
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 12/2016  
 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. 
Αριθμ. Απόφασης: 173/2016 
 
Θ Ε Μ Α:  Τπνβνιή ζρεδίνπ « ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Γήκνπ Γεζθάηεο  γηα ηελ 
πεξίνδν 2016-2019 » 
 
 
     ηε Γεζθάηε θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 27ελ Ινπλίνπ  2016  
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 20:30 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   
ζπλεδξίαζε  ην Γ.. Γεζθάηεο  κεηά από ηελ αξηζκ. 5361/22-6-2016 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ  πνπ δόζεθε ζε θάζε Γεκνηηθό ύκβνπιν ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.  
Αθνύ  δηαπηζηώζεθε  λόκηκε  απαξηία, θαζόζνλ  ζε  ζύλνιν 20  κειώλ βξέζεθαλ  
παξόληα 14  δειαδή :  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

Λάκαξεο Διεπζέξηνο  Πξόεδξνο  Αλδξώλεο Γεκήηξηνο 

Αλαγλώζηνπ Ισάλλεο Καξαγθνύλε ηακαηία 

Γθνύκα – ηάζε  νθία  Μσϋζηάδεο Γεώξγηνο 

Καθνύζηνο Γεώξγηνο Νηνύκαο Λάκπξνο 

Κνξδίιαο Γεκήηξηνο Παππάο Νηθόιανο 

Μίγθνο Νηθόιανο παλνύ – Φαθή Διέλε 

Μπγηάιαο Υξήζηνο  

Οξθαλίδνπ – Γθαξαιηάθνπ νθία   

Σδηώιαο Ισάλλεο  

Σδηώιαο Νηθόιανο  

Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο  

Σζηγάξαο  Γεκήηξηνο  

Υαηδεδήζεο Λάκπξνο  

Υξπζάθεο ηέθαλνο Αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ 

 
Πξόεδξνο Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  Γεζθάηεο : ηακνύιε – Σζηιηλίθνπ Βαζηιηθή  
(απνύζα ) 
Πξόεδξνο Σνπηθήο   Κνηλόηεηαο  Καξπεξνύ : Γνύκαο Γεώξγηνο (απώλ) 
Πξόεδξνο Σνπηθήο   Κνηλόηεηαο  Παιηνπξηάο: Κόληνο Γεώξγηνο ( απώλ )  
Πξόεδξνο Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο Σξηθνθθηάο: Παππάο Βαζίιεηνο ( απώλ )  
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Γαζνρσξίνπ : Μαιιηώξαο Υξήζηνο  (παξώλ)  
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Καηάθαιεο : Ληόιηνο Υξήζηνο (απώλ) 
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παλαγηάο : Σζηνύγθνο ηέξγηνο ( παξώλ ) 
Δθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παξαζθεπήο: Βειιήο Υξήζηνο ( απώλ )  
 
Παξηζηακέλνπ  θαη ηνπ  Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ  
 
ηε  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη ε θ. Σζηθλνγηάλλε  Ισάλλα  γηα  ηελ ηήξεζε  
ησλ  πξαθηηθώλ  
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Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 12νλ  ζέκα 
ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ  ηα  εμήο:  
  
Σα άξζξα 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
 
Σν άξζξν 266 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 
 
ηελ παξ. 10 θα’ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3870/2010 (ΦΔΚ Α’ 138/9-8-2010) 
 
Σν άξζξν 2 παξ. 5 «Ρπζκίζεηο επεηγόλησλ ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ» 
ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 268Α΄/31-
12-2011. 
Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 167/23-7-2013) 
 
Tελ ππ΄αξηζκ. 41179/23-10-2014 (ΦΔΚ Β/2970/4-11-2014) απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ην πεξηερόκελν, ε δνκή θαη ν 
ηξόπνο ππνβνιήο ησλ πεληαεηώλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΑ Α’ 
γηα ηελ δεκνηηθή πεξίνδν 2015-2019. 
 
Σελ αξηζκ.1/2016 απόθαζε  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Γεζθάηεο 
 
Σελ ππ’ αξηζκ. 8586/31-03-2015 εγθύθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο πεξί «Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ΟΣΑ Α’ Βαζκνύ 
 
αο παξαθαιώ όπσο ζέζεηε ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
«Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Γήκνπ Γεζθάηεο  γηα ηελ πεξίνδν 2016 - 
2019». 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα : 
 
θνπόο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, είλαη ν εηήζηνο επηκεξηζκόο ηνπο ζε 
έξγα θαη δξάζεηο πνπ νη Γήκνη ζα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πινπνηήζνπλ, ε 
θαηάξηηζε ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο (Δ.Π. .) θαη ησλ Δηεζίσλ 
Σερληθώλ Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα ελζσκαηώλνληαη ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη 
νη εηήζηνη πξνϋπνινγηζκνί ησλ Ο.Σ.Α. 
 
Με ηελ ππ αξηζκ. 220/2015  απόθαζε ηνπ ν Γήκαξρνο Γεζθάηεο   όξηζε  
ππεύζπλν ζηέιερνο γηα ηε  ζύληαμε  ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2019. 
 
ύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνλ Ν. 
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ζην πιαίζην ηνπ κεζνπξόζεζκνπ 
ρεδηαζκνύ ησλ Γήκσλ, πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε πεληαεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ 
Πξνγξακκάησλ. 
 
Έλα Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα επηκεξίδεηαη ζε δύν θάζεηο. 
 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



ΣΗ ΦΑΗ Α’ πνπ πεξηιακβάλεη ην ηξαηεγηθό ρεδηαζκό θαη 
 
ΣΗ ΦΑΗ Β’ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό. Σα ζπλνπηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν απηώλ ΦΑΔΩΝ, είλαη: 
 
ΦΑΗ Α’ (ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο) 
 
Αλαιύεηαη ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ (ραξαθηεξηζηηθά Γήκνπ, 
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνιενδνκηθά δεδνκέλα, 
νηθηζηηθή δνκή θιπ.), εληνπίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα, νη αδπλακίεο, νη πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο. 
 
