Γραφείου όπως  
προβλέπεται  στον υπό 
έγκριση  οργανισμό 
εσωτερικής  υπηρεσίας,  
είναι  ένα  κρίσιμο ζήτημα  για  
το ∆ήμο .       

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Κάλυψη  των  αναγκών   των  πολιτών   για  παροχή  βοήθειας  σε 
καταστάσεις  εκτάκτου  ανάγκης –φυσικών  καταστροφών   

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αξιοποίηση   του  υπάρχοντος  προσωπικού  . 
- Απόκτηση  γνώσεων   για  τη  βελτίωση   του  υπηρεσιακού  
μηχανισμού   και της  διοίκησης  του  ∆ήμου   σε   θέματα  
διαχείρισης   κρίσεων    από φυσικές  καταστροφές   και παροχή  
βοήθειας   σε πολίτες .   
- Βελτίωση   του   εξοπλισμού της  υπηρεσίας  , συντήρηση και 
ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφαρμογών και 
τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

                                                                                                                     
4.3.2 .1. Σύσταση   και οργάνωση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και 
Πυροπροστασίας   που θα  λειτουργεί    εντός  του  ∆ήμου . 
4.3.2 .2. Μελέτη  οργάνωσης    του  τομέα   Πολιτικής  Προστασίας   και 
Πυροπροστασίας   και αξιολόγησης   των  αναγκών   της  περιοχής   

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.3.2.3. Σαφέστερος καθορισμός αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων 
ανάμεσα στις υπηρεσίες.  

4.3.2.4. Συμμετοχή   των  εμπλεκομένων  παραγόντων  του  ∆ήμου  σε  
ενημερωτικές  συναντήσεις   και εξειδικευμένα  σεμινάρια  που 
πραγματοποιούν   κεντρικοί  φορείς   Πολιτικής  Προστασίας  - 
Πυροπροστασίας  . 

4.3.2.5.  Άμεση  συνεργασία  με  το Σώμα  Έθελοντών  Σαμαρειτών  
για  την  οργάνωση   τοπικών  ενημερωτικών  συναντήσεων  με  τους  
πολίτες  και άλλους  τοπικούς  φορείς  και συλλόγους  με  στόχο τη  
πρόληψη    αλλά και  την  αντιμετώπιση   των  προβλημάτων  από 
φυσικές  καταστροφές  .   

4.3.2.6. Σύσταση εθελοντικών  ομάδων   με  στόχο  τη  
δραστηριοποίηση  τους   στον  τομέα  της  Πολιτικής  Προστασίας  και 
της  Πυροπροστασίας . 
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Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.3.2.7. Πρόσληψη  μονίμου υπαλλήλου  για    τη  στελέχωση   του 
Γραφείου   σε συνδυασμό με  τη   διερεύνηση  διάθεσης   ατόμων  από 
εθελοντικές    οργανώσεις  του  τόπου.  
4.3.2.8. Ορισμός  ∆ημοτικού Συμβούλου   σε θέματα  πολιτικής  
προστασίας     σε συνδυασμό   με  τη  διάθεση  της  υλικοτεχνικής  
υποδομής  του  ∆ήμου      για    την  αποτελεσματικότητα  του σχεδίου .  
4.3.2.9. Προμήθεια  ειδικών   συσκευών    και  απαραίτητων  μέσων  
διάσωσης    
  

Οικονομικά 

4.3.2.10. Εξασφάλιση πόρων από τα τακτικά έσοδα αλλά και από 
εξειδικευμένες πιστώσεις για την Πολιτική Προστασία από κεντρικούς 
πόρους. 
 

 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.3.3. Οργάνωση  του   υπηρεσιακού   
μηχανισμού για την βεβαίωση  και  είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 

Άξονας 4.: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία . 
Μέτρο 4.3.: Οργάνωση  υπηρεσιακού  μηχανισμού   
Γενικός στόχος 4.3.3.: Οργάνωση  του   υπηρεσιακού   μηχανισμού για την βεβαίωση  και  
είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .                           

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του  
∆ήμου   ως  φορέα  
τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

∆εν έχουν αξιοποιηθεί 
πλήρως οι πηγές ιδίων 
εσόδων. 
 Βελτίωση του ελεγκτικού 
μηχανισμού για την είσπραξη 
των διαφυγόντων εσόδων. 
Προβλήματα είσπραξης στα 
έσοδα από την ακίνητη 
περιουσία του ∆ήμου, την  
παροχή  υπηρεσίας(κυρίως  
άρδευση)   στις εισφορές 
ένταξης και σε προσαυξήσεις 
–πρόστιμα που κυρίως 
ανάγονται σε προηγούμενα 
χρόνια. 
 Βελτίωση διαδικασιών 
πρόβλεψης και εκτίμησης 
εσόδων-εξόδων. 
Εύρεση πρόσθετων πόρων 
για αναγκαία έργα από εθνικά 
και ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  

    Η πρόσφατη  πρόσληψη   ενός  
οικονομολόγου   με  πτυχίο λογιστή  Α  
τάξης   στην  οικονομική υπηρεσία,  
ενός   υπαλλήλου   κατηγορίας   ΠΕ  
κλάδου  πληροφορικής     και η  
επικείμενη   πρόσληψη   δυο λογιστών  
κατηγορίας  τεχνολογικής  εκπαίδευσης 
(μόνιμο  προσωπικό  )  μας  δίνει  για  
το  τρέχον  έτος  σημαντικό  
πλεονέκτημα   προκειμένου  να  
κινηθούν   οι  διαδικασίες    βεβαίωσης  
και είσπραξης   όλων  των  
θεσμοθετημένων  εσόδων   του  ∆ήμου. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Η  εξασφάλιση  των   απαραίτητων    εσόδων  για  την   ομαλή  
υλοποίηση   του  προϋπολογισμού  και  την  παροχή  καλύτερης  
ποιότητας   υπηρεσιών  στους  δημότες  και κατοίκους  της  
περιοχής . 
- Η  απόδοση   καλύτερου  και  ποιοτικότερου   δημοτικού έργου   
στους  πολίτες  

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αξιοποίηση   του  υπάρχοντος  προσωπικού  αλλά και  του  
νεοπροσλαμβανόμενου    προς  την  κατεύθυνση  της  
οργάνωσης   ενός  σύγχρονου  μηχανισμού   βεβαίωσης  και 
είσπραξης   των  εσόδων  του  ∆ήμου . 
- Αναδιάταξη  των  Υπηρεσιών  του  ∆ήμου  εντός  του χώρου  
στέγασης   προκειμένου  να  επιτευχθεί   καλύτερη  οργάνωση  
ανά   τμήμα    και   να  δοθεί  στις Υπηρεσιακές  Μονάδες  ο  
απαιτούμενος  ζωτικός  χώρος   για  την  αποτελεσματικότερη  
λειτουργία τους.  
- Βελτίωση της μηχανοργάνωσης και του εξοπλισμού των 
τμημάτων, συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακού υλικού. 
- Βελτίωση   των  γνώσεων   των  αιρετών   και της  υπηρεσίας  
σε θέματα   εξορθολογισμού   των  εσόδων  (διαδικασίες  
βεβαίωσης  και είσπραξης  ) 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

4.3.3.1. Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών   νομικού  
συμβούλου   για  την  τήρηση   της  νομιμότητας   των  επιμέρους  
ενεργειών . 
4.3.3.2.  Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών    οικονομικού  
συμβούλου   για  την  απαραίτητη  συνεργασία   με  τον  
υπηρεσιακό μηχανισμό    και την   ανταλλαγή   τεχνογνωσίας   στις  
επιμέρους   απαραίτητες  ενέργειες   
 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.3.3.3. Καθιέρωση  ενημερωτικών  συναντήσεων   με  σκοπό την  
πληρέστερη   ενημέρωση   των  δημοτών    προκειμένου  να 
αντιληφθούν   την  αναγκαιότητα   οικονομικής  εξυγίανσης  του  
∆ήμου   και την  επιβεβλημένη   δραστηριοποίηση  της   υπηρεσίας  
για  τη  βεβαίωση  και είσπραξη   των  θεσμοθετημένων  πόρων  .  
4.3.3.4. Άμεση συγκρότηση του συμβουλίου συντονισμού  των  
υπηρεσιών του  ∆ήμου. 
4.3.3.5. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς και  παράγοντες  της  Υπηρεσίας     για  την  
επίτευξη της  καλύτερης  δυνατής   απόδοσης     
4.3.3.6.  Συμμετοχή   αρμοδίων  υπαλλήλων   της  Υπηρεσίας   σε 
διαδημοτικές   συνεργασίες  με  σκοπό την   ανταλλαγή  
τεχνογνωσίας   και εμπειριών   
4.3.3.7. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε 
μεγαλύτερους  ΟΤΑ   από  τους  οποίους  θα  λάβουμε  γνώσεις  
και εμπειρία   
 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.3.3.8. Η  παρουσία  εξειδικευμένου   προσωπικού    με  τις  
αναγκαίες   προσλήψεις   και  την   ανάλογη  κατάρτιση    θα  
βοηθήσει   στο      συντονισμό  της  όλης  προσπάθειας . 
4.3.3.9. Προμήθεια   μέσων  αυτοματισμού   στη  διαδικασία  
βεβαίωσης 
  

Οικονομικά 4.3.3.10. Εξασφάλιση πόρων από τακτικά έσοδα του ∆ήμου.  
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Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 4.4.1. Βελτίωση  της  μηχανοργάνωσης  και  
προμήθεια      τεχνικού  εξοπλισμού   της  υπηρεσίας 

 

Άξονας 4.: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία. 
Μέτρο 4.4.: Υιοθέτηση  νέων  τεχνολογιών  -εξοπλισμού     
Γενικός στόχος 4.4.1.: Βελτίωση  της  μηχανοργάνωσης  και  προμήθεια      τεχνικού  
εξοπλισμού   της  υπηρεσίας. 
Υπηρεσία υλοποίησης :   ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο 
Προγραμματισμού / ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  .                                    

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του  
∆ήμου   ως  φορέα  
τοπικής  
αυτοδιοίκησης.   

Περαιτέρω οργάνωση  της  
Υπηρεσίας  του  ∆ήμου τόσο 
με  τη  στελέχωση      σε 
ανθρώπινο δυναμικό  όσο  
και με  την  οργάνωση σε  
υλικοτεχνική  υποδομή. 
Ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διασύνδεσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας  και της 
Οικονομικής Υπηρεσίας. 
(λόγω της  επικείμενης  
Πράξης Εφαρμογής  του 
Σχεδίου  Πόλεως ) 
 

 Με τις  απαραίτητες   εργασίες   στο 
διοικητήριο   του ∆ήμου  σε  συνδυασμό  
με  την  εφαρμογή  του   σχεδίου  
προμήθειας    εξειδικευμένων  
προγραμμάτων    και λοιπού   τεχνικού 
εξοπλισμού      μας  δίνεται η  
δυνατότητα   να  δημιουργήσουμε    ένα  
διοικητήριο  τοπικών  υποθέσεων   με  
όλες  τις  προβλεπόμενες  
προδιαγραφές   τόσο  για  τους  
επισκέπτες  - πολίτες  όσο και  για  
τους    υπαλλήλους   και τους αιρετούς . 
Ένα  σημαντικό πλεονέκτημα   είναι   η  
επιβεβαίωση  της  διαχειριστικής  
επάρκειας  τύπου Α  και Β  που έχουν  
λάβει ήδη  οι υπηρεσίες  του  ∆ήμου  
καθώς   και  η  ύπαρξη  οργανωμένης  
και  αυτοτελούς   τεχνικής  και 
οικονομικής  υπηρεσίας . 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Εξασφάλιση   εύρυθμης   λειτουργίας  της  Υπηρεσίας     με  
σύγχρονες  μεθόδους   και εφαρμογές .  

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αξιοποίηση   των  υπηρεσιακών  μονάδων  - υπαλλήλων   του  
∆ήμου αποτελεσματικότερη   λειτουργία της  Υπηρεσίας .  
 -Βελτίωση   του   εξοπλισμού της  Υπηρεσίας   η  οποία  
συνοδεύεται   με  την  απόκτηση  γνώσεων    σε θέματα  σύγχρονης  
τεχνολογίας  απαραίτητης  για  τη  λειτουργία  της  Υπηρεσίας .     
- Βελτίωση  των   γνώσεων   στο  δυναμικό τομέα  της  ηλεκτρονικής  
διακυβέρνησης  . 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

4.4.1.1. Εκπόνηση  μελέτης  εσωτερικής   αξιολόγησης   των  
αναγκών   και διατύπωση  προτάσεων  βελτίωσης . 
4.4.1.2. Λειτουργία  οργανωμένου   Γραφείου  Μηχανοργάνωσης  και  
Αυτοματοποίησης   (πλήρης  ανάπτυξη  Γραφείου  
Προγραμματισμού ) 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

4.4.1.3. Συμμετοχή  του ∆ήμου  στο δίκτυο σύζευξης    και σε άλλες  
εξειδικευμένες   εφαρμογές   της  Κτ Πληροφορίας . 
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Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

4.4.1.4. Πρόσληψη   εξειδικευμένου  προσωπικού   και συμμετοχή  
σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης   
4.4.1.5. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων  προγραμμάτων και λοιπού  
εξοπλισμού   .  

Οικονομικά 
4.4.1.6. ∆ιασφάλιση  πόρων   από τακτικά έσοδα   και εξειδικευμένες  
πιστώσεις   χρηματοδοτικών  προγραμμάτων   του  ΕΣΠΑ  ,  ΚτΠ  ,  
ΨΗΦΙΑΚΗ  ΣΥΓΚΛΙΣΗ . 

 

 

∆ΕΠΑΜ  

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.1.1. Προσαρμογή  της ∆ΕΠΑΜ στις  θεσμικές  
αλλαγές  που επιβάλει   ο νέος ∆ημοτικός    Κώδικας ν. 3463/2006 ,αλλαγή  της   
νομικής  μορφής   και  μετατροπή της  σε  ανώνυμη. Χάραξη  συγκροτημένης   
στρατηγικής σε  συνάφεια  με  τους  νέους  καταστατικούς  σκοπούς 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο  
Μέτρο 5.1.: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Μοιρών (∆ΕΠΑΜ )  
Γενικός στόχος 5.1.1.: Προσαρμογή  της ∆ΕΠΑΜ στις  θεσμικές  αλλαγές  που επιβάλει   ο 
νέος ∆ημοτικός    Κώδικας ν.3463/2006 ,αλλαγή  της   νομικής  μορφής   και  μετατροπή της  
σε  ανώνυμη. Χάραξη  συγκροτημένης   στρατηγικής σε  συνάφεια  με  τους  νέους  
καταστατικούς  σκοπούς  
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ΕΠΑΜ  

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
 Όλοι  οι  
εξυπηρετούμενοι 
πολίτες  του ∆ήμου  
Μοιρών  και το 
σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του 
Νομικού  
προσώπου   ως  εν  
γένει  φορέα   του  
∆ήμου  .   