Αλαιύεηαη ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ, (ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ, 
ιεηηνπξγία Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) θαη εληνπίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα, νη 
αδπλακίεο θαη νη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 
Αμηνιόγεζε εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη εμάγεηαη ν θαζνξηζκόο 
ησλ Αμόλσλ, ησλ Μέηξσλ θαη ησλ ηόρσλ θαζώο θαη ην όξακα, ε ηξαηεγηθή θαη 
νη πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. 
 
ΦΑΗ Β’ (Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο) 
 
Μεηά ηελ ςήθηζή ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε δηνξγάλσζε ησλ 
αλαγθαίσλ δηαδηθαζηώλ δηαβνύιεπζεο, ηα ζηξαηεγηθό ζρέδην ζα απνηειέζεη ηε 
βάζε γηα λα εμεηδηθεπηνύλ νη άμνλεο θαη ηα κέηξα ζε ζπγθεθξηκέλεο πιένλ δξάζεηο 
θαη έξγα. 
 
πλνπηηθά, ζηε θάζε απηή εμεηδηθεύνληαη νη Άμνλεο, ηα Μέηξα θαη νη ηόρνη ηεο 
ΦΑΗ Α’ ζε νκαδνπνηεκέλα έξγα θαη παξεκβάζεηο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
δηαθαηλόκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ ηα επόκελα ρξόληα θαη ζηελ 
πξννπηηθή Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. 
 
Παξάιιεια, ζηε ΦΑΗ Β΄ πξνβιέπεηαη θαη εηήζηνο θαηακεξηζκόο ησλ έξγσλ, 
ώζηε από εθεί λα πξνθύπηνπλ ηα ηερληθά πξνγξάκκαηα θαη’ έηνο. 
Αλαθεθαιαηώλνληαο, νη δύν απηέο θάζεηο Α’ θαη Β’ (ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο θαη 
Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο) ζα απνηειέζνπλ ην Δληαίν θείκελν ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 
 
Από ηνπο Νόκνπο θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά 
Πξνγξάκκαηα, πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
 
Καηάξηηζε ρεδίνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 
 
Καηάζεζε ρεδίνπ .. ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζπλάληεζε κε όκνξνπο 
Γήκνπο γηα ππεξηνπηθέο δξάζεηο. 
Τπνβνιή ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνο ζπδήηεζε, ηειηθό θαζνξηζκό θαη έγθξηζε ησλ 
Αμόλσλ, Μέηξσλ θαη ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
Γηαδηθαζία Γηαβνύιεπζεο: 
 
πλαληήζεηο κε όκνξνπο Γήκνπο θαη θνξείο γηα ππεξηνπηθέο δξάζεηο. 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



 
Αλάξηεζε ηνπ θεηκέλνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα 
δηαβνύιεπζε. 
 
πιινγή πξνηάζεσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
 
Πίλαθεο νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν πξαγκαηηθό θαη ζε επίπεδν 
πξννπηηθό γηα ηα πέληε επόκελα ρξόληα, από ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ. 
 
Με βάζε όιν απηό ην πιηθό, θαηαξηίδεηαη ε ΦΑΗ Β’ (Δπηρεηξεζηαθόο 
ρεδηαζκόο) θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη από εθεί ζην 
Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη ηελ ύπαξμε ηνπ νξηζηηθνύ 
θεηκέλνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 
 
Έρνληαο ππόςε όια ηα πξνεγνύκελα, ππνβάιινπκε ζην ζώκα πξνο έγθξηζε ην 
ζρέδην ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ «ηξαηεγηθό ρεδηαζκό Γήκνπ 
Γεζθάηεο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2019» πνπ απνηειεί ηελ Α’ θάζε θαηάζεζεο ηνπ 
πεληαεηνύο επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα ηεζεί 
ππόςε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο. Σν ζρέδην ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαζώο 
θαη ινηπό πιεξνθνξηαθό πιηθό, βξίζθεηαη δηαζέζηκν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Γεζθάηεο ζηελ ελόηεηα ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 -2019 
(dimosdes@otenet.gr). 
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ, άθνπζε ηελ εηζήγεζε, κειέηεζε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΌΦΩΝΑ 
 
Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο  γηα ηνλ « ηξαηεγηθό ρεδηαζκό 
Γήκνπ Γεζθάηεο  γηα ηελ πεξίνδν 2016-2019 »  πνπ απνηειεί ηελ Α΄θάζε ηνπ 
πεληαεηνύο  επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο  πξνθεηκέλνπ  ζηε ζπλέρεηα  λα ηεζεί   
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα  Γηαβνύιεπζε , ην νπνίν  έρεη  σο εμήο :  
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 173/2016. 
 Έηζη έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξάθεηαη 
Ο Πξόεδξνο                                       Σα κέιε 
                      Αθξηβέο Απόζπαζκα  
                   Γεζθάηε  27 Ινπλίνπ 2016 
                        Ο Γήκαξρνο 
                      
                        Καξαζηέξγηνο Θ. Γεκήηξηνο 

mailto:dimosdes@otenet.gr
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ΥΔΓΗΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΓΔΚΑΣΖ 

2016-2019 

Α’ θάζε: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

 

ΓΔΚΑΣΖ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2016 
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Α. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Α1. θνπόο 

Σν επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ Γήκσλ έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

Ο ζεζκφο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ έρεη ήδε δηαλχζεη κηα 4εηία απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ, 

ζηνπο Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Απφ ην 2011 επεθηείλεηαη θαη ζε κηθξφηεξνπο 

πιεζπζκηαθά Γήκνπο, φπσο είλαη ν Γήκνο Γεζθάηεο. 

Α2. Θεζκηθό πιαίζην Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ 

Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ε 

ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. 

Με ην άξζξν 266 Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ. 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο πνπ εμέδσζε 

έδσζε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Π., φπσο κε: 

1. ηελ ππ΄αξ. 18183/13-4-2007 (ΦΔΚ 534 /Β/2007) Τπνπξγηθή Απφθαζε ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. 

2. ηελ κε αξ. 45/58939/25-10-2006 Δγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε 

θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δ.Π. 

3. ηελ αξ. 66/50837/14-9-2007 Δγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ 

4. ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 « ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ 

βαζκνχ» κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

5. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 5694/3-2-2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ΤΑ 18183/13-4-2007 

6. ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2011 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην ΠΓ185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ βαζκνχ». 

7. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 41179/23.10.2014 (ΦΔΚ 2970/Β/2014), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ην 

πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. 

Α΄ βαζκνχ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014-2019. 

χκθσλα κε ην Ν.3852/2010, γηα ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ), ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη’ έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (ΔΠΓ) 

θαη εηήζην νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην ΔΠΓ, απνηειεί 

κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζ’ απηφ σο Παξάξηεκα. 

Α3. Γηαδηθαζία Καηάξηηζεο 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαηαξηίδεηαη ζε δχν θάζεηο-ελφηεηεο: 

Φάζε Α΄: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεληαεηία 2015-2020 

Φάζε Β΄: Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο, Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη νξηζκφο δεηθηψλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηξηεηία 2015-2020 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Ζ Φάζε Α΄ πεξηιακβάλεη: 

· πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο 

 « Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο», «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» 

θαη «Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε»  

 ·πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ησλ Ν.Π.  

· Καζνξηζκφ ηνπ Οξάκαηνο θαη ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ-Καηάξηηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ 

νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

Άμνλαο 1
νο «Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο» 

Άμνλαο 2
νο «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» 

Άμνλαο 3
νο

 «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε» 
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Άμνλαο 4νο «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ» 

· πλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ 

ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηπρφλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Πεξηθέξεηαο-Γήκνπ. 

· Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη Γηαδηθαζίεο Γηαβνχιεπζεο 

· Πηζαλή αλαζεψξεζε ζεκείσλ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο 

Ζ Φάζε Β΄ πεξηιακβάλεη: 

· Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ην νπνίν αλαιχεηαη ζε Άμνλεο, Μέηξα, ηφρνπο, φπσο έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ζηε θάζε θαηάξηηζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, θαη ζε δξάζεηο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ. 

· Ηεξάξρεζε & πεληαεηήο  πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

·Δθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ 

· Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

· Καηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηα έηε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ 

· Πξνζδηνξηζκφ Γεηθηψλ Παξαθνινχζεζεο (εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο) θαη Αμηνιφγεζεο κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

· Έγθξηζε απφ ην Γ.. ηνπ θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πνπ ην αθνξνχλ. 

· Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

· Έιεγρν απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ) γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο εγθεθξηκέλεο απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην 

· Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Γήκν. 

Α4. Μεζνδνινγία Καηάξηηζεο 

Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο, ιφγσ ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ηεο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, απνθάζηζε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 220/2015 Απφθαζή ηνπ, ε εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία 2016-2020 λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. 
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Β.ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

  

        

  

ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 

        

  

        

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

        

  

        

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

        

  

        

  

ΔΓΡΑ  ΓΔΚΑΣΖ  

        

  

Β1. ΘΔΖ & ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο βξίζθεηαη ζην λφηην – αλαηνιηθφ άθξν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γξεβελψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ θαη αλήθεη δηνηθεηηθά. Σα φξηα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαζνξίδνληαη 

βφξεηα απφ ηνλ Γήκν Κνδάλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνδάλεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, βφξεην 

– αλαηνιηθά απφ ηνλ Γήκν εξβίσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνδάλεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

αλαηνιηθά απφ ηνλ Γήκν Διαζζφλαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, λφηηα απφ 

ηνλ Γήκν Καιακπάθαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Σξηθάισλ  πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θαη δπηηθά απφ ηνλ 

Γήκν Γξεβελψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γξεβελψλ πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο Γήκνο Γεζθάηεο 

ζχκθσλα κε ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «Καιιηθξάηεο», πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε 

ησλ Γήκσλ Γεζθάηεο θαη Υαζίσλ Γξεβελψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Η. Καπνδίζηξηαο» , θαη ιφγσ ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ ραξαθηεξίζηεθε Οξεηλφο Γήκνο. Ζ έδξα ηνπ δήκνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο Γεζθάηεο, ε 

νπνία βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ, κεηαμχ ησλ Κακβνπλίσλ θαη Υαζίσλ νξψλ, θαη ζε 

πςφκεηξν 860 m. Δίλαη ε λνηηφηεξε πφιε ηεο Μαθεδνλίαο.  

Με ην ΦΔΚ 1292/η.Β΄/11-08-2010 θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο σο εμήο:  
α. ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΔΕΚΑΣΘ 

1. Δθμοτικι Κοινότθτα Δεςκάτθσ 

2. Σοπικι Κοινότθτα Δαςοχωρίου 

3. Σοπικι Κοινότθτα Παλιουριάσ 

4. Σοπικι Κοινότθτα Παναγιάσ 

5. Σοπικι Κοινότθτα Παραςκευισ 

 

β. ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΧΑΙΩΝ 

1.  Σοπικι Κοινότθτα Καρπεροφ 

2. Σοπικι Κοινότθτα Σρικοκκιάσ 
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3. Σοπικι Κοινότθτα Κατάκαλθσ 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο  καδί κε ην Γήκν Γξεβελψλ  απνηεινχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ , κηα απφ ηηο 

4  πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

πλδέεηαη νδηθψο  κε ηα Γξεβελά θαη ηελ Κνδάλε. Λφγσ ηνπ θαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, βίσλε ηελ απνκφλσζε θαη 

αλήθε ζε Γήκν  2
εο

 ηαρχηεηαο ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απέρεη 60 Υικ απφ ηα  Γξεβελά , δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα  εμππεξεηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ (εκπφξην, πγεία, 

εθπαίδεπζε θ.ι.π.). 