Από την έναρξη ισχύος του 
νέου ∆ημοτικού Κώδικα ( Ν. 
3463/06),  , όσες επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α.,   δεν προσαρμόζουν 
το καταστατικό τους στις 
διατάξεις του νέου ∆ΚΚ, 
λύονται και τίθενται υπό 
εκκαθάριση.      
 Οι  επιτρεπόμενες μορφές 
των επιχειρήσεων αυτών 
είναι οι εξής: 
    1.∆ημοτικές  κοινωφελείς 
επιχειρήσεις,  
2. ∆ημοτικές   ανώνυμες 
εταιρείες 
  

  Με  το  ΦΕΚ 2168/02-10-2009 
ιδρύθηκε   η  Κοινωφελής  ∆ημοτική  
επιχείρηση του  ∆ήμου   Μοιρών . 
Με  την    311/2009 απόφαση  του 
∆ημοτικού  Συμβουλίου   εγκρίθηκε  η  
προβλεπόμενη   οικονομοτεχνική  
μελέτη     που προβλέπει την  
μετατροπή  της   ∆ΕΠΑΜ  σε  
∆ημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία   Μοιρών ,  
(σήμερα  βρίσκεται στο στάδιο  του 
ελέγχου  της  βιωσιμότητας   από την  
αρμόδια  ∆ιεύθυνση  της  Περιφέρειας  
προκειμένου  να   δημοσιευθεί  σε  
ΦΕΚ.) 
Ο  ∆ιαχωρισμός   των  δραστηριοτήτων  
της  υφιστάμενης  σήμερα  ∆ΕΠΑΜ  
και   υπηρέτηση  των  καταστατικών  
σκοπών  της  μέσα  από δυο  
εξειδικευμένες   επιχειρήσεις  
ξεκαθαρίζοντας   το κοινωφελές  
κομμάτι   από τη  μια   και  το  
αναπτυξιακό    από την  άλλη,  
δημιουργεί  νέα  δεδομένα  λειτουργίας  
και νέες  προοπτικές   ανάπτυξης   και 
στρατηγικού σχεδιασμού. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Συμβατότητα  με  το  νέο  θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας  των  
∆ημοτικών  Επιχειρήσεων ,  σε εφαρμογή  του  νέου   Κώδικα  
∆ήμων   - Εύρυθμη λειτουργία   των  νέων  επιχειρήσεων    και  
απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση  των  καταστατικών  σκοπών  τους  
προκειμένου  να  καταστεί δυνατό  να   εισέλθει   η  περιοχή  του  
∆ήμου   σε νέα  τροχιά   ανάπτυξης  και  προοπτικής . 
- Καθιέρωση   προτεραιοτήτων    και   πολιτικών   για  το άμεσο  
μέλλον. 

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αξιοποίηση   των  υπηρεσιακών  μονάδων  - υπαλλήλων   του  
∆ήμου αποτελεσματικότερη   λειτουργία της  Υπηρεσίας .  
- Βελτίωση   των  συνθηκών   λειτουργίας   και   του επιπέδου  
συνεργασίας   μεταξύ  ∆ήμου  και επιχειρήσεων  για  την  επίτευξη  
αποδοτικότερου   και  ποιοτικότερου   ∆ημοτικού   έργου.       
- Βελτίωση  των   γνώσεων    στο  τομέα  της  δραστηριοποίησης  και 
λειτουργίας   των  ∆ημοτικών   Νομικών  Προσώπων  και 
επιχειρήσεων    . 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.1.1.1. Ολοκλήρωση  των    απαραίτητων   οικονομοτεχνικών  
μελετών    και   οργάνωση  του  φακέλου   που απαιτείται  
προκειμένου  να  συσταθούν  οι  επιχειρήσεις   και να  ξεκινήσουν  τη  
λειτουργία  τους  με  τη  νέα  μορφή  .   
5.1.1.2. Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών   νομικού  
συμβούλου   για  την  τήρηση   της  νομιμότητας   των  επιμέρους  
ενεργειών . 
5.1.1.3. Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών    οικονομικού  
συμβούλου   για  την  απαραίτητη  συνεργασία   με  τον  υπηρεσιακό 
μηχανισμό    και την   ανταλλαγή   τεχνογνωσίας   στις  επιμέρους  
απαραίτητες  ενέργειες   
 

οργάνωση & 
συνεργασίες 

5.1.1.4. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  ∆ήμου    για  την  επίτευξη της  
καλύτερης  δυνατής   απόδοσης     
5.1.1.5. Συμμετοχή   αρμοδίων  υπαλλήλων   της  υφιστάμενης  
επιχείρησης    σε διαδημοτικές   συνεργασίες  και  δίκτυα  δημοτικών  
επιχειρήσεων   με  σκοπό την   ανταλλαγή   τεχνογνωσίας   και 
εμπειριών   
5.1.1.6. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε 
μεγαλύτερους   ΟΤΑ  της  περιφέρειας     από  τους  οποίους  θα  
λάβουμε  γνώσεις  και εμπειρία   
 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.1.1.7. Αξιολόγηση   του  υφιστάμενου  ανθρώπινου δυναμικού και 
διατύπωση  σχετικών   προτάσεων  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  
του   στα  προβλεπόμενα  πλαίσια  ή   και    πρόσληψη  νέου  
εξειδικευμένου   προσωπικού   εφόσον  προκύψει  τέτοιο ενδεχόμενο  
για  ειδικότητες   που δεν υπάρχουν  ή  για άλλες   που  
πλεονάζουν. 
5.1.1.8. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης.   
5.1.1.9. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων  προγραμμάτων και λοιπού  
εξοπλισμού.  

Οικονομικά 

5.1.1.10. ∆ιασφάλιση   των  απαραίτητων  πόρων   από τις  
καταστατικές  πράξεις  ίδρυσης  των  νέων  επιχειρήσεων  αφενός  
και  διερεύνηση   εξασφάλισης   εξειδικευμένων    πιστώσεων      από  
χρηματοδοτικών  προγραμμάτων   του  ΕΣΠΑ  ,  ΚΤΠ  ,  Ψηφιακή  
Σύγκλιση  . 
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Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.1.2. Εξορθολογισμός  της   λειτουργίας  των  
νέων  σφαγείων  Μοιρών   κυρίως  προς  την  κατεύθυνση  της   τήρησης   των  
περιβαλλοντικών   όρων   και  της  οικονομικής  διαχείρισης 

 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο  
Μέτρο 5.1.: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Μοιρών (∆ΕΠΑΜ )   
Γενικός στόχος 5.1.2.: Εξορθολογισμός  της   λειτουργίας  των  νέων  σφαγείων  Μοιρών  
κυρίως  προς  την  κατεύθυνση  της   τήρησης   των  περιβαλλοντικών   όρων   και  της  
οικονομικής  διαχείρισης 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ΕΠΑΜ  

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
 Όλοι  οι   κάτοικοι  
της  ευρύτερης  
Νότιας  περιοχής  
του  Νομού  
Ηρακλείου είτε   ως  
καταναλωτές   είτε  
ως  αγρότες  
κτηνοτρόφοι  και 
παραγωγοί   
κρέατος . 
    

Η εγκατάσταση του σφαγείου 
κοντά  σε κατοικημένη 
περιοχή του οικισμού  
Μοιρών καθώς και η ελλιπής 
υποδομή διαχείρισης των 
αποβλήτων του, καθιστούν 
την λειτουργία του ιδιαίτερα 
ρυπογόνα .  
  Συγκεκριμένα 
σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία τα επικίνδυνα 
απόβλητα (υλικά ειδικού 
κινδύνου –προερχόμενα από 
άρρωστα ζώα καθώς και τα 
μέρη του ζώου μέσω των 
οποίων μεταδίδεται η 
σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια) πρέπει να 
οδηγούνται σε κλίβανο για 
αποτέφρωση με τελικό 
προϊόν την τέφρα  . 
 Τα παραπροϊόντα της 
σφαγής : έντερα, στόμαχοι, 
νεκρά ζώα και ότι γενικώς 
δεν είναι για ανθρώπινη 
κατανάλωση όπως δέρματα 
και αίμα καθώς και προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση τα οποία όμως 
δεν έχουν απορροφηθεί από 
την αγορά πρέπει να 
οδηγούνται σε  
αδρανοποίηση μέσω ειδικών 
συστημάτων Rendering , με 
τελικό προϊόν τις τροφές 

Η  λειτουργία  του ∆ημοτικού   
Σφαγείου   Μοιρών   μέσω   της  
σύμβασης   παραχώρησης   της  
διαχείρισης   από  την    ανώνυμη  
εταιρεία   με την επωνυμία  «ΚΡΟΝΟΣ  
Α.Ε»   η  οποία  συστάθηκε  για  τη  
λειτουργία  των  σφαγείων   σε  επίπεδο  
Νομού  Ηρακλείου,   ήρθε  να  επιλύσει  
το τεράστιο  αυτό ζήτημα  που  είχε  
δημιουργηθεί  από τη  λειτουργία  των  
παλιών  σφαγείων   και  εγκυμονούσε  
κινδύνους  για  τη  δημόσια  υγεία  τόσο 
ως  προς  τη  ρύπανση  του 
περιβάλλοντος  όσο και προς   την  
ποιότητα  του τελικού προϊόντος  για 
κατανάλωση . Παρόλα  αυτά  όμως  τα  
δεδομένα     λειτουργίας  του  νέου  
σφαγείου  δεν  αφήνουν  περιθώρια  
καθώς  η  λειτουργία  τους απαιτεί  
αυστηρή   τήρηση   των  
περιβαλλοντικών  όρων  λειτουργίας  
και  των  λοιπών  προδιαγραφών, 
διαδικασίες  που    είναι  αρκετά  
δαπανηρές   για  την  επιχείρηση  με  
αποτέλεσμα  αφενός    να  μην  
μπορούν  να   εφαρμοστούν  
επακριβώς      και αφετέρου   να  
επιβαρύνουν  διαρκώς  τα  οικονομικά  
της  επιχείρησης. 
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μικρών ζώων (σκυλιά και 
γάτες). 
Το Σφαγείο Μοιρών διαθέτει 
κλίβανο αποτέφρωσης των 
υλικών ειδικού κινδύνου τον 
οποίο και χρησιμοποιεί , 
ωστόσο δεν διαθέτει σύστημα 
Rendering των 
παραπροϊόντων σφαγής , με 
συνέπεια να αναγκάζεται να 
καταφεύγει στην υγειονομική 
ταφή των υλικών αυτών 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- ∆ιάθεση   τελικού   προϊόντος   προς  κατανάλωση  με  όλες  τις  
προδιαγραφές  υγιεινής  - διασφάλιση  των  καταναλωτών  
- Προστασία   του  περιβάλλοντος    από την  διάθεση  των  ειδικών  
αποβλήτων. 
- Συμμόρφωση  με  το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας   τέτοιων  
υποδομών. 
- Ανάληψη   μέρους  των  λειτουργικών  δαπανών    μέσω   ειδικών  
προγραμμάτων   που σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο στην  νέα  
προγραμματική περίοδο   προκειμένου   η  οικονομική  διαχείριση  
και επιβάρυνση  των  φορέων   λειτουργίας  να  μπει  σε νέα  βάση 
και  να  μην τους  επιβαρύνει με   επιπλέον  κόστη        

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Καθιέρωση   προτεραιοτήτων    και   πολιτικών   για  το άμεσο  
μέλλον σε συνεργασία  με  τους  εμπλεκόμενους   φορείς  σε 
επίπεδο νομού . 
- Αξιοποίηση   των  υπηρεσιακών  μονάδων  - υπαλλήλων   του  
∆ήμου   και της  Νομαρχιακής   Αυτοδιοίκησης για  την  
αποτελεσματικότερη  λειτουργία της  υπηρεσίας. 
- Βελτίωση  των   γνώσεων    στο  τομέα  της  δραστηριοποίησης  και 
λειτουργίας   καθώς  και της  διαχείρισης    των ειδικών  αυτών 
αποβλήτων   που παράγουν   οι εν  λόγω  υποδομές. 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.1.2.1. Εκπόνηση  ειδικών  μελετών   με  αντικείμενο την  
αναζήτηση  των  προσφορότερων   λύσεων  αντιμετώπισης  του  
προβλήματος  διάθεσης   των  αποβλήτων . 
5.1.2.2. Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών   νομικού  
συμβούλου   για  την  τήρηση   της  νομιμότητας   των  επιμέρους  
ενεργειών . 
5.1.2.3. Αναζήτηση  και   εξασφάλιση   υπηρεσιών    οικονομικού  
συμβούλου   για  την  απαραίτητη  συνεργασία   με  τον  υπηρεσιακό 
μηχανισμό    και την   ανταλλαγή   τεχνογνωσίας   στις  επιμέρους  
απαραίτητες  ενέργειες   
 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.1.2.4. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  νομού    για  την  από κοινού 
αντιμετώπιση  του ζητήματος       
5.1.2.5. Συμμετοχή   σε ανάλογα   τοπικά   ή περιφερειακά  δίκτυα  
με  σκοπό την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  
5.1.2.6. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε  ανάλογες  
οργανωμένες  μονάδες 
      

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.1.2.7. Πρόσληψη  μονίμου  προσωπικού   με  εξειδικευμένες  
γνώσεις   στον  τομέα  της   τήρησης   κανόνων  υγιεινής   και 
προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  και του  περιβάλλοντος .  
5.1.2.8. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης   
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5.1.2.9. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   για  την  ασφαλή  
διαχείριση   και διάθεση  των   ειδικών  αυτών   αποβλήτων   που  
παράγονται  από  τη  λειτουργία  της  υποδομής. 
  