Αλ θαη  γεσγξαθηθά ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεζζάξσλ κεγάισλ πφιεσλ (Γξεβελά-Κνδάλε-Σξίθαια-Λάξηζα) 

ε έιιεηςε ζχγρξνλνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηελ θαζηζηά απνκνλσκέλε. Με ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο  νη δεζκνί, θπζηθνί 

(γεηηλίαζε), είλαη πην  ηζρπξνί. Δθεί  θαηαθεχγνπλ ζπλήζσο νη δεκφηεο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

ηνπο (Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο). 

Τζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ  ζε φιεο ηηο ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, πεξηβάιινλ, πγεία – 

πξφλνηα, παηδεία, αζιεηηζκφο, πνιηηηζκφο, ηνπξηζηηθή ππνδνκή). 

Χο "Καιιηθξαηηθφο" Γήκνο έρεη δηαζπλδέζεηο κε ηελ πφιε  ηεο Κνδάλεο  φπνπ εδξεχνπλ Γηεπζχλζεηο/Σκήκαηα 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Ο Γήκνο Γξεβελψλ  σο ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκηαθά Γήκνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ππνζηεξίδεη ην Γήκν 

Γεζθάηεο  ζε ππεξεζίεο πνπ δελ δηαζέηεη: α) Πνιενδνκία, β) Τγεία - πξφλνηα θαζψο θαη ζε λένπο ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ 

 

Β2. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

  

                  

Έκηαζη (η.τμ.):     431,64             

Πραγμαηικός Πληθσζμός: 

1991  7313 2001  7045 2011 5852     

Πσκνόηηηα Πληθσζμού: 

1991 16,94 2001 16,32 2011 13,55     

  

Ηλικιακή καηανομή πραγμαηικού πληθσζμού (1991-2001-2011): 

χλνιν 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 εηψλ θαη 

άλσ 

         

 7313 410   1031  869  1367 1406   1166  866  198 

7045 302 722 760 1286 1307 1004 1389 275 

5852 214 502 463 921 1095 761 1399 497 

Δημογραθικοί δείκηες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 

1991: 73,00 

 2001: 162,00 

2011:264,00 

Δείκτης Εξάρτησης 

1991:52,00 

2001:61,00 

2011:80,00 

Δείκτης Αντικατάστασης 

1991:88,00 

2001:71,00 

2011:65,00 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ/ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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Ζ Γεζθάηε  θζίλεη  πιεζπζκηαθά. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ν πξαγκαηηθφο 

πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 5.852,00 θαηνίθνπο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αγσλία γηα  πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη (13,55 θαη./ ρικ
2
).  

Ο βαζκόο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ απνηππψλεηαη απφ ην δείθηε γήξαλζεο (2,64), ν νπνίνο 

παξνπζηάδεηαη αξθεηά πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ  2001 (1,62). 

Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο δείρλεη φηη νη ζπληεξνχκελνη, δειαδή νη θάηνηθνη ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ 0-14 

εηψλ θαη άλσ ησλ 65 εηψλ, βξίζθνληαη ζην 80% ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ, πνζνζηφ αξθεηά πςειφ. 

Ο Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο θαζψο είλαη θάησ  απφ ηε κνλάδα 0,65 δείρλεη πεξαηηέξσ γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

Καηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ απμάλεηαη ιφγσ ησλ θηινμελνχκελσλ απφ άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη επηπηψζεηο ζηηο αλάγθεο χδξεπζεο, 

ζπγθνηλσληψλ, ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δθηηκάηαη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη 

πξνζαπμεκέλνο θαηά 100% ην κήλα Αχγνπζην. 

 

 

 

Γ.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΣΟΜΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γ.1 Πεξηβάιινλ θαη 

πνηόηεηα δωήο  

ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ   

Υηηζκέλε ζε πςφκεηξν 850 κέηξσλ, ζηε λφηηα πιεπξά ησλ Κακβνπλίσλ ε 

θσκφπνιε ηεο Γεζθάηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή δφκεζε, ελψ ζηα γχξσ 

βνπλά ζπλαληνχκε  θαηαπξάζηλεο εθηάζεηο, πινχζηεο ζε βειαληδηέο, πεχθα θαη 

έιαηα. Πίζσ απφ ην βνπλφ ηεο Γεζθάηεο, ηνλ Σξέηηκν, ξέεη εληππσζηαθά ν 

Αιηάθκνλαο. Ζ πεξηνρή ησλ Κακβνπλίσλ, κεηαμχ ηεο Μνλήο ηνπ Δπαγγειηζκνχ 

θαη ηνπ Οξεηβαηηθνχ Καηαθχγηνπ, έρεη πξνηαζεί απφ εηδηθνχο κειεηεηέο σο 

Δζληθφο Γξπκφο, θαζψο εθεί δηαβηνχλ πνιιά ζπάληα δψα ,πνπιηά θαη εξπεηά. Σα 

Υάζηα, βνπλά ρακειά, κε νκαιέο απφ ηε δηάβξσζε θνξπθέο, ρσξίδνπλ ηελ Π.Δ. 

Γξεβελψλ απφ ηελ Π.Δ. Σξηθάισλ. Σα Κακβνχληα θαηέρνπλ ην βνξεηναλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο Π.Δ., κε ςειφηεξεο θνξπθέο ηηο Βνπλάζα (1.616 κ.), Μαπξνιίζαξα 

(1.363 κ.), Πξνθήηεο Ζιίαο Λνπηξνχ (1.055 κ.) βφξεηα ηεο Γεζθάηεο, Σξέηηκνο 

(1.093 κ.) θαη Σζηφηηλα (933 κ.), λφηηα ηεο Γεζθάηεο. ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο 

Π.Δ. ζηα φξηα κε ηελ Π.Δ. Σξηθάισλ πςψλεηαη ην βνπλφ Μεηεξίδηα (1.381 κ.). 

Μηθξέο πεδηάδεο είλαη απηέο ηνπ Καξπεξνχ, ηεο Γήκεηξαο, ηεο Καηάθαιεο, ηεο 

Παιηνπξηάο θαη ηνπ Γαζνρσξίνπ. Ζ  Βνπλάζα καδί κε ηα Υάζηα θαη ηα 

Αληηράζηα ζρεκαηίδνπλ έλα είδνο θπζηθήο γέθπξαο αλάκεζα ζηελ Πίλδν, ηελ 

νξνζεηξά ηνπ Πεξηζηεξίνπ (Βνξηλφο) θαη ηελ νξνζεηξά Αικσπίαο (ιπκπνο) θαη 

έηζη πνιιά είδε ζειαζηηθψλ θηλνχληαη αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο νξνζεηξέο δηακέζνπ 

ησλ Κακβνπλίσλ. Ζ θχζε ηεο Βνπλάζαο παξνπζηάδεη 4 τφπουσ 
οικοςυςτθμάτων, 204 είδθ ανϊτερων φυτϊν ,ςπάνια ηϊα(ηαρκάδια, βίδρεσ 
,κ.α.) ,ςπάνια πουλιά (ρξπζαεηφο, πεηξίηεο, καπξνπειαξγφο, γεξαθίλα, 

θηδαεηφο, θ.α.) ,12 είδθ ερπετϊν –αμφίβιων (το ςπάνιο ςε εκνικό επίπεδο 
ερπετό οχιά χωρίσ κζρατο) και 12 είδθ κθλαςτικϊν. Σα πεδνπνξηθά κνλνπάηηα 

ζεκαηνδνηεκέλα θαη κε, δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζνπκε κηα 

ελδηαθέξνπζα πνηθηιία δψσλ θαη πνπιηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ιίγνπο κεγάινπο 

ζεξεπηέο θη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ θνηλφηεξα είδε, ηππηθά ησλ εκηνξεηλψλ θαη 

αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Δδψ ζπλαληνχκε κεξηθά απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά είδε νξεηλήο παλίδαο: αξθνχδεο, ιχθνπο, αιεπνχδεο, λπθίηζεο, 

δαξθάδηα, αγξηφρνηξνπο, αζβνχο, ζθαληδφρνηξνπο θ.α. Σα θπξηφηεξα είδε 

πνπιηψλ είλαη: πέξδηθα, θφηζπθαο, θίζζα, ηξπγφλη, θάζα, θφξαθαο, θαξαθάμα, 

θνθθηλνιαίκεο, ρειηδφλη, αεηφο, θνχθνο, ηζαιαπεηεηλφο θνπθνπβάγηα, 
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ηζηηζίιηαληξνο, ηζίρια, ζηηαξήζξα, κειηζζνθάγνο θ.α. ηελ πεξηνρή καο 

έξρνληαη θπλεγνί απ’ φιε ηελ Διιάδα, θπξίσο Γεθέκβξην-Ηαλνπάξην, θαηά ην 

πέξαζκα ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ. Ζ Βνπλάζα μερσξίδεη ζην λνκφ Γξεβελψλ 

απφ ηα κεζνγεηαθά είδε θπηψλ, φπσο πνπξλάξη, παιηνχξη, αγξηνθνξνκειηέο 

,γθνξηζηέο , θξαληέο, αγξηνηζηθνπδηά, ηζάη ηνπ βνπλνχ, ξίγαλε, βάιζακν, 

αζθάθηα, θξφθνο θηι. Απφ πιεπξάο ρισξίδαο, νη θπξηφηεξνη ηχπνη θπηψλ θαη 

δέλδξσλ πνπ ζπλαληνχληαη είλαη: έιαην, πεχθν, βειαληδηά, πιάηαλνο, ηηηά, 

πνπξλάξη, γαβξί θ.ι.π. Ολνκαζηφ πξντφλ είλαη ην ηζάη ηνπ βνπλνχ «ζηδεξίηεο», 

(ην ήκεξν φπσο ιέγεηαη) θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη ην θιακνχξη ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο. Ζ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο πεχθα θαη νμηά, 

είλαη πινχζηα θαη ην θιίκα είλαη πγηεηλφ, μεξφ θαη δξνζεξφ, ηδηαίηεξα ην 

θαινθαίξη.  

Ο Γήκνο δηεξεπλά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπ πινχηνπ κέζσ 

δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ δαζψλ , εθκεηάιιεπζεο πδάηηλσλ πφξσλ, αηνιηθψλ 

δπλακηθψλ, γεσζεξκηθήο –ειηαθήο ελέξγεηαο, νξπθηψλ κεηαιιεπκάησλ. 

ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ Γεζθάηε, απνηειεί έλα εκηαζηηθφ θέληξν, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αγξνηηθήο ελδνρψξαο ηεο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γεζθάηεο  απνηειεί 

κία πεξηνρή κε έληνλε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνζηεξηδφκελε απφ ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο, ελψ ζεκαληηθέο εθηάζεηο ηεο θαιχπηνληαη απφ δάζε. Αλεπηπγκέλε είλαη ε 

παξνπζία ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε δεκφζηεο – δεκνηηθέο εθηάζεηο, αιιά 

θαη ηδησηηθέο. Ζ κηθξνηδηνθηεζία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζε φηη αθνξά ηελ 

αγξνηηθή γε, θαη νη αμίεο γεο εκθαλίδνληαη ρακειέο, εηδηθφηεξα φζν απνκαθξπζκέλεο 

είλαη απφ ηνπο νηθηζκνχο. Δληφο ησλ νηθηζκψλ επίζεο δελ παξαηεξνχληαη πςειέο αμίεο 

γεο, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Γεζθάηεο, φπνπ νη 

ζρεηηθέο αμίεο γεο εκθαλίδνληαη ειαθξψο πην απμεκέλεο. ηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ 

δήκνπ Υαζίσλ, αιιά θαη ζηελ αγξνηηθή γε ηνπ, ηζρχνπλ θαηά ηφπνπο δηαλνκέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (πξψελ Τπ. Γεσξγίαο). ηηο πεξηνρέο 

απηέο έρεη ζπληαρζεί θαη Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, νη 

νπνίεο αλήθαλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, κε βάζε ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Η. Καπνδίζηξηαο» δελ έρνπλ ζπληαρζεί κειέηεο αλαδαζκνχ θαη δηαλνκήο 

ηεο αγξνηηθήο γεο, φπσο θαη Δζληθφ Κηεκαηνιφγην.  χκθσλα κε ην Πεξηθεξεηαθφ 

Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη 

φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 26295 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1472Β / 09.10.2003, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γεζθάηεο, 

πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξα δξάζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο αγξνηηθήο θαη 

θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ. Γεληθφηεξα, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πξνθξίλνληαη σο 

ήπηεο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ ππαηζξίνπ ρψξνπ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηα έξγα 

ηνπ θξάγκαηνο Ηιαξίσλα, θαη ηελ επηξξνή πνπ ζα έρεη ε δεκηνπξγία λέσλ παξαιίκλησλ 

πεξηνρψλ. Σν πθηζηάκελν πιαίζην ζρεηηθά κε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο, έρεη εγθξηζεί κε ηελ Κ.Τ.Α. 72523/3197/96 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

1101Γ (19.9.96). Ο ζρεδηαζκφο απηφο αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Γεζθάηεο θαη ηηο 

επεξεαδφκελεο γχξσ απφ απηφλ πεξηνρέο, ηελ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζε απηέο θαη 

δίλεη θαηεπζχλζεηο ζε δεηήκαηα ρσξηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία απφ ηελ 

έγθξηζε. Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν 

Γ.Π.. ή .Υ.Ο.Α.Α.Π. Διιείςεη γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, νη ρξήζεηο γεο δελ 

εκθαλίδνληαη νξγαλσκέλεο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηνρήο εληφο ηνπ Γ.Π.. Γεζθάηεο. 

ηελ κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ δήκνπ, θαηαγξάθνληαη ρξήζεηο γεο ζρεηηθέο κε ηελ 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Καηά κήθνο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ άμνλα Γεζθάηεο – 

Γξεβελψλ, ζπλαληψληαη βηνηερληθέο-βηνκεραληθέο ρακειήο φριεζεο θπξίσο θαη άιιεο 

ρξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ κεηαπνίεζε. Οη νηθηζκνί ηνπ λένπ Γήκνπ Γεζθάηεο, είλαη νη 
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αθφινπζνη: 

 Γεζθάηε, Αγ. Γεψξγηνο, Γήινθνο, Γηαζειιάθη, Γαζνρψξη, Παιηνπξηά, Παλαγηά, 

θνχκηζηα, Παξαζθεπή, νη νπνίνη αλήθαλ ζηνλ πξψελ Γήκν Γεζθάηεο 

 Καξπεξφ, Γήκεηξα, Καηάθαιε, Σξηθνθθηά, Σξηθχιιη, Άλνημε, νη νπνίνη αλήθαλ 

ζηνλ πξψελ Γήκν Υαζίσλ.  

ρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκψλ, ν νηθηζκφο ηεο Γεζθάηεο είλαη ην δηνηθεηηθφ 

θέληξν, θαη έρεη θαη ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαηνίθσλ. Αθνινπζεί ν νηθηζκφο ηνπ 

Καξπεξνχ, ν νπνίνο απνηεινχζε θαη ηελ δηνηθεηηθή έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ Υαζίσλ. 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ 

Ο Γήκνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.  Έρεη αλαζέζεη 

ηε ζπιινγή ζηε ΓΗ.Α.ΓΤ.ΜΑ. Α.Δ.  Ο κέζνο φξνο παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ είλαη 

αξθεηά κεγάινο, δηφηη δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αλαθχθισζε νχηε θαη θνκπνζηνπνίεζε 

ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ. Γπζηπρψο ζπλερίδεηαη ε παξάλνκε ελαπφζεζε κπαδψλ 

θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ. Τπάξρνπλ 106 θάδνη ησλ 1100 ιίηξσλ γηα απνξξίκκαηα , 6 

θακπάλεο γηα αλαθχθισζε, 129 πιαζηηθνχο θάδνπο γηα αλαθχθισζε 360 ιίηξσλ, 18 

πιαζηηθνχο θάδνπο γηα αλαθχθισζε 660 ιίηξσλ. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

δξνκνιφγηα θαη ην επίπεδν θαζαξηφηεηαο είκαη πςειφ.  

Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν κεηαθφξησζεο  ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηνπξηάο , 

φπνπ γίλεηαη απιή απφξξηςε θαη θάιπςε θαη απφ εθεί ε ΓΗ.Α.ΓΤ.ΜΑ. ηα κεηαθέξεη ζε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.   

Ο  Γήκνο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε: 

Μείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο αλαθχθισζεο πιαζηηθψλ, γπάιηλσλ 

θαη ράξηηλσλ πιηθψλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ 

νξγαληθψλ. 