Οικονομικά 

5.1.2.10. Εξασφάλιση   εξειδικευμένων    πιστώσεων    με διεκδίκηση  
όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων   του  Νομού   μέσω  ειδικών  
προγραμμάτων   του  Υπουργείου   Γεωργίας   που αφορούν  την  
κτηνοτροφία   αλλά  και όμοια   του  Υπουργείου   Περιβάλλοντος. 
      

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.2.1. Λειτουργική  επάρκεια   όσον  αφορά την  
υποδομή   του παιδικού σταθμού  αλλά και  το έμψυχο δυναμικό   ώστε  να  
καταστεί δυνατή η παροχή υψηλού  επιπέδου   υπηρεσίων   σε όλους  τους  
πολίτες  του  ∆ήμου. 

 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το 
∆ήμο 
Μέτρο 5.2.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε 
οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας  (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ )                   
Γενικός στόχος 5.2.1.: Λειτουργική  επάρκεια   όσον  αφορά την  υποδομή   του παιδικού 
σταθμού  αλλά και  το έμψυχο δυναμικό   ώστε  να  καταστεί δυνατή   η παροχή  υψηλού  
επιπέδου   υπηρεσιών   σε όλους  τους  πολίτες  του  ∆ήμου. 
Υπηρεσία υλοποίησης :∆ημοτικός  Παιδικός Σταθμός /∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος  .                                                                                                                               

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
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 Όλοι  οι   κάτοικοι  
της  ευρύτερης  
περιοχής     του 
∆ήμου  Μοιρών  και 
το σύνολο  των  
υπαλλήλων  και 
αιρετών  που 
αποτελούν  τον  
υπηρεσιακό και 
διοικητικό 
μηχανισμό   του.      
    

 Ο βρεφονηπιακός   σταθμός  
δυναμικότητας   75 νηπίων  
και 15 βρεφών   λειτουργεί  
βάσει  του προσωπικού   που 
υπηρετεί   εξυπηρετώντας  
50 νήπια. 
   Σήμερα   για  την  ομαλή 
λειτουργία   του σταθμού,  
καθώς  και για  την  
εξυπηρέτηση  περισσοτέρων  
οικογενειών  του  ∆ήμου  
μας,  απαιτείται   με  γοργούς  
ρυθμούς  να  προβούμε : 
Στην  άμεση   πρόσληψη  
μονίμου  παιδαγωγικού  
προσωπικού   (η  διαδικασία  
είναι   σε εξέλιξη ), 
 Να  γίνει πρόσληψη  
μονίμου   διοικητικού  
υπαλλήλου   βάσει του 
υφιστάμενου ΟΕΥ , για  την  
οικονομική διαχείριση   ώστε  
να  καταστεί   δυνατόν   να  
γίνει  μηχανοργάνωση   της  
υπηρεσίας     με  σκοπό την  
καλύτερη   παροχή 
υπηρεσιών.  
Επίσης  απαραίτητη 
θεωρείται  η συμμετοχή του 
προσωπικού             σε 
σεμινάρια   επιμόρφωσης  
που   πραγματοποιούνται  με  
την  ευθύνη  του Ινστιτούτου  
Επιμόρφωσης  του  Εθνικού  
Κέντρου ∆ημόσιας  ∆ιοίκησης 
. 
 

 Η  ύπαρξη  της  αναφερόμενης  
υποδομής   είναι ένα   σοβαρό 
πλεονέκτημα  για  τους  κατοίκους  του  
∆ήμου Μοιρών  ειδικά  για  τους  
εργαζόμενους   οι  οποίοι έχουν  παιδιά  
που μπορούν   να  εξυπηρετηθούν  
από το σταθμό .  
 Επίσης  το  ενδεχόμενο  περαιτέρω  
οργάνωσης  και επέκτασης  του 
σταθμού   δημιουργεί τις  
προϋποθέσεις   καλύτερης  
εξυπηρέτησης    και   αύξησης   των  
ωφελούμενων  οικογενειών. 
Προς  την  ίδια   κατεύθυνση  θα  
λειτουργήσει  και  η    δημιουργία  
δεύτερης  υποδομής (κτίριο )  Παιδικού  
για  την αποσυμφόρηση του  
υφιστάμενου   αλλά  και  την     κάλυψη  
των  αναγκών   της  περιοχής   κυρίως  
από  τα  απομακρυσμένα  τοπικά 
διαμερίσματα   του  ∆ήμου . 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- ∆ιευκόλυνση  της  πρόσβασης   όλο και περισσότερων     πολιτών  
σε    τέτοιου  είδους   προνοιακές    υποδομές .  
- Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών.   
- Παροχή  ίσου  επιπέδου  υπηρεσιών   σε όλους  τους  πολίτες   του  
∆ήμου  Μοιρών .  
 

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Κάλυψη όλων  των   αναγκών   σε  παιδαγωγικό   προσωπικό . 
- Αυτοματοποίηση  της  υπηρεσίας  του   βρεφονηπιακού σταθμού  
κυρίως  προς  τη  κατεύθυνση  της      οικονομικής  διαχείρισης  και  
της  μηχανοργάνωσης 
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα   κυρίως  στη  
διαχείριση   των  οικονομικών  ζητημάτων   και της  ταμειακής  
εξυπηρέτησης  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  υπηρεσίες   του 
∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  επίτευξη   των  άμεσων  στόχων  
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του  σταθμού.    
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.2.1.1. Αντικατάσταση  της  περίφραξης   του αύλειου  χώρου   του 
παιδικού σταθμού  , καθώς  ο σταθμός  λειτουργεί   από το 1988  και  
η περίφραξη   έχει   ήδη  παλαιωθεί. 
5.2.1.2. Τοποθέτηση  μονίμων   παιγνιδιών   (παιδική  χαρά ) στον  
αύλειο   χώρο (τα  υπάρχοντα   έχουν  καταστραφεί  λόγω  
παλαιότητας ). 
5.2.1.3. Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και 
ενσωμάτωση σ΄ αυτήν τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας . 
 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.2.1.4. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  ∆ήμου για  την  από κοινού 
αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που αφορούν  τη   λειτουργία  και την  
περαιτέρω   ανάπτυξη  του Σταθμού     
5.2.1.5. Συμμετοχή   σε ανάλογα   τοπικά   ή περιφερειακά  δίκτυα  
με  σκοπό την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  
5.2.1.6. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε  ανάλογες  
οργανωμένες   υποδομές  άλλων   φορέων  . 

 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.2.1.7. Τροποποίηση   του  ΟΕΥ   για  πρόβλεψη     θέσης   κλάδου  
∆Ε  οδηγών   , βάσει   του  σχεδίου  ΟΕΥ των  δημοτικών  και 
κοινοτικών   παιδικών     και  βρεφικών   σταθμών  και  άμεση  
πρόσληψη  του   οδηγού. 
5.2.1.8. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.2.1.9. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   και προμήθεια   οχήματος  
για  τη  μεταφορά   βρεφών  - νηπίων. 
   

Οικονομικά 

5.2.1.10. Εξασφάλιση        πιστώσεων    από τακτικά   έσοδα   του 
∆ήμου  (Βάσει  ιδρυτικής   πράξης )    ,   
5.2.1.11. Εξασφάλιση         πιστώσεων    από το πρόγραμμα  « 
Εξοικονομώ»   του  Υπουργείου  Ανάπτυξης   στο οποίο  έχει 
υποβληθεί  σχετικός   φάκελος   από το ∆ήμο Μοιρών .     

 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.2.2.  ∆ημιουργία  δεύτερης  υποδομής (κτίριο )   
βρεφονηπιακού    σταθμού  για  την αποσυμφόρηση του  υφιστάμενου   αλλά  
και  την     κάλυψη  των  αναγκών   της  περιοχής . 

 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.2.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε 
οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας  (βρεφονηπιακός  σταθμός   )                   
Γενικός στόχος 5.2.2.: ∆ημιουργία  δεύτερης  υποδομής (κτίριο )   βρεφονηπιακού    σταθμού  
για  την αποσυμφόρηση του  υφιστάμενου   αλλά  και  την     κάλυψη  των  αναγκών   της  
περιοχής . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  / ∆ημοτικός 
Παιδικός Σταθμός .                                                                                                                           
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Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
 Όλοι  οι   κάτοικοι  
της  ευρύτερης  
περιοχής     του 
∆ήμου  Μοιρών  
και κυρίως  οι 
κάτοικοι  των  
απομακρυσμένων   
τοπικών  
διαμερισμάτων    
    

 Ο βρεφονηπιακός   σταθμός  
δυναμικότητας   75 νηπίων  
και 15 βρεφών   λειτουργεί  
βάσει  του προσωπικού   που 
υπηρετεί   εξυπηρετώντας  
50 νήπια. 
   Σήμερα   για  την  ομαλή 
λειτουργία   του σταθμού,  
καθώς  και για  την  
εξυπηρέτηση  περισσοτέρων  
οικογενειών  του  ∆ήμου  
μας,  απαιτείται   με  γοργούς  
ρυθμούς  να  προβούμε : 
  Στην  κατασκευή    δεύτερης  
υποδομής   κτιριακής  
εγκατάστασης   σε ένα  από 
τα   απομακρυσμένα  τοπικά  
διαμερίσματα  του  ∆ήμου  
που  θα  συνδυάζει τα  
γεωγραφικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται για  να 
εξυπηρετεί   όσο το δυνατόν  
περισσότερες  οικογένειες . 
 

 Η  ύπαρξη  της  αναφερόμενης  
υποδομής   είναι ένα   σοβαρό 
πλεονέκτημα  για  τους  κατοίκους  του  
∆ήμου Μοιρών  ειδικά  για  τους  
εργαζόμενους   οι  οποίοι έχουν  παιδιά  
που μπορούν   να  εξυπηρετηθούν  
από το σταθμό .  
  Προς  την  ίδια   κατεύθυνση  θα  
λειτουργήσει  και  η    ∆ημιουργία  
δεύτερης  υποδομής (κτίριο )      για  
την αποσυμφόρηση του  υφιστάμενου  
αλλά  και  την     κάλυψη  των  αναγκών  
της  περιοχής   κυρίως   από  τα  
απομακρυσμένα  τοπικά διαμερίσματα  
του  ∆ήμου . 
Η  ύπαρξη  ολοκληρωμένης  μελέτης  
για   την  κατασκευή  του εν λόγω  
κτιρίου  και  η  επιβεβαίωση  της  
διαχειριστικής  επάρκειας  των  
Υπηρεσιών   του ∆ήμου   Μοιρών  η  
οποία  μας  επιτρέπει  την     ένταξη  σε 
χρηματοδοτούμενα  έργα  του ΕΣΠΑ  
είναι   ένα  μεγάλο πλεονέκτημα  το 
οποίο   ο ∆ήμος  Μοιρών  έχει ήδη  
αξιοποιήσει  καθώς  έχει υποβάλει 
σχετικό  φάκελο υποψηφιότητας   για 
ένταξη  σε σχετική  πρόσκληση 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   της  
Περιφέρειας  Κρήτης   προκειμένου   να  
τύχει χρηματοδότησης   άμεσα .  
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- ∆ιευκόλυνση  της  πρόσβασης   όλο και περισσότερων     πολιτών  
σε    τέτοιου  είδους   προνοιακές    υποδομές .  
- Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών.   
- Παροχή  ίσου  επιπέδου  υπηρεσιών   σε όλους  τους  πολίτες   του  
∆ήμου  Μοιρών .  
 

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αυτοματοποίηση  της  υπηρεσίας  του   βρεφονηπιακού σταθμού  
κυρίως  προς  τη  κατεύθυνση  της      οικονομικής  διαχείρισης  και  
της  μηχανοργάνωσης 
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα   κυρίως  στη  
διαχείριση   των  οικονομικών  ζητημάτων   και της  ταμειακής  
εξυπηρέτησης  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  υπηρεσίες   του 
∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  επίτευξη   των  άμεσων  στόχων  
του  σταθμού.    
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
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∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.2.2.1. Επέκταση   κτιριακής   υποδομής   με  τη  δημιουργία  
παραρτήματος   στο  τοπικό  διαμέρισμα   της  Γαλιάς . 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.2.2.2. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  ∆ήμου για  την  από κοινού 
αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που αφορούν  την   λειτουργία  και 
την   περαιτέρω   ανάπτυξη  του σταθμού     
5.2.2.3. Συμμετοχή   σε ανάλογα   τοπικά   ή περιφερειακά  δίκτυα  
με  σκοπό την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  
5.2.2.4. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε  ανάλογες  
οργανωμένες   υποδομές  άλλων   φορέων  . 
 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.2.2.5.Τροποποίηση   του  ΟΕΥ   για  πρόβλεψη     θέσεων  και  
απαραίτητων   ειδικοτήτων   προκειμένου  να  καταστεί δυνατόν   να  
στελεχωθεί η  νέα  υποδομή  αμέσως  μετά  την  κατασκευή  της      
5.2.2.6. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.2.2.7. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   και προμήθεια   οχήματος  
για  τη  μεταφορά   βρεφών  - νηπίων. 
   

Οικονομικά 

5.2.2.8. Εξασφάλιση        πιστώσεων    από τακτικά   έσοδα   του 
∆ήμου  (Βάσει  ιδρυτικής   πράξης )    ,   

5.2.2.9. Εξασφάλιση        πιστώσεων    από  την  έγκριση  της  

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΣΗΣ  

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.3.1. Οργάνωση - διαχείριση αθλητικών  
εγκαταστάσεων του ∆ήμου  Μοιρών.   

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.3.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας του  Οργανισμού  Άθλησης  ∆ήμου  Μοιρών   
Γενικός στόχος 5.3.1.: Οργάνωση - διαχείριση αθλητικών  εγκαταστάσεων του ∆ήμου  
Μοιρών  
Υπηρεσία υλοποίησης :  Οργανισμός Άθλησης  ∆ήμου Μοιρών  

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
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 Όλοι  οι   κάτοικοι  
της   ∆ιοικητικής  
περιφέρειας  του 
∆ήμου  Μοιρών  
αλλά  και όλοι  οι 
κάτοικοι  των  
όμορων  ∆ήμων .     
    

Υπάρχει άμεση  ανάγκη 
σύνδεσης των   υποδομών  
που διαθέτει η  περιοχή  με  
την  έννοια της  τοπικής  
ανάπτυξης   και της   προόδου  
ώστε   οι  υποδομές   αυτές  
καθ αυτές   να   αποτελέσουν  
έμμεσα  μεν  αλλά  ουσιαστικά 
δε  το μοχλό της   προώθησης  
της  περιοχής   για  να  
καταστεί δυνατό να  καρπωθεί  
η  περιοχή   την  υπεραξία  
που είναι απαραίτητη   προς  
όφελος  των  κατοίκων. 
Υπάρχει  εκφρασμένη 
επιθυμία   για  δημιουργική  
αξιοποίηση  του   ελευθέρου  
χρόνου των  πολιτών . 
 Η  δημιουργία  αθλητικών  
σωματείων   και τμημάτων   με  
στόχο την  ανάπτυξη  
διαφόρων  αθλημάτων   αλλά  
γιατί όχι   και της  έννοιας  του  
πρωταθλητισμού     και  της  
διάκρισης   των  παιδιών  της  
περιοχής  . 
 Η ανάγκη   αθλητικής  
ανάπτυξης  της  περιοχής .   
    

 Το  βασικό  πλεονέκτημα   της  
περιοχής   είναι η ύπαρξη   των  
παρακάτω  υποδομών   οι  οποίες  
μπορούν  κάτω  από  συγκεκριμένες  
προϋποθέσεις  να  διαδραματίσουν   το 
ρόλο   της  κινητήριας  δύναμης  της  
τοπικής  ανάπτυξης   στο μέτρο του  
δυνατού.      Συνοπτικά  περιγράφουμε  
τις  βασικές  υποδομές  : 

     
1. ∆ημοτικό  Στάδιο   Μοιρών  
2. ∆ημοτικό Κολυμβητήριο Μοιρών. 
3. Κλειστό Γυμναστήριο του ∆ήμου ,   
4. Αθλητικό  σχολείο  Πόμπιας,  

 
  

 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Εξυπηρέτηση  του πολίτη. 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών  και φορέων.  
- Συμβολή   στην  τοπική  ανάπτυξη.   
- ∆ημιουργία  υπεραξίας   προς  όφελος  της  περιοχής.  

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αυτοματοποίηση  της  υπηρεσίας  του   οργανισμού Άθλησης  
κυρίως  προς  τη  κατεύθυνση  της      οικονομικής  διαχείρισης  και  
της  μηχανοργάνωσης 
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα   κυρίως  στη  
διαχείριση   των  οικονομικών  ζητημάτων   και της  ταμειακής  
εξυπηρέτησης  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  υπηρεσίες   του 
∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  επίτευξη   των  άμεσων  στόχων  
του   Οργανισμού Άθλησης .  
- Απόκτηση  γνώσεων   από τους    υπαλλήλους   και τους  αιρετούς  
γύρω  από την   οργάνωση   δραστηριοτήτων   και γεγονότων   με  
πολυσήμαντα   οφέλη    για  την  περιοχή  μας .   
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.3.1.1. Εκπόνηση   μελέτης  εσωτερικής   αξιολόγησης   των  
αναγκών   του Οργανισμού   με  στόχο την  εξεύρεση  των  
καταλληλότερων   λύσεων   για  τη  σωστή   λειτουργία  και 
οργάνωση   των  αθλητικών  υποδομών   καθώς   και  εξέταση   των  
ενδεχομένων  δραστηριοποίησης  σε επιπλέον  τομείς  του 
αθλητισμού.   
5.3.1.2. Εφαρμογή  ενός   ετήσιου προγράμματος  συντήρησης   και  
εκσυγχρονισμού των  βασικών  αθλητικών  υποδομών. 
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Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.3.1.3. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  ∆ήμου για  την  από κοινού 
αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που αφορούν  την   λειτουργία  και 
την   περαιτέρω   ανάπτυξη  του Οργανισμού  Άθλησης .    
5.3.1.4. Συμμετοχή   σε ανάλογα   τοπικά   ή περιφερειακά  δίκτυα  
με  σκοπό την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  
5.2.1.5. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε  ανάλογες  
οργανωμένες   υποδομές  άλλων   φορέων  . 
5.3.1.6. ∆ιοργάνωση εκστρατείας  ενημέρωσης  όμορων  ∆ήμων  
για  την  επιβεβλημένη ανάγκη  στήριξης   των  βασικών  αθλητικών  
υποδομών και δραστηριοτήτων   και την  από κοινού αντιμετώπιση  
του ζητήματος   εξεύρεσης  πόρων   για  την  κάλυψη  των  
λειτουργικών  δαπανών   ,  με  δεδομένο ότι   όλοι  οι  κάτοικοι   της  
ευρύτερης  περιοχής   μπορούν  να  χρησιμοποιούν   τις  εν  λόγω  
υποδομές. 
 

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.3.1.7. Πρόσληψη  προσωπικού  των  απαραίτητων   ειδικοτήτων  
προκειμένου να  καταστεί δυνατόν  να  στελεχωθούν  οι  υποδομές  
ώστε  να  εξασφαλιστεί   η  ορθότητα  της  λειτουργίας   και η  
ασφάλεια  των  χρηστών. 
5.3.1.8. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.3.1.9. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   και εξοπλισμού ,  ο οποίος  
είναι απαραίτητος  για  τη  στήριξη  των  υποδομών   και τη  σωστή  
λειτουργία  τους .     
   

Οικονομικά 

5.3.1.10. Κατάρτιση   ειδικού   φακέλου  που θα  περιλαμβάνει  
ολοκληρωμένο σχέδιο   για  την  εξασφάλιση   των λειτουργικών  
δαπανών   των  αναφερομένων   υποδομών   αλλά κυρίως   των  
βασικών   , Σταδίου , Κολυμβητηρίου  και   Κλειστού Γυμναστηρίου. 
Το σχέδιο   πρέπει  να   κινηθεί προς   δύο κατευθύνσεις   : 
Α.  ∆ιεκδίκηση  πόρων  από  την  Κεντρική  ∆ιοίκηση  . 
Β. Αναζήτηση  μοντέλου   λειτουργίας   των  υποδομών  ώστε  ο 
τελικός   χρήστης   να   καταβάλει  υποχρεωτικά   ένα  τέτοιο 
συμβολικό   τίμημα   που θα  είναι απολύτως   προσιτό   στο ευρύ  
κοινό   από τη  μια ,  αλλά  από την  άλλη  θα  εξασφαλίζει   ένα  
μίνιμουμ   εσόδων απαραίτητων  για  την   λειτουργία  των  
υποδομών .    
 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.3.2. Προσέλκυση   αθλητικού   - προπονητικού   
τουρισμού.   ∆ιοργάνωση   αθλητικών   δραστηριοτήτων   τοπικής  - 
περιφερειακής  - ακόμα  και εθνικής  εμβέλειας.  ∆ιοργάνωση προγραμμάτων  
για  τη  δια  βίου   άσκηση  των   πολιτών .    

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.3.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας του  Οργανισμού  Άθλησης  ∆ήμου  Μοιρών   
Γενικός στόχος  5.3.2.: Προσέλκυση   αθλητικού   - προπονητικού   τουρισμού.   ∆ιοργάνωση  
αθλητικών   δραστηριοτήτων   τοπικής  - περιφερειακής  - ακόμα  και εθνικής  εμβελείας.  
∆ιοργάνωση προγραμμάτων  για  τη  δια  βίου   άσκηση  των   πολιτών . 
Υπηρεσία υλοποίησης : Οργανισμός Άθλησης  ∆ήμου Μοιρών 
Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
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 Όλοι  οι   κάτοικοι  
της   ∆ιοικητικής  
περιφέρειας  του 
∆ήμου  Μοιρών  
αλλά  και όλοι  οι 
κάτοικοι  των  
όμορων  ∆ήμων .     
    

 Υπάρχει άμεση  ανάγκη  
εφόσον  μας  ενδιαφέρει  η  
σωστή  λειτουργία   των  
αθλητικών  υποδομών  του 
Οργανισμού Άθλησης  να  
εξευρεθούν πόροι σχετικά με  : 
Την κάλυψη   λειτουργικών  
δαπανών     των  και κυρίως  
των  τριών  βασικών 
υποδομών  : κολυμβητηρίου  , 
∆ημοτικού Σταδίου  ,  και  
Κλειστού   Γυμναστηρίου .  
Την άμεση  αποπεράτωση  
του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Μοιρών   
 Και την προμήθεια  
εξοπλισμών   προκειμένου να  
καταστεί    ο  Οργανισμός  
Άθλησης   αυτοτελής  και 
λειτουργικά  επαρκής   τοπικός  
φορέας  προαγωγής    του  
αθλητικού πνεύματος   της 
ευρύτερης    περιοχής  των  
Μοιρών. 
 

 Ο Οργανισμός  Άθλησης  
βρίσκεται  σε  πλεονεκτική   θέση   και  
υπάρχουν  μεγάλες  δυνατότητες 
ανάπτυξης  καθώς   διαχειρίζεται  
αθλητικές   υποδομές    υψηλού 
επιπέδου   για  τα  δεδομένα  της  
περιοχής .  Η  περαιτέρω   οργάνωση  
τους   και   η  σωστή  λειτουργίας  τους  
θα  συμβάλει  καθοριστικά  στην  
προώθηση  του  αθλητικού  ιδεώδους  
και  πνεύματος  σε μια  περιοχή  που  
το έχει  απόλυτη  ανάγκη.   Συνοπτικά  
περιγράφουμε  τις  βασικές  υποδομές 

 
 1. ∆ημοτικό  Στάδιο   Μοιρών  με τα 
εξής χαρακτηριστικά : 
      • Γήπεδο ποδοσφαίρου  με  φυσικό 
χλοοτάπητα. 
       • Κερκίδες για 500 άτομα.  
       • Αγωνιστικούς χώρους  για στίβο. 
       • Γήπεδο μπάσκετ . 
       • Βοηθητικοί χώροι ( αποδυτήρια, 
         τουαλέτες γραφείο κ.λ.π.)  
 2. ∆ημοτικό κολυμβητήριο Μοιρών, με 
τα εξής χαρακτηριστικά :  
       • Πισίνα ολυμπιακών 
          προδιαγραφών 50μ 
       • Πισίνα εκμάθησης    
       • Μεταλλικές κερκίδες 500 ατόμων. 
       • Βοηθητικοί χώροι ( αποδυτήρια, 
         τουαλέτες , γραφείο κ.λ.π.) 
 3. Στο τελικό στάδιο της κατασκευής 
του βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο 
του ∆ήμου , το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
«ΕΛΛΑ∆Α  2004».  
 4. Αθλητικό Γυμνάσιο Πόμπιας, το 
οποίο λειτουργεί  με 42 μαθητές 
προερχόμενους και από τους όμορους 
∆ήμους. Το  εν λόγω Γυμνάσιο  
στεγάζεται στο χώρο του νυν 
Γυμνασίου Πόμπιας όπου υπάρχουν οι 
εξής αθλητικές εγκαταστάσεις : 
        • Γήπεδα Μπάσκετ και Βόλεϊ   
        • Μικρό στάδιο. 
5. Γήπεδα  ποδοσφαίρου : 

   Α)ΠΟΜΠΙΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΟΥ Α.Σ 
       ΚΟΡΑΚΑΣ). 
      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :  
     Γήπεδο  με πλαστικό 
χλοοτάπητα. 

     Κερκίδες 1000 ατόμων.   
  
  
  

 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- ∆ιευκόλυνση  της  πρόσβασης   όλο και περισσότερων     πολιτών  
σε    τέτοιου  είδους   αθλητικές  υποδομές   σε μια  περιοχή  
απομακρυσμένη   από το αστικό  κέντρο του  Νομού  Ηρακλείου .  
- Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών  και φορέων.  
- Παροχή  ίσου  επιπέδου  υπηρεσιών   σε όλους  τους  πολίτες   του  
∆ήμου  Μοιρών αλλά και  των  όμορων  δήμων   που στερούνται την  
ύπαρξη   τέτοιων  μεγάλων  αθλητικών   υποδομών.  
 

 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Αυτοματοποίηση  της  υπηρεσίας  του   οργανισμού Άθλησης  
κυρίως  προς  τη  κατεύθυνση  της      οικονομικής  διαχείρισης  και  
της  μηχανοργάνωσης 
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα   κυρίως  στη  
διαχείριση   των  οικονομικών  ζητημάτων   και της  ταμειακής  
εξυπηρέτησης  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  υπηρεσίες   του 
∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  επίτευξη   των  άμεσων  στόχων  
του   Οργανισμού Άθλησης .  
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.3.2.1. Εκπόνηση   μελέτης  εσωτερικής   αξιολόγησης   των  
αναγκών   του Οργανισμού   με  στόχο την  εξεύρεση  των  
καταλληλότερων   λύσεων   για  τη  σωστή   λειτουργία  και 
οργάνωση   των  αθλητικών  υποδομών. 
5.3.2.2. Κατασκευή  βοηθητικών  εγκαταστάσεων   στις  βασικές  
υποδομές  ,  οι οποίες  θα  λειτουργούν  παράλληλα    και είναι 
αναγκαίες  για  τη   στήριξη  τους   και την   μακροχρόνια  λειτουργία  
τους   
5.3.2.3. Αθλητικά  γεγονότα   και   ενέργειες   που θα   συμβάλουν  
στην  κινητικότητα  της  περιοχής   μέσω  της  αύξησης  της  
επισκεψιμότητας   και της  παρακίνησης  του  ιδιωτικού  τομέα    ο 
οποίος    θα  διακρίνει επενδυτικές  ευκαιρίες στην  περιοχή. 
 5.3.2.4. Καθιέρωση   μονίμων  διαδικασιών  διοργάνωσης  
προγραμμάτων  μαζικού  Αθλητισμού   που θα  απευθύνεται  σε 
όλους  τους  πολίτες   ανεξαρτήτως  ηλικίας ,  που  αναζητούν  
δραστηριότητες  άσκησης    και  αναψυχής      
5.3.2.5. ∆ιοργάνωση  αγώνων   στίβου  με  τη  συνεργασία   του  
ΣΕΓΑΣ 
5.3.2.6. ∆ιοργάνωση  αγώνων  Ξιφασκίας   διασυλλογικοί  αγώνες      
5.3.2.7. ∆ιοργάνωση  αγώνων    Βόλεϊ    με  τη  συνεργασία   του  
ΣΕΓΑΣ 
5.3.2.8. ∆ιοργάνωση  αγώνων   Μπάσκετ  με  τη  συνεργασία   του  
ΣΕΓΑΣ 
5.3.2.9. ∆ιοργάνωση   των  Ιππικών  αγώνων   με  τη  δημιουργία  
της  ειδικής  υποδομής  (ιπποδρομίου  ) σε συνεργασία  με  το  
Σύλλογο  προστασίας   του  Γιοργαλίδικου  Αλόγου . 
5.3.2.10. ∆ημιουργία  ειδικού  ξενώνα  για  τη  φιλοξενία  αθλητικών  
σωματείων   με  στόχο  την  εφαρμογή  προγράμματος  
προπονητικού  τουρισμού  στην   περιοχή .                                            
 

 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.3.2.11. Καθιέρωση  διαδικασιών   συνεργασίας   με  όλους  τους  
εμπλεκόμενους  φορείς  του  ∆ήμου για  την  από κοινού 
αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που αφορούν  την   λειτουργία  και 
την   περαιτέρω   ανάπτυξη  του Οργανισμού  Άθλησης .    
5.3.2.12. Συμμετοχή   σε ανάλογα   τοπικά   ή περιφερειακά  δίκτυα  
με  σκοπό την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  
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5.3.2.13. ∆ιοργάνωση   ενημερωτικών   επισκέψεων   σε  ανάλογες  
οργανωμένες   υποδομές  άλλων   φορέων  . 
5.3.2.14. ∆ιοργάνωση εκστρατείας  ενημέρωσης  όμορων  ∆ήμων 
για  την  επιβεβλημένη ανάγκη  στήριξης   των  βασικών  αθλητικών  
υποδομών   και την  από κοινού αντιμετώπιση  του ζητήματος  
εξεύρεσης  πόρων   για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  δαπανών,  
με  δεδομένο ότι   όλοι  οι  κάτοικοι   της  ευρύτερης  περιοχής  
μπορούν  να  χρησιμοποιούν   τις  εν  λόγω  υποδομές.   
5.3.2.15. Σύνταξη  κανονισμών  λειτουργίας   των  αθλητικών  
υποδομών . 
5.3.2.16. Συνεργασία  με  τη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού το  
γραφείο  φυσικής  αγωγής   Ν. Ηρακλείου    και  με  αθλητικά  
σωματεία   της  ευρύτερης  περιοχής.   
  