Ζ αλαθχθισζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ  θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί πνιιέο 

παξεκβάζεηο. Ζ θαζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (νδψλ, πιαηεηψλ) γίλεηαη απφ 

νδνθαζαξηζηέο κε ρεηξνθίλεηα ζάξσζξα θαη  κε 1 κεραλνθίλεην ζάξσζξν. Γελ ππάξρεη 

κφληκνο ππάιιεινο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επνρή εξγάηεο κε ζπκβάζεηο 

ΗΓΟΥ 8κελεο ή 2κελεο δηάξθεηαο αιιά δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα θαζαξηφηεηα 

φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

ΓΗΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Τπάξρεη ελαέξην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Βξίζθεηαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε κα ρξεηάδεηαη επέθηαζε ζε λέεο ππφ αμηνπνίεζε πεξηνρέο. Οη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ  θαιχπηνληαη εθηφο απφ ειάρηζηεο αγξνηηθέο κνλάδεο. 

Αθνινπζψληαο ηηο ζχγρξνλεο πξνζηαγέο γηα εμνξζνινγηζκφ-κείσζε δαπαλψλ θαη γηα 

εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνηείλεηαη ε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ 

αλαγθψλ απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο (θσηνβνιηατθά/αλεκνγελλήηξηεο). 

Ο Γήκνο έρεη ήδε αληηθαηαζηήζεη αξθεηέο ιάκπεο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ κε ιάκπεο 

LED.Τπάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηδηψηεο  γηα ηε δεκηνπξγία  2 πάξθσλ  αλεκνγελλεηξηψλ 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε γλψκε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζηε ρσξνζέηεζή ηνπο. 

ΤΜΦΩΝΟ ΓΖΜΑΡΥΩΝ. 

 Ο Διμοσ Δεςκάτθσ πρόκειται να ςυμμετζχει και να υπογράψει το φμφωνο Δθμάρχων. 

Σο φμφωνο των Δθμάρχων  είναι ευρωπαϊκι κίνθςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν τοπικζσ 
και περιφερειακζσ αρχζσ. Οι υπογράφοντεσ το φμφωνο ςκοπεφουν να επιτφχουν και 
να υπερβοφν το ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ για μείωςθ εκπομπϊν CO2 κατά 20%  
ζωσ το 2020. τόχοσ τθσ κίνθςθσ αυτισ είναι, μζςα από ςτοχευόμενεσ πολιτικζσ, 
δράςεισ και ζργα να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ των 
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ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Θεωρείται ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ 
πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθ ςτροφι τθσ 
κοινωνίασ ςε ζνα πιο βιϊςιμο μοντζλο αςτικισ ανάπτυξθσ αναγνωρίηοντασ το 
ςθμαντικό ρόλο αλλά και τθν ευκφνθ που μποροφν να διαδραματίςουν οι 
περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ ςε ςυνεργαςία με τισ Εκνικζσ αρχζσ ςτθν μείωςθ των 
επιπτϊςεων από τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ που υφίςταται ο πλανιτθσ. 
Θ ενεργειακι απόδοςθ, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ και 
οι δθμόςιεσ προμικειεσ εντάςςονται ςε ζνα ςχζδιο το οποίο κα αποφζρει όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά επίςθσ περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ. 
Εκτόσ από τισ μειϊςεισ των εκπομπϊν αερίων, θ ςυμμετοχι των τοπικϊν αρχϊν ςτο 
φμφωνο, αποδίδει ςθμαντικά παράλλθλα αποτελζςματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, όπωσ: 
Θ δθμόςια ζκφραςθ τθσ βοφλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο για δζςμευςθ μείωςθσ των 
εκπομπϊν CO2. 
Θ δθμιουργία δυναμικισ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για ςυμβολι 
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
Θ μεταφορά τεχνογνωςίασ και βζλτιςτων πρακτικϊν, από επιτυχθμζνα παραδείγματα 
ευρωπαϊκϊν τοπικϊν αρχϊν. 
Θ ανταλλαγι τθσ τοπικισ παραγόμενθσ τεχνογνωςίασ με άλλεσ περιοχζσ του δικτφου. 
Θ ανάδειξθ τθσ περιοχισ του Διμου ςε «βζλτιςτθ πρακτικι» ςε περιφερειακό ι και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο θαιχπηνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη ηα αζχξκαηα 

δίθηπα ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο COSMOTE, WIND, VODAFONE. Τπάξρεη 

επξπδσληθφ δίθηπν wi-fi ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα Γεζθάηεο ελψ ζηα ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ internet πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

ΤΓΡΔΤΖ - ΑΡΓΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
Θ Δθμοτικι κοινότθτα Δεςκάτθσ,  οι Σοπικζσ Κοινότθτεσ και οι οικιςμοί του Διμου  

Δεςκάτθσ υδροδοτοφνται κατά κφριο λόγο από   γεωτριςεισ και πθγζσ. 

 Θ Δθμοτικι κοινότθτα Δεςκάτθσ εκτόσ των ανωτζρω υδροδοτείται και από ρζματα και  

από το φράγμα ςτθ κζςθ ταυρόσ. Θ μεταφορά του νεροφ γίνεται με υποβρφχιεσ  

αντλίεσ νεροφ ι με φυςικι ροι ςε κεντρικζσ δεξαμενζσ. Οι αγωγοί μεταφορά  

είναι από ςωλινεσ PVC  ι από ςωλινεσ πολυαικυλενίου διαμζτρου από Φ63 ζωσ Φ200 

 και πίεςθσ από 6at  ζωσ 20 at.    

Σα δίκτυα διανομισ είναι από ςωλινεσ PVC  ι από ςωλινεσ πολυαικυλενίου διαμζτρου από 

Φ63 ζωσ Φ200 και πίεςθσ από 6at  ζωσ 20 at.  