Ανθρώπινο ∆υναμικό 
& Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.3.2.17. Πρόσληψη  προσωπικού  τα ων  απαραίτητων  
ειδικοτήτων    προκειμένου να  καταστεί δυνατόν  να  στελεχωθούν  
οι  υποδομές    ώστε  να  εξασφαλιστεί   η  ορθότητα  της  
λειτουργίας   και η  ασφάλεια  των  χρηστών . 
5.3.2.18. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.3.2.19. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   και εξοπλισμού   ο οποίος  
είναι απαραίτητος  για  τη  στήριξη  των  υποδομών   και τη  σωστή  
λειτουργία  τους .     
   

Οικονομικά 

5.3.2.20. Κατάρτιση   ειδικού   φακέλου  που θα  περιλαμβάνει  
ολοκληρωμένο σχέδιο   για  την  εξασφάλιση   των λειτουργικών  
δαπανών   των  αναφερομένων   υποδομών   αλλά κυρίως   των  
βασικών   , Σταδίου , Κολυμβητηρίου  και   Κλειστού Γυμναστηρίου. 
Το σχέδιο   πρέπει  να   κινηθεί προς   δύο κατευθύνσεις   : 
Α.  ∆ιεκδίκηση  πόρων  από  την  κεντρική  ∆ιοίκηση  . 
Β. Αναζήτηση  μοντέλου   λειτουργίας   των  υποδομών  ώστε  ο 
τελικός   χρήστης   να   καταβάλει  υποχρεωτικά   ένα  τέτοιο 
συμβολικό   τίμημα   που θα  είναι απολύτως   προσιτό   στο ευρύ  
κοινό   από τη  μια ,  αλλά  από την  άλλη  θα  εξασφαλίζει   ένα  
μίνιμουμ   εσόδων απαραίτητων  για  την   λειτουργία  των  
υποδομών .    
5.3.2.21. Εξασφάλιση  πόρων  από τη  Γενική  Γραμματεία  
Αθλητισμού   για  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων   αθλητισμός  
για  όλους . 
 

ΚΑΠΗ  ∆ΗΜΟΥ  ΜΟΙΡΩΝ   

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.5.1. Εκσυγχρονισμός- συντήρηση υποδομών  
και αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.5.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  του   ΚΑΠΗ  ΜΟΙΡΩΝ   
Γενικός στόχος  5.5.1.: Εκσυγχρονισμός- συντήρηση υποδομών  και αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ΚΑΠΗ ∆ήμου Μοιρών  

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
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Όλοι  οι   κάτοικοι  
της  ευρύτερης  
περιοχής     του 
∆ήμου  Μοιρών.  
Ωφελούμενοι από 
τις δράσεις 
κοινωνικής 
μέριμνας του 
∆ήμου .    

-Ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης σε κοινωνικές 
ομάδες όπως ηλικιωμένοι , 
μοναχικά άτομα , χρόνια  
πάσχοντες , μονογονεϊκές 
οικογένειες , άτομα με δυσκολία 
κοινωνικής ενσωμάτωσης , 
άτομα αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας .    Το  γεγονός  
αυτό απαιτεί εγκαταστάσεις  
εκσυγχρονισμένες  σε τέτοιο  
βαθμό   ώστε  να  εξασφαλιστεί η  
λειτουργική  επάρκεια   που  
απαιτείται  για  την    παροχή  
των  αναφερομένων  υπηρεσιών  
.  Αναγκαία  επίσης  θεωρείται  
και  η  διαδικασία  
εκσυγχρονισμού  και 
αντικατάστασης   του  
πεπαλαιωμένου  εξοπλισμού 
των  υποδομών   του  ΚΑΠΗ. 
 

-Ύπαρξη και μακροχρόνια 
δραστηριοποίηση του ΚΑΠΗ Μοιρών  
,  με  τα  παραρτήματα  Πόμπιας  και 
Γαλιάς . 
-∆ραστηριοποίηση του 
προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι το 
οποίο  τελεί  υπό την  εποπτεία  του  
ΚΑΠΗ . 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης αναγκών 
των αποδεκτών 

- ∆ιευκόλυνση  της  πρόσβασης   όλο και περισσότερων  
πολιτών  σε    τέτοιου  είδους     προνοιακές  δομές     σε 
μια  περιοχή   απομακρυσμένη   από το αστικό  κέντρο 
του  Νομού  Ηρακλείου .  
- Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών  
και φορέων  .   
- Παροχή  ίσου  επιπέδου  υπηρεσιών   σε όλους  τους  
πολίτες   του  ∆ήμου  Μοιρών      
- Αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας σε 
ηλικιωμένους.   
- Συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε  μοναχικά άτομα με 
αναπηρία ή με χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία 
δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν και να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας. 
 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
των εμπλεκόμενων  υπηρεσιών 

- Αυτοματοποίηση  της  υπηρεσίας  του    ΚΑΠΗ  
κυρίως  προς  τη  κατεύθυνση  της       εύρυθμης   και  
απρόσκοπτης   λειτουργίας   της  .  
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα  
κυρίως  στη  διαχείριση   των  οικονομικών  ζητημάτων  
και της    οργάνωσης .  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  
υπηρεσίες   του ∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  
επίτευξη   των  άμεσων  στόχων   του     ΚΑΠΗ   και  την  
κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού των αναγκών των 
∆ημοτών .   
 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
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∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.5.1.1. Εκπόνηση  μελέτης  καταγραφής των αναγκών 
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και αναψυχής  σε 
ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια του ∆ήμου .  
5.5.1.2. Εκπόνηση  μελέτης  καταγραφής των μοναχικών 
ατόμων με αναπηρία ή με χρόνια προβλήματα υγείας τα 
οποία δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν και να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας. 

Οργάνωση & Συνεργασίες 

5.5.1.3. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΚΑΠΗ προκειμένου 
να μπορέσει να υποστηρίξει τις νέες αρμοδιότητες του 
σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 
Συνεργασία  τόσο με  την    τεχνική      όσο και  με   την  
οικονομική  υπηρεσία  του  ∆ήμου  Μοιρών .       

Ανθρώπινο ∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

     
5.5.1.4. Πρόσληψη  προσωπικού  των  απαραίτητων  
ειδικοτήτων    προκειμένου να  καταστεί δυνατόν  να  
στελεχωθούν  οι  υποδομές    ώστε  να  εξασφαλιστεί   η  
ορθότητα  της  λειτουργίας     
5.5.1.5. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.5.1.6. Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
απαραίτητων   εξειδικευμένων    μέσων   και εξοπλισμού,  
ο οποίος  είναι απαραίτητος  για  τη  στήριξη  των  
υποδομών   και τη  σωστή  λειτουργία  τους .     
   
    

Οικονομικά 

5.5.1.7. Τακτικά  έσοδα  του ΚΑΠΗ   από 
χρηματοδοτήσεις  του  ∆ήμου Μοιρών . 
5.5.1.8. Εξασφάλιση  πόρων  από το πρόγραμμα  
«Εξοικονομώ»  του   Υπουργείου  Ανάπτυξης.   
5.5.1.9. Εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση των 
κοινωνικών προγραμμάτων του ∆ήμου   

 

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.5.2. Πρόσληψη  εξειδικευμένου  προσωπικού 
για την παροχή ιατρικής φροντίδας στα μέλη του ΚΑΠΗ. ∆ιαχείριση   του 
προγράμματος   «Βοήθεια  στο Σπίτι»  με τη χρηματοδότησή  του  μέσω  του  
ΕΣΠΑ . 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το 
∆ήμο 
Μέτρο 5.5.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  του   ΚΑΠΗ  ΜΟΙΡΩΝ   
Γενικός στόχος  5.5.2.: Πρόσληψη  εξειδικευμένου  προσωπικού για την παροχή ιατρικής φροντίδας 
στα μέλη του ΚΑΠΗ. ∆ιαχείριση   του προγράμματος   «Βοήθεια  στο Σπίτι»  με τη χρηματοδότηση  του  
μέσω  του  ΕΣΠΑ . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ΚΑΠΗ ∆ήμου Μοιρών  

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
Όλοι  οι   κάτοικοι  
της  ευρύτερης  
περιοχής     του 
∆ήμου  Μοιρών  
Ωφελούμενοι από 
τις δράσεις 

Ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης σε κοινωνικές 
ομάδες όπως ηλικιωμένοι , 
μοναχικά άτομα , χρόνια  
πάσχοντες , μονογονεϊκές 
οικογένειες , άτομα με δυσκολία 

-Ύπαρξη και μακροχρόνια δραστηριοποίηση 
του ΚΑΠΗ Μοιρών  ,  με  τα  παραρτήματα  
Πόμπιας  - Γαλιάς . 
-∆ραστηριοποίηση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο  τελεί  υπό την  
εποπτεία  του  ΚΑΠΗ  από το  τέλος  του  
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κοινωνικής 
μέριμνας του 
∆ήμου .    

κοινωνικής ενσωμάτωσης , άτομα 
αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας .    Το  γεγονός  αυτό 
απαιτεί   εκτός   από τις  
αναβαθμισμένες   εγκαταστάσεις  
και τον  σύγχρονο εξοπλισμό   ,  
τη  παρουσία   εξειδικευμένου 
προσωπικού   που  θα  αναλάβει  
το  συντονισμό  και την  παροχή  
ιατρικής  φροντίδας   στους  
ενδιαφερόμενους  - 
ωφελούμενους.  

2009 . 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης αναγκών 
των αποδεκτών 

- ∆ιευκόλυνση  της  πρόσβασης   όλο και περισσότερων  
πολιτών  σε    τέτοιου  είδους     προνοιακές  δομές     σε μια  
περιοχή   απομακρυσμένη   από το αστικό  κέντρο του  Νομού  
Ηρακλείου .  
- Εξυπηρέτηση  του πολίτη  . 
- Αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τοπικών  υπηρεσιών  και 
φορέων  .   
- Παροχή  ίσου  επιπέδου  υπηρεσιών   σε όλους  τους  πολίτες  
του  ∆ήμου  Μοιρών      
- Αναβάθμιση των υπηρεσιών  ιατρικής  φροντίδας σε 
ηλικιωμένους .   
- Συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας σε  μοναχικά άτομα με αναπηρία ή με 
χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δυσκολεύονται να 
αυτοεξυπηρετηθούν και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες Υγείας. 
 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
των εμπλεκόμενων  υπηρεσιών 

- Ολοκλήρωση  της  εσωτερικής  οργάνωσης   της  υπηρεσίας  
του   ΚΑΠΗ . 
- Κατάκτηση  υπηρεσιακής  αυτοτέλειας   του φορέα   κυρίως  
στη  διαχείριση   των    ζητημάτων   της    οργανωμένης  
παροχής   υπηρεσιών  στις   κοινωνικές ομάδες  που  
απευθύνεται.  
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από τις  οργανωμένες  υπηρεσίες  
του ∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  επίτευξη   των  άμεσων  
στόχων   του     ΚΑΠΗ   και  την  κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού 
των αναγκών των ∆ημοτών .   

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.5.2.1. Πρόσληψη  υπαλλήλων  ιατρικού  κλάδου   για  την  
παροχή  υπηρεσιών  υγείας   στους  ωφελούμενους  του  ΚΑΠΗ . 
5.5.2.2. Στήριξη  του  προγράμματος  «Βοήθεια  στο σπίτι  »  το 
οποίο  θα  λειτουργεί στη  νέα  προγραμματική  περίοδο με  την  
αποκλειστική  ευθύνη   του  ΚΑΠΗ  Μοιρών . 
 

Οργάνωση & Συνεργασίες 

5.5.2.3. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΚΑΠΗ προκειμένου να 
μπορέσει να υποστηρίξει τις νέες αρμοδιότητες του σχετικά με το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 
5.5.2.4. Συνεργασία  τόσο με  την    ∆ιοικητική      όσο και  με  
την   Οικονομική  Υπηρεσία  του  ∆ήμου  Μοιρών .       

Ανθρώπινο ∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

5.5.2.5.  Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
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Οικονομικά 

5.5.2.6. Τακτικά  έσοδα  του ΚΑΠΗ   από χρηματοδοτήσεις  του  
∆ήμου Μοιρών . 
 5.5.2.7. Εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση των 
κοινωνικών προγραμμάτων του ∆ήμου   

ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ    

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.6.1. Αποπεράτωση και διαχείριση  των 
αλιευτικών    καταφυγίων Καλών  Λιμένων  και Πλατιών  Περαμάτων . 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.6.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  του « Λιμενικού  ταμείου  Μοιρών » 
Γενικός στόχος  5.6.1.:  Αποπεράτωση και διαχείριση  των αλιευτικών    καταφυγίων Καλών  
Λιμένων  και Πλατιών  Περαμάτων . 
Υπηρεσία υλοποίησης : Λιμενικό Ταμείο Μοιρών  
 

Αποδέκτες  

 

Ανάγκες 

 

∆υνατότητες 
-Κάτοικοι του 
∆ήμου οι οποίοι 
αντλούν τον 
βιοπορισμό τους 
από την αλιεία . 
-Ερασιτέχνες 
αλιείς του ∆ήμου . 

-Ανάγκη ύπαρξης 
εγκατάστασης  
ελλιμενισμού αλιευτικών 
σκαφών . 

-Σημαντικό ανάπτυγμα ακτών στα νότια του 
∆ήμου. 
-Ύπαρξη αλιευμάτων αξιόλογης ποιότητας 
στις θαλάσσιες περιοχές νότια του ∆ήμου . 
-Ύπαρξη αξιόλογου ποσοστού  του 
πληθυσμού το οποίο δραστηριοποιείται στην 
αλιεία επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά .   
-Ύπαρξη μικρού αλιευτικού καταφύγιου στην 
περιοχή Καλά Λιμάνια το οποίο αναβαθμίζεται 
.   

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης αναγκών 
των αποδεκτών 

- Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού μικρών αλιευτικών 
σκαφών.   
- Συμβολή στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών της 
γεωργίας ή της κτηνοτροφίας .   
- Συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού. 
 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
των εμπλεκόμενων  υπηρεσιών 

- Αναβάθμιση του Λιμενικού Ταμείου Μοιρών με στόχο 
να αναπτυχθεί μηχανισμός ικανός να εξυπηρετήσει τΙς 
ανάγκες της αλιευτικής δραστηριότητας .     
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από την    Τεχνική  
Υπηρεσία    του ∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  
επίτευξη   των  άμεσων  στόχων   του      Λιμενικού  
Ταμείου.     

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.6.1.1. Αποπεράτωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών  
Λιμένων.  
5.6.1.2. Σύνταξη Μελέτης ολοκλήρωσης αλιευτικού 
καταφυγίου στα Πλατειά Περάματα ( βρίσκεται στο 
στάδιο της  προμελέτης  )  
 

Οργάνωση & Συνεργασίες 

5.6.1.3. Σύνταξη  ΟΕΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  
προκειμένου  να  καταστεί δυνατό να  οργανωθεί η  
υπηρεσία   μελλοντικά για  να στηρίξει   τις  
αρμοδιότητες  του . 
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 5.6.1.4. Σύνταξη  κανονισμού  λειτουργίας   του  νομικού  
προσώπου    με  στόχο   τη   διασφάλιση   των   όρων  
λειτουργίας   σε σχέση  με  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  
αλλά  και  με  τους  πολίτες.   
 5.6.1.5. Συνεργασία    με  τον  υπηρεσιακό μηχανισμό  
του  ∆ήμου  Μοιρών  .     
   

Ανθρώπινο ∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

5.6.1.6. Πρόσληψη  προσωπικού  των  απαραίτητων  
ειδικοτήτων    προκειμένου να   κατακτήσει  τον  ελάχιστο 
βαθμό   υπηρεσιακής  οργάνωσης  που σήμερα   δεν  
υπάρχει .      
5.6.1.7. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  κατάρτισης  
προσωπικού .  
5.6.1.8.  Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
εντελώς  απαραίτητων   μέσων   και εξοπλισμού   
   
   
    

Οικονομικά 

5.6.1.9.  Τακτικά  έσοδα  του  Λιμενικού  Ταμείου     από 
χρηματοδοτήσεις  του  ∆ήμου Μοιρών . 
5.6.1.10. Άντληση  πόρων  από το   ΕΠ.Π.  ΑΛΙΕΙΑ   του  
Υπουργείου  Γεωργίας  (το έργο του  αλιευτικού  
καταφυγίου των Καλών  Λιμένων  έχει ενταχθεί ) 
    

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.6.2. Ανάπτυξη  νέων  δραστηριοτήτων   
Αναβάθμιση – Προστασία - ∆ιαχείριση Ακτών  

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.6.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  του « Λιμενικού  ταμείου  Μοιρών » 
Γενικός στόχος  5.6.2.: Ανάπτυξη  νέων  δραστηριοτήτων   Αναβάθμιση – Προστασία - 
∆ιαχείριση Ακτών 
Υπηρεσία υλοποίησης :Λιμενικό Ταμείο Μοιρών  
 

Αποδέκτες  

 

Ανάγκες 

 

∆υνατότητες 
-Κάτοικοι του 
∆ήμου οι οποίοι 
αντλούν τον 
βιοπορισμό τους 
από την αλιεία  
-Ερασιτέχνες 
αλιείς του ∆ήμου . 
Όλοι  οι  κάτοικοι 
και επισκέπτες 
των  ακτών και 
παραλιών    
αρμοδιότητας  του  
Λιμενικού  Ταμείου   

-Ανάγκη  στήριξης    της  
λειτουργίας  του   Λιμενικού 
Ταμείου    με  την  εξασφάλιση 
πόρων   - εσόδων   για  την  
περαιτέρω  οργάνωση   και 
εκπλήρωση   της  αποστολής  
για  την  οποία   ιδρύθηκε . 
Εξασφάλιση    καθαρών ακτών  
και ασφάλεια  των  επισκεπτών  
και λουομένων  . 

-Σημαντικό ανάπτυγμα ακτών στα 
νότια του ∆ήμου. 
-Ύπαρξη αλιευμάτων αξιόλογης 
ποιότητας στις θαλάσσιες περιοχές 
νότια του ∆ήμου . 
-Ύπαρξη αξιόλογου ποσοστού του 
πληθυσμού το οποίο 
δραστηριοποιείται στην αλιεία 
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά .   
-Ύπαρξη  αλιευτικού καταφύγιου στην 
περιοχή Καλά Λιμάνια το οποίο 
αναβαθμίζεται .   
-Εκπόνηση  Μελέτης  για  την  
κατασκευή   καταφυγίου στα  Πλατιά 
Περάματα. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών 
των αποδεκτών 

- Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού μικρών αλιευτικών 
σκαφών.   
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- Συμβολή στην γενικότερη  αύξηση  της  
επισκεψιμότητας   και την  προσέλκυση  επενδυτικού 
ενδιαφέροντος   στην  περιοχή   από ιδιωτικά κεφάλαια . 
- Συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού . 
 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
των εμπλεκόμενων  υπηρεσιών 

- Αναβάθμιση του Λιμενικού Ταμείου Μοιρών με στόχο 
να αναπτυχθεί μηχανισμός ικανός να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες της αλιευτικής δραστηριότητας , αφενός   και της  
αναβάθμισης  των  ακτών  για   τις    οποίες   το Λιμενικό 
Ταμείο έχει την  αρμοδιότητα . 
- Παροχή  τεχνογνωσίας    από την    Τεχνική  
Υπηρεσία    του ∆ήμου   Μοιρών   με  σκοπό την  
επίτευξη   των  άμεσων  στόχων   του      Λιμενικού  
Ταμείου.     

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.6.2.1. Εκπόνηση  μελέτης   εσωτερικής   οργάνωσης  
και ανάπτυξης   του  Λιμενικού Ταμείου  ως   νομικό 
πρόσωπο  και διερεύνηση   μέσα  από τη  μελέτη   όλων  
των  δυνατοτήτων   για  την   εξασφάλιση  πόρων   με  τη  
διατύπωση  σχετικών  προτάσεων . 
5.6.2.2. Αξιοποίηση   παραλίων  και ακτών  προς  
όφελος  των  κατοίκων  της  περιοχής ,  
5.6.2.3. Οργάνωση και  αξιοποίηση   χώρου  
στάθμευσης.   
  

Οργάνωση & Συνεργασίες 5.6.2.4. Σύνταξη  ΟΕΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  
προκειμένου  να  καταστεί δυνατό να  οργανωθεί η  
υπηρεσία   μελλοντικά για  να στηρίξει   τις  
αρμοδιότητες  του . 
5.6.2.5. Σύνταξη  κανονισμού  λειτουργίας   του  νομικού  
προσώπου    με  στόχο   τη   διασφάλιση   των   όρων  
λειτουργίας   σε σχέση  με  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  
αλλά  και  με  τους  πολίτες.  
5.6.2.6. Συνεργασία    με  τον  υπηρεσιακό μηχανισμό  
του  ∆ήμου  Μοιρών  .  
5.6.2.7. Συνεργασία   με   Λιμενικό Ταμείο   Ηρακλείου  
και τη  ∆ιεύθυνση  Αλιείας      της  Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης   για  ανταλλαγή   τεχνογνωσίας    και 
απόψεων  για  τα  θέματα  δραστηριότητας   και 
διαχείρισης  των  ακτών  . 
5.6.2.8. Συνεργασία  με  την  αρμόδια  λιμενική αρχή  
για    την  αντιμετώπιση   ζητημάτων ασφάλειας  και  
ατυχημάτων   από δραστηριότητες    επιχειρηματιών  
στην  περιοχή     
 

Ανθρώπινο ∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

5.6.2.9. Πρόσληψη  προσωπικού  των  απαραίτητων  
ειδικοτήτων    προκειμένου να   κατακτήσει  τον  
ελάχιστο βαθμό   υπηρεσιακής  οργάνωσης  που σήμερα  
δεν  υπάρχει .      
5.6.2.10. Συμμετοχή  σε ειδικά  προγράμματα  
κατάρτισης  προσωπικού .  
5.6.2.11.  Εφαρμογή  σχεδίου για  την    προμήθεια  των  
εντελώς  απαραίτητων        μέσων   και εξοπλισμού   
   
    

Οικονομικά 5.6.2.12. Τακτικά  έσοδα  του  Λιμενικού  ταμείου     από 
χρηματοδοτήσεις  του  ∆ήμου Μοιρών . 
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5.6.2.13. Εφαρμογή  προγράμματος     εξεύρεσης  
πιστώσεων    από  δραστηριοποίηση   σε  νέους  τομείς . 
    

 ∆ΕΥΑ ΜΟΙΡΩΝ   

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.4.1. Ορθολογική  αξιοποίηση    ανθρώπινου  
δυναμικού    της  επιχείρησης  με   βάση  την  οικονομική  δυνατότητα   και τα  
αντικείμενα  της  σε συνδυασμό με  την  ανανέωση   και τον  εκσυγχρονισμό  
του   μηχανολογικού εξοπλισμού για  τη  μείωση  του  υψηλού λειτουργικού  
κόστους . 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.4.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της   (∆ΕΥΑ ΜΟΙΡΩΝ). 
Γενικός στόχος  5.4.1.: Ορθολογική  αξιοποίηση    ανθρώπινου  δυναμικού    της  επιχείρησης  
με   βάση  την  οικονομική  δυνατότητα   και τα  αντικείμενα  της  σε συνδυασμό με  την  
ανανέωση   και τον  εκσυγχρονισμό  του   μηχανολογικού εξοπλισμού για  τη  μείωση  του  
υψηλού λειτουργικού  κόστους . 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ΕΥΑ Μοιρών .   

Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 
Όλοι  οι   κάτοικοι 
του  ∆ήμου  
Μοιρών.    

 Υπάρχει  άμεση  ανάγκη  
μείωσης  των  λειτουργικών  
εξόδων   της  επιχείρησης  
προκειμένου αυτή  να  
καταστεί  βιώσιμη   και 
αποτελεσματική   τα  
επόμενα   χρόνια  (να  
συντονιστεί με  το γενικότερο 
δημοσιονομικό κλίμα   ) 
 
 

Η  επιβεβαίωση  της διαχειριστικής  
επάρκειας τύπου  Α και τύπου Β ,   που 
έχει  λάβει  ο ∆ήμος  Μοιρών και κατά  
συνέπεια   τα  Νομικά πρόσωπα και η  
∆ΕΥΑ ,  αποτελεί  το πλέον  δυνατό  
σημείο   του  ∆ήμου  από  το οποίο  
μπορεί  να ωφεληθεί  πολλαπλά,  
καθώς   η  διαχειριστική  επάρκεια  είναι  
η  βασική  προϋπόθεση  των  φορέων  
προκειμένου  να  τύχουν  
χρηματοδότησης   από  το  ∆’ κοινοτικό  
πλαίσιο  στήριξης  γνωστό  και ως  
ΕΣΠΑ.  Η  πρόσφατη  ένταξη   του  
έργου  του  σταθμού επεξεργασίας  
λυμάτων  (βιολογικός   ∆ήμου  Μοιρών) 
είναι η  πιο απτή     απόδειξη . 
Το νέο  θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  
δίνει τη  δυνατότητα    επέκτασης  σε 
νέες  δραστηριότητες . 
Η  ύπαρξη  εξειδικευμένου  
προσωπικού  διαφόρων  ειδικοτήτων ,  
που υπηρετούν  στο φορέα . 
  
    

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Η  ύπαρξη  ενός  φορέα  οργανωμένου   ο οποίος  θα  εγγυάται  
την  παροχή υπηρεσίας   και αγαθών   σε σταθερή  βάση   με  τις  
προβλεπόμενες  προδιαγραφές  για  την  διασφάλιση  της  δημόσιας  
υγείας   και την   εξασφάλιση  όσο το δυνατόν  προσιτού  τιμολογίου  
για  τους  πολίτες . 

 
Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 

- Βελτίωση  των  γνώσεων  των  αιρετών   και υπηρεσιακών  
παραγόντων  σχετικά με  το θέμα   της  διαχείρισης   ανθρώπινου 
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εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

δυναμικού   σε συνδυασμό με  την   αξιοποίηση   των  μέσων  
(εξοπλισμός , μηχανήματα  ) και τους  διατιθέμενους  πόρους .  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.4.1.1. Μελέτη εσωτερικής  αξιολόγησης   των  δεδομένων  
λειτουργίας   και διατύπωση  συγκεκριμένων   προτάσεων   για  τη  
νέα  οργανωτική   δομή   σε υπηρεσιακό επίπεδο   που θα  πρέπει να  
ακολουθήσει η  επιχείρηση. 
5.4.1.2. Άμεση  αξιολόγηση  του  υφιστάμενου  προσωπικού   και 
ανακατανομή  ρόλων και αντικειμένων   με  βάση  τα  τυπικά 
προσόντα  και τις  δεξιότητες   των υπαλλήλων.     
  

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.4.1.3. Συνεργασία   με άλλες   μεγαλύτερες  και πιο οργανωμένες  
∆ΕΥΑ   με  στόχο  την  ανταλλαγή    τεχνογνωσίας  και εμπειριών.    
5.4.1.4Άμεση  συνεργασία  με  τις  οργανωμένες  και πιστοποιημένες  
υπηρεσίες  του  ∆ήμου  Μοιρών  για  την  ανταλλαγή  απόψεων  και 
επίλυσης   ζητημάτων λειτουργίας .   
 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.4.1.5. Αξιολόγηση   προσωπικού    και στελέχωση   των  τμημάτων   
 5.4.1.6 Συμμετοχή   σε προγράμματα  κατάρτισης ιδιαίτερα   του  
τεχνικού προσωπικού   το οποίο θα  πρέπει υποχρεωτικά  να  
συμμετάσχει σε όλες  τις  εκδηλώσεις    που    προβάλλονται   οι  νέες  
τεχνολογικές  τάσεις   στα  αντικείμενα  της  επιχείρησης . 
 
5.4.1.7. Εφαρμογή  προγράμματος   περικοπής  δαπανών  για την  
εξασφάλιση  πόρων προκειμένου  να  εφαρμοστεί   μια  πολιτική  
ανανέωσης   του  μηχανολογικού εξοπλισμού   και  προμήθειας  όλων  
εκείνων  των  εξαρτημάτων   και λοιπού εξοπλισμού   ώστε  η  
επιχείρηση  να   κατακτήσει τη   δική  της  κατασκευαστική  
ετοιμότητα  και αυτοτέλεια .   . 
 
  

Οικονομικά 5.4.1.8. Εξασφάλιση  χρηματοδότησης   από  τακτικά έσοδα  της  
επιχείρησης  αλλά και από   ανάλογα  επιχειρησιακά  σχέδια και 
προγράμματα του  ΕΣΠΑ.      

 

Σχέδιο δράσης Γενικού Στόχου 5.4.2. Επέκταση του αντικειμένου  της  ∆ΕΥΑ  σε 
νέες δραστηριότητες     όπως  την  άρδευση και την αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

Άξονας 5.: Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται 
από το ∆ήμο 
Μέτρο 5.4.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της   (∆ΕΥΑ ΜΟΙΡΩΝ). 
Γενικός στόχος  5.4.2.: Επέκταση του αντικειμένου  της  ∆ΕΥΑ  σε νέες δραστηριότητες  
όπως  την  άρδευση και την αποκομιδή απορριμμάτων. 
Υπηρεσία υλοποίησης : ∆ΕΥΑ Μοιρών 
Αποδέκτες Ανάγκες ∆υνατότητες 

Όλοι  οι   κάτοικοι 
του  ∆ήμου  
Μοιρών.    

Υπάρχει άμεση  ανάγκη   να  
καλυφτούν   όλα  αυτά τα  
συναφή   αντικείμενα   από 
ένα  οργανωμένο φορέα  υπό 
την  αιγίδα   του  ∆ήμου  ,  
προκειμένου  να  

 Το νέο  θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  
δίνει τη  δυνατότητα    επέκτασης  σε 
νέες  δραστηριότητες . 
Η  ύπαρξη  εξειδικευμένου  
προσωπικού  διαφόρων  ειδικοτήτων ,  
που υπηρετούν  στο φορέα . 
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επιτευχθούν  οικονομίες 
κλίμακος   με  την  μείωση  
των  ανελαστικών  δαπανών  
προς  όφελος  του  
καταναλωτή   αλλά και της  
ίδιας  της   επιχείρησης   
 
 

  
    

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι ικανοποίησης 
αναγκών των 
αποδεκτών 

- Η  ύπαρξη  ενός  φορέα  οργανωμένου ,  ο οποίος  θα  εγγυάται  
την  παροχή υπηρεσίας   και αγαθών   σε σταθερή  βάση   με  τις  
προβλεπόμενες  προδιαγραφές  για  την  διασφάλιση  της  δημόσιας  
υγείας   και την   εξασφάλιση  όσο το δυνατόν  προσιτού  τιμολογίου  
για  τους  πολίτες . 

 
Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης των 
εμπλεκόμενων  
υπηρεσιών 

- Βελτίωση  των  γνώσεων  των  αιρετών   και υπηρεσιακών  
παραγόντων σχετικά με  το θέμα   της  λειτουργίας  των  ∆ΕΥΑ   στο 
νέο  θεσμικό πλαίσιο .  

∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

∆ραστηριότητες & 
∆ιαδικασίες 
λειτουργίας 

 

5.4.2.1 Εκπόνηση  μελέτης   μέσα  από την  οποία  θα  επιχειρείται  
μια  συστηματική  και οργανωμένη   προσέγγιση  του θέματος   και  
θα  καταδειχθούν  οι  συγκεκριμένοι   τομείς  δραστηριότητας   που  
με  αποτελεσματικότητα  και σιγουριά   θα  μπορεί   η  επιχείρηση   να 
επεκταθεί . 
5.4.2.2. Επέκταση  αρμοδιότητας  της  επιχείρησης    σε εδαφική  
περιφέρεια   όμορων  ∆ήμων   ή  συγχώνευση  με  τυχόν υφιστάμενες  
∆ΕΥΑ . 
  

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

5.4.2.3. Συνεργασία   με άλλες   μεγαλύτερες  και πιο οργανωμένες  
∆ΕΥΑ   με  στόχο  την  ανταλλαγή    τεχνογνωσίας  και εμπειριών.    
5.4.2.4.  Συνεργασία  με  τους  όμορους  ∆ήμους για  την   από 
κοινού αντιμετώπιση  των    ζητημάτων  της  άρδευσης   και της  
αποκομιδής  απορριμμάτων. 
5.4.2.5. Συνεργασία  με  αρμόδιους  τοπικούς  και  περιφερειακούς  
φορείς  και οργανισμούς .       
 

Ανθρώπινο 
∆υναμικό & 
Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

5.4.2.6. Ανάθεση  συγκεκριμένων  ρόλων   στο εξειδικευμένο 
προσωπικό   της  επιχείρησης    για  τη  διερεύνηση  του  θέματος  και 
την   κατάρτιση   σχετικών  προτάσεων  .   
 
  

Οικονομικά 
5.4.2.7. ∆ιεκδίκηση  χρηματοδότησης   από τα  αρμόδια  
υπουργεία.            
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2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 
 
2.2.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  
 
Για το οικονομικό έτος 2010 , η εκτίμηση  σχετικά με τα  έσοδα του ∆ήμου , καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα  
 
 
Α.Α 

 
Κ.Α. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €

 
1 

 
0611 

 
Τακτικά έσοδα για την κάλυψη γενικών λειτουργικών αναγκών  3.011.962,18

 
2 

 
0614 Τακτικά έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολικών μονάδων 250.000,00

 
3 6119.0001 Τακτικά έσοδα για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΚΕΠ 80.000,00
 
4 1311 Ειδικευμένα έσοδα από ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων 715.000,00
 
5 1312 Ειδικευμένα έσοδα για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 50.000,00
 
 
6 

 
1314 

Ειδικευμένα έσοδα από ΘΗΣΕΑΣ για έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
“Θησέας” 1.625.207,56

 
7 0311 Τακτικά έσοδα για την πληρωμή τελών φωτισμού και καθαριότητας 800.000,00 
 
8 

 
1319.0002 

Ειδικευμένα έσοδα από ΕΤΕΡΠΣ για την αξιοποίηση και ανάδειξη Αλσυλλίου 
Κούλε  280.000,00

 
9 

 
1319.0003 

Ειδικευμένα έσοδα (Επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας) για δημιουργία κτιρίου 
ΕΚΑΒ 50.000,00
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2.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010  
Τα προγραμματιζόμενα έργα για το 2010 , σε σχέση με την κωδικοποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος ,  ανά πηγή 
χρηματοδότησης και με χρονοπρογραμματισμό καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες .  
 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
 
ΜΕΤΡΟ 1.1. : Αποχέτευση 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1 : Ανάπτυξη υποδομής συγκέντρωσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος / ∆ημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  

Προϋπολο-
γισμός €

Πηγή 
ης

1.1.1.1. 

Αποχέτευση – Επεξεργασία και 
διάθεση Λυμάτων οικισμού Μοιρών 
∆ήμου Μοιρών Ηρακλείου . 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 
2010 

 
8.211.848,00 ΕΠΕΡΑΑ 

 
1.1.1.2. 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε 
τμήμα της 97ης Εθνικής στην 
περιοχή Καπαριανών Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010 40.000,00 ΣΑΤΑ 

 
1.1.1.3 

Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης-
αποχεύτευσης Τ.∆. Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 1ος 2010 277.000,00 Θησέας 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
 
ΜΕΤΡΟ 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 :  ∆ιευθέτηση-εξυγιάνση  παλαιών και υφιστάμενων χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων . 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.2.2.1. Φυτεύσεις και διευθετήσεις  ΧΑ∆Α

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 70.000,00 Έσοδα  

 
1.2.2.2. 

∆ιευθέτηση Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 25.000,00 Έσοδα  

 
1.2.2.3. 

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 2ος 
2010 7.000,00 Έσοδα  

1.2.2.4. 
Προμήθεια ενημερωτικών 
πινακίδων καθαριότητας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 1.000,0 Έσοδα  

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.3 :  Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των απορριμμάτων. 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης
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1.2.3.1. 
Αγορές οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Αγορά 2010 20.000,00

 
Έσοδα  

 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.2. : Καθαριότητα- διαχείριση απορριμμάτων. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.4 :  Ανάπτυξη – αναβάθμιση  της υποδομής  συγκέντρωσης των απορριμμάτων .  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος . 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.2.4.1. 
Προμήθεια εργαλείων συνεργείου 
καθαριότητας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος  
2010 4.000,00

 
Έσοδα  

1.2.4.2. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 8ος  
2010 20.000,00 

 
Έσοδα  

1.2.4.3. 
Προμήθεια βουρτσών για το 
σάρωθρο 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος  
2010 7.000,00 

 
Έσοδα  

1.2.4.4. 
Προμήθεια μικρού 
απορριμματοφόρου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος  
2010 20.000,00 

 
Έσοδα  

1.2.4.5. 

 
Προμήθεια Κοντέινερ τράκτορα για 
τη μεταφορά απορριμμάτων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος  
2010 50.000,00 

 
Έσοδα  

1.2.4.6. 
 
Προμήθεια ελαστικών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση  
2010 30.000,00 

 
Έσοδα  
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.3. : Προστασία φυσικών πόρων 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.3.1 :  Εμπλουτισμός υπόγειων αποθεμάτων νερού με έργα δέσμευσης της επιφανειακής απορροής . 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  . 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.3.1.1. 

Έρευνα ορθολογικής αξιοποίησης 
του υδάτινου δυναμικού των 
χειμάρρων του Τ.∆. Πηγαϊδακίων 
πιλοτική εφαρμογή 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης   

Αποπεράτω-
ση 2011  100.000,00 Έσοδα  

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.4. : ∆ομημένο περιβάλλον 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.1 :  Χωροταξικός & πολεοδομικός σχεδιασμός. 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.4.1.1. 
Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης 
Μοιρών 1

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 2012 

 
1.311.315,18

 
Έσοδα 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.4. : ∆ομημένο περιβάλλον 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.2 :  Αναβάθμιση - συντήρηση- εξωραϊσμός  υφισταμένων κοινόχρηστων χώρων-υποδομών  και 
δημιουργία νέων . 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.4.2.1. 

Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος 
πεζόδρομων περιοχής πλατείας 
αγοράς 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 20.000,00

 
ΣΑΤΑ 

1.4.2.2. 
∆ιαμόρφωση πλατείας 
Αγ.Γεωργίου Τ.∆. Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010 6.500,00 ΣΑΤΑ 

1.4.2.3. Ανάπλαση «Πλατείας Ομονοίας» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 30.000,00

 
ΕΤΕΡΠΣ 

1.4.2.4. 

Αναπλάσεις αισθητικές βελτιώσεις 
κοινοχρήστων χώρων περιοχής 
Αγ.Γεωργίου Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 372.041,83

 
ΣΑΤΑ 

1.4.2.5. Προμήθεια στάσεων λεωφορείων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 12.000,00 Έσοδα 

1.4.2.6. 
Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας 
Λύσταρου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 5ος 
2010 3.950,00 Έσοδα 

1.4.2.7. 
Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας 
Τ.∆. Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 6ος 
2010 3.950,00 Έσοδα 
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1.4.2.8. 
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.∆. 
Πετροκεφαλίου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 7ος 
2010 273.439,00

 
Θησέας 

1.4.2.9. Φωτιστικά έναντι «Ηρώου» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 7ος 
2010 15.000,00 Έσοδα 

1.4.2.10. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 4ος 
2010 136.000,00 ΣΑΤΑ 

1.4.2.11. 
Συντηρήσεις ∆ημοτικών 
Κοιμητηρίων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση  
2010 20.000,00 Έσοδα 

1.4.2.12. 
∆ιαμόρφωση πεζοδρομίων με 
ράμπες για ΑΜΕΑ 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος  
2010 6.900,00 ΣΑΤΑ 

1.4.2.13. 
Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
πόλη των Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010 12.906,62 ΣΑΤΑ 

1.4.2.14. 
Προμήθεια κυβόλιθων για την 
διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 15.000,00 ΣΑΤΑ 

1.4.2.15. Επέκταση ∆ημοτικού φωτισμού 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Όλο το έτος 30.000,00 Έσοδα 

1.4.2.16. 
Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού 
επί της 28ης Οκτωβρίου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010 6.845,00 Έσοδα 

1.4.2.17. 
Προμήθεια εργαλείων συνεργείου 
ηλεκτροφωτισμού 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 1.500,00 Έσοδα 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.4 : ∆ομημένο Περιβάλλον  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.3 : Προστασία και ανάδειξη παλαιών κτισμάτων με αξιόλογα αρχιτεκτονικά ή και ιστορικά 
χαρακτηριστικά . 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος   . 

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.4.3.1. 
Προσθήκη ανάπλαση κτιρίου 
«Πλατεία ∆ασκαλογιάννη» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 150.000,00

 
ΣΑΤΑ 

1.4.3.2. Αποκατάσταση Πύργου Κουρμούλη 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 7ος 2011 200.000,00

 
Θησέας 

1.4.3.3. 
Μελέτη αποκατάστασης «Κρίνης» 
Πόμπια 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 6ος 2010 3.950,00

 
Έσοδα  

1.4.3.4. 
Μελέτη αποκατάστασης «Κρίνης 
Λίσταρου» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 6ος 2010 3.950,00 Έσοδα  

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.4 : ∆ομημένο Περιβάλλον  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.4 : Αναβάθμιση – εμπλουτισμός του πρασίνου των οικισμών  . 
 
 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης
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1.4.4.1. Κοπή επικίνδυνων δένδρων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 
2010 2.000,00

 
Έσοδα  

1.4.4.2. Ψεκασμός δένδρων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 10ος 
2010 2.500,00

 
Έσοδα  

1.4.4.3. 

Αξιοποίηση ανάδειξη αλσυλλίου 
Κούλε, διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Απωπερά-
τωση 4ος 
2010 280.000,00 ΕΤΕΡΠΣ 

 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.5. : Ύδρευση   
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.5.1 : Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτυού ύδρευσης με υλικά νέας τεχνολογία τα οποία θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού. 
 
 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος /  ∆ημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης ∆ήμου Μοιρών   

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.5.1.1. 
Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.∆. 
Μοιρών στη θέση «Παλαιόφουρνο» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 1ος 
2010 77.994,27 Θησέας 

1.5.1.2. 

Υδρευτικό έργο Αντισκαρίου 
(κατασκευή δεξαμενής .επέκτ. δικτ. 
ύδρευσης) 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 1ος 
2010 8.722,00 Θησέας 

1.5.1.3. 
Επέκταση δικτύων ύδρευσης-
αποχέτευσης Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 7ος 
2010 228.000,00 Θησέας 

1.5.1.4. 

Προμήθεια Η/Μ εξαρτημάτων για 
την μεταφορά νερού στην 
Απόλυχνο 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 4ος 
2010 3.000,00 Έσοδα 



378 

 

1.5.1.5. 
Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης-
αποχεύτευσης Τ.∆. Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 1ος 
2010 277.000,00 Θησέας 

1.5.1.6. 
Σύνδεση και αποπεράτωση δικτύων 
ύδρευσης Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 80.000,00 Θησέας 

1.5.1.7. 

Αξιοποίηση γεώτρησης και 
κατασκευής δικτύου στο Τ.∆. 
Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 5ος 
2010 203.868,29 Θησέας 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
 
ΜΕΤΡΟ 1.6 : Προσπελασιμότητα    
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.6.1 :Βελτίωση - ανάπτυξη του οδικού δικτύου εντός του ∆ήμου με στόχο την ασφάλεια και την 
διευκόλυνση της προσβασιμότητας . 
 
 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

1.6.1.1. 
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών 
δρόμων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 200.000,00 ΣΑΤΑ  

1.6.1.2. 
Τοποθέτηση ανακλαστήρων επί 
της ΕΟ97 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 6.900,00 Έσοδα  

1.6.1.3. 
Νέες ασφαλτοστρώσεις δημοτικών 
δρόμων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 135.856,60 ΣΑΤΑ  

1.6.1.4. 

Προμήθεια θερμού 
ασφαλτομίγματος για την 
αποκατάσταση φθορών 
οδοστρώματος 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 15.000,00 ΣΑΤΑ  
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1.6.1.5. 
Προμήθεια έτοιμου ψυχρού 
ασφαλτομίγματος 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 3.800,00 Έσοδα  

1.6.1.6. 

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 
για την τσιμεντόστρωση αγροτικών 
και δημοτικών δρόμων  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 70.000,00 ΣΑΤΑ  

1.6.1.7. ∆ιαγράμμιση επί της ΕΟ97 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 6.900,00 Έσοδα  

1.6.1.8. 
Προμήθεια μεταλλικών 
προστατευτικών στηθαίων  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 6.900,00 Έσοδα  

1.6.1.9. 
Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων 
ΚΟΚ 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 15.000,00 Έσοδα  

1.6.1.10. 
Ηλεκτροδότηση Αμαξοστασίου του 
∆ήμου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 1.000,00 Έσοδα  

1.6.1.11 
Προμήθεια αδρανών υλικών για 
επίστρωση αγροτικών δρόμων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 30.000,0 ΣΑΤΑ  

 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. 
 
ΜΕΤΡΟ 2.1.: Ενίσχυση υποδομής φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας . 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1.1. : Κατασκευή κατάλληλης εγκατάστασης για τη στέγαση του  Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοιρών. 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης
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2.1.1.1. 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Τ.∆. 
Γαλιάς ∆ήμου Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Ώριμο έργο 2.056.000,00

∆ιεκδίκηση 
χρηματοδό-
τησης από το 
ΠΕΠ  

2.1.1.2. 
Έλεγχος μελέτης βρεφονηπιακού 
σταθμού Γαλιάς 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 1ος 
2010 6.000,00

 
ΣΑΤΑ 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. 
 
ΜΕΤΡΟ 2.1.: Ενίσχυση υποδομής φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας . 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1.2. : Βελτίωση της κτιριακής υποδομής του Παιδικού Σταθμού Μοιρών και ενσωμάτωση σ΄ αυτήν 
τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας .    
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

2.1.2.1. 

Μελέτη εκπόνησης εσωτερικής 
αξιολόγησης του έργου λειτουργίας 
βρεφικού σταθμού

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 1ος 
2010 8.500,00 ΣΑΤΑ 

2.1.2.2. 

Αποξήλωση διαβρωμένης μόνωσης 
δώματος κτιρίων «2ο Νηπιαγωγείο-
Παιδικός Σταθμός Μοιρών» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 7ος 
2010 32.480,00 

 
ΣΑΤΑ  

 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. 
 
ΜΕΤΡΟ 2.4.: Υγεία  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1. : Βελτίωση των συνθηκών διακομιδής των ασθενών με την δημιουργία υποδομής για την 
εγκατάσταση  σταθμού του ΕΚΑΒ  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
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Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

2.4.1.1. Κατασκευή κτιρίων «ΕΚΑΒ» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 50.000,00

Υπουργείο 
Υγείας 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. 
 
ΜΕΤΡΟ 3.1.: Βελτίωση των συνθηκών άσκησης γεωργίας και κτηνοτροφίας   
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1.1. : Έργα για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και για την εξασφάλιση επάρκειας  αρδεύσιμου 
νερού .  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

3.1.1.1. 
Αρδευτική γεώτρηση στη θέση 
«Καπελονιανά 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  27.685,70

 
ΣΑΤΑ  

3.1.1.2. 
Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης 
στη θέση Φτεριά Γαλιάς 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  10.438,50

 
ΣΑΤΑ  

3.1.1.3. 
Αντικατάσταση γεώτρησης στη 
θέση «Αμάτι» Πλουτής 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  5.772,62

 
ΣΑΤΑ  

3.1.1.4. 

Αξιοποίηση αρδευτικής 
γεώτρησης στον Αγ. Αντώνιο 
Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  37.900,00 Θησέας  

3.1.1.5. 
Αντικατάσταση αρδευτικής 
γεώτρησης στο Τ.∆. Πόμπιας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Υπό 
διερεύνηση 
ένσταση  66.920,00 ΣΑΤΑ  

3.1.1.6. Αρδευτικό έργο Σκουρβούλων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  73.684,00 Θησέας  
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3.1.1.7. 

Επέκταση δικτύων άρδευσης και 
αξιοποίησης γεώτρησης στη 
θέση «Φτεριά» ∆.∆.Γαλιάς 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 10ος 
2010 100.000,00 Θησέας  

3.1.1.8. 
Αξιοποίηση αρδευτικής 
γεώτρησης Τ.∆. Περίου  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  32.340,00 ΣΑΤΑ 

3.1.1.9. Αξιοποίηση γεώτρησης Πλουτής 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 54.371,00 ΣΑΤΑ 

3.1.1.10. 
Ανόρυξη Γεώτρησης στο 
αλσύλλιο Κούλε  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 
2010 21.600,00 ΣΑΤΑ  

3.1.1.11. Προμήθεια υλικών άρδευσης 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 

2010 20.000,00
 
Έσοδα 

3.1.1.1.2. 
Αντικατάσταση αρδευτικής 
γεώτρησης στο Τ.∆. Ρουφά 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπεράτω-
ση 1ος 2010  57.800,00 Έσοδα  

3.1.1.1.3. 
Επέκταση αρδευτικού δικτύου 
Τ.∆. Σκουρβούλων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 40.000,00 Έσοδα  

3.1.1.1.4. 

Προμήθεια δεξαμενής άρδευσης 
στην περιοχή κοιμητηρίου 
Μοιρών   

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 10.000,00 Έσοδα  

3.1.1.1.5. 
Μετατόπιση δικτύου άρδευσης 
στη θέση Τοιχίδες 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 6.900,00 Έσοδα  

3.1.1.1.6. 
Επέκταση αρδευτικού δικτύου 
Ρουφά 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 5.800,00 Έσοδα  
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. 
 
ΜΕΤΡΟ 3.2.: Ανάπτυξη Αλιευτικής υποδομής .  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2.1.: Βελτίωση – επέκταση αλιευτικής υποδομής .  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

3.2.1.1. 
Μελέτη κόστους οφέλους 
αλιευτικού καταφυγίου Κ. Λιμενών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 5ος 
2010 1.800,00

 
Έσοδα 

3.2.1.2. 
Μελέτη ολοκλήρωσης αλιευτικού 
καταφυγίου Πλατειά Περάματα 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Αποπερά-
τωση 2012 20.000,00

 
Έσοδα 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. 
ΜΕΤΡΟ 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη  .  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3.3.: ∆ημιουργία υποδομής ενημέρωση των  επισκεπτών και προβολής τουριστικού προϊόντος .Βελτίωση 
– επέκταση αλιευτικής υποδομής .  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

3.3.3.1. 
Εξοπλισμός περιπτέρου 
ενημέρωσης επισκεπτών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 18.000,00

 
 
Έσοδα  
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. 
 
ΜΕΤΡΟ 3.3.: Τουριστική ανάπτυξη  .  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3.5.: Προστασία-ανάδειξη-αξιοποίηση ακτών .  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

3.3.5.1. Καθαρισμός αναβάθμιση ακτών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 5.800,00

 
 
Έσοδα  

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία  . 
 
ΜΕΤΡΟ 4.1.: Βελτίωση υποδομών - διοικητήριο.  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1.: Βελτίωση  υποδομής   διοικητηρίου (δημοτικό  μέγαρο ),  διευκόλυνση  πρόσβασης   των  πολιτών, 
οργάνωση  αναδιάταξη  των   γραφείων  των  υπηρεσιακών  μονάδων   του ∆ημαρχείου 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματοδό
τησης

4.1.1.1. 

Αποπεράτωση περιβάλλοντος 
χώρου ∆ημοτικού Καταστήματος 
και συντήρηση δημοτικού 
Καταστήματος  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 3ος 
2010 81.500,00

 
Θησέας 

4.1.1.2. 
Ελαιοχρωματισμός κτιρίου 
«∆ημοτικού Καταστήματος» 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 3ος 
2010 6.900,00

 
Έσοδα 

4.1.1.3. Προμήθεια Γενικού εξοπλισμού  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 3.000,00

 
Έσοδα 
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4.1.1.4. Προμήθεια βιβλιοθηκών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 3.000,00

 
Έσοδα 

4.1.1.5. Προμήθεια επίπλων και σκευών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 7ος 
2010 5.000,00

 
Έσοδα 

4.1.1.6. 
Επίβλεψη συναγερμού ∆ημοτικού 
Καταστήματος 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Όλο το έτος  800,00

 
Έσοδα 

4.1.1.7. 
Συντήρηση κοινοτικού 
καταστήματος Πηγαϊδακίων 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 6.900,00

 
Έσοδα 

4.1.1.8. 
Συντήρηση κοινοτικού 
καταστήματος Πόμπιας  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 6ος 
2010 6.900,00

 
Έσοδα 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία  . 
 
 ΜΕΤΡΟ 4.3.: Οργάνωση  υπηρεσιακού  μηχανισμού . 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.3.3.: Σύσταση   και  οργάνωση   του γραφείου πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματο-
δότησης

4.3.3.1. 
Προμήθεια ασυρμάτων μέσων για 
το γραφείο πολιτικής προστασίας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 2.000,00 Έσοδα  
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ΑΞΟΝΑΣ 4 : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του ∆ήμου ως υπηρεσία  . 
 
ΜΕΤΡΟ 4.4.: Υιοθέτηση νέων  τεχνολογιών  -εξοπλισμός    . 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.4.2.: Βελτίωση  της  μηχανοργάνωσης  και  προμήθεια τεχνικού  εξοπλισμού   της  υπηρεσίας .     
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματο-
δότησης

4.4.2.1. 
Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 8.000,00 

 
Έσοδα  

4.4.2.2. 
Προμήθεια Η/Υ για τις υπηρεσίες του 
Δήμου  

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 7.000,00 

 
Έσοδα  

 
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Οργανωτική ανασυγκρότηση των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήμο . 
 
ΜΕΤΡΟ 5.3.: Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας του  Οργανισμού  Άθλησης  ∆ήμου  Μοιρών      
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5.3.5.: Προσέλκυση   αθλητικού   - προπονητικού   τουρισμού.   ∆ιοργάνωση   αθλητικών   δραστηριοτήτων  
τοπικής  - περιφερειακής  - ακόμα  και εθνικής  εμβελείας.   Βελτίωση  της  μηχανοργάνωσης  και  προμήθεια τεχνικού  
εξοπλισμού   της  υπηρεσίας .     
 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  / Αθλητικός Οργανισμός Μοιρών  

Κωδ. ∆ράσεις ή Ενέργειες 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

 
Χρον/σμός  Προϋπολο-

γισμός €

Πηγή 
Χρηματο-
δότησης

5.3.5.1. 
Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου 
στο ∆ημοτικό Στάδιο Μοιρών 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 5ος 
2010 70.000,00

 
Έσοδα  

5.3.5.2. 
Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου 
7Χ7 στο Τ.∆. Πετροκεφαλίου 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

Ανάθεση 9ος 
2010 30.000,00

 
Έσοδα  

 