Δίκτυο από ςωλινεσ αμιάντου δεν υπάρχει ςε κανζνα τμιμα των αγωγϊν.  

Σο δίκτυο φδρευςθσ τθσ Δεςκάτθσ είναι παλαιό με ςωλινεσ PVC πίεςθσ λειτουργίασ 

 6,0, 10,0 και 16,0at. Με τθν καταςκευι του φράγματοσ φδρευςθσ για τθν υδροδότθςθ  

τθσ πόλθσ και τθν μεταφορά του νεροφ ςε δεξαμενι βόρεια τθσ πόλθσ ςε υψόμετρο  

946,0μ με το χαμθλότερο ςθμείο των αγωγϊν ςτα 831,00μ  αναπτφςςονται πιζςεισ  

μζχρι 12,0at. ςτα χαμθλά ςθμεία του δικτφου φδρευςθσ του οικιςμοφ με αποτζλεςμα  

να υπάρχουν ςυνεχι ςπαςίματα. Οι υπάρχοντεσ αγωγοί 10,0 και 6,0 at χρειάηονται  

να αντικαταςτακοφν. Ακόμθ το δίκτυο τθσ Δεςκάτθσ  καταςκευάςτθκε άναρχα  

με αποτζλεςμα να υπάρχει πρόβλθμα υδροδότθςθσ των υνοικιϊν. Χρειάηεται  

να καταςκευαςκεί ζνασ κεντρικόσ αγωγόσ  ϊςτε να ςυνδζςει  βόρεια τισ υνοικίεσ από 

 τθν δεξαμενι του Αγίου Γεωργίου ζωσ τα Κογιάδικα και ςτθ  Ράχθ Καψάλθ όπου  

κα καταςκευαςκοφν δφο νζεσ προκαταςκευαςμζνεσ μεταλλικζσ κυλινδρικζσ  
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δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ (Κογιάδικα και Ράχθ Καψάλθ). τθν υνοικία άντοβο  

(Κογιάδικα) υπάρχει ζνα βραδιυλιςτιριο  με δυνατότθτα διφλιςθσ ςτα 500,00 m3.  

Σο νερό που ζρχεται από το ρζμα κατά τθν χειμερινι περίοδο για διφλιςθ είναι πάρα  

πολφ ϊςτε και με τθν καταςκευι των δφο νζων δεξαμενϊν (Κογιάδικα - Ράχθ Καψάλθ) 

 που κα γεμίηουν από το φράγμα ταυροφ, να επαρκεί για όλθ τθν χειμερινι και  

εαρινι περίοδο και θ Δεςκάτθ να υδροδοτείται από τθν διφλιςθ των ρεμάτων, πθγϊν και 

φράγματοσ.  

Χρειάηεται να αντικαταςτακοφν και οι παροχζσ φδρευςθσ που είναι από ςιδθροςωλινα. 

ηελ Σ.Κ. Άλνημεο ππάξρεη πξφβιεκα ζηηο πεγέο ιφγσ ηνπ φηη φιεο νη πεγέο βξίζθνληαη 

ζηε ξνή ησλ ξεκάησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ ηα βξφρηλα λεξά 

θαηαθιχδνπλ ηηο πδξνκαζηεχζεηο κε απνηέιεζκα ην λεξφ λα θαζίζηαηαη κε πφζηκν ιφγσ 

ζνιφηεηαο. Υξεηάδεηαη λα γίλεη γεψηξεζε ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα πδξνδφηεζεο 

ζηελ Σ. Κ. Άλνημεο θαη ζηελ Σ.Κ. Καηάθαιεο. Tν λεξφ πνπ δηαλέκεηαη ζπλνιηθά 

εκεξεζίσο ζην Γήκν Γεζθάηεο αλέξρεηαη ζηα 1287 m3  θαη αλά θνηλφηεηα Γεζθάηε 

587, Γαζνρψξη 53,  Παξαζθεπή 30,  Παλαγηά 33, Παιηνπξηά 109, Σξηθχιιη 54,  Άλνημε 

61,  Καξπεξφ 116,   Γήκεηξα 110,  Σξηθνθθηά 103 , Γήινθν 13, Αγίνπ Γεσξγίνπ –

Γηαζειαθίνπ 18.    

Σν απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. 

Ζ άξδεπζε γίλεηαη κέζσ ησλ ηνπηθψλ νξγαληζκψλ εγγείσλ βειηηψζεσλ (ΣΟΔΒ) θαη ηνπ  

Σ.Δ.Α. ζηελ Σξηθνθθηά. 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ 

Οδηθή Τπνδνκή Ο βαζηθφο νδηθφο άμνλαο Λάξηζαο – Διαζζφλαο - Γεζθάηεο – 

Γξεβελψλ, δηαζρίδεη ηνλ Γήκν Γεζθάηεο. Ο νδηθφο απηφο άμνλαο δηέξρεηαη εληφο ησλ 

νηθηζκψλ Γεζθάηεο (ζηα φξηα απηήο), Παιηνπξηάο, Γήκεηξαο, Καξπεξνχ. ην δπηηθφ 

άθξν ηνπ Γήκνπ, θαη κέζα απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Άλνημεο, δηέξρεηαη θαη ν νδηθφο άμνλαο 

Σξηθάισλ – Γξεβελψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ άμνλα Λάξηζαο – Γξεβελψλ, θνληά ζην 

Καξπεξφ. Σν ππφινηπν νδηθφ δίθηπν, ρξήδεη βειηίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε 

ηελ ελδνρψξα,  εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αλακέλεηαη λα ππάξμεη θίλεζε επηζθεπηψλ 

ζε αμηφινγα ζεκεία, αιιά θαη ζε ζεκεία, φπνπ ε θπθινθνξία γίλεηαη δχζθνιε θαη ρσξίο 

αζθάιεηα, εηδηθά ζε πεξάζκαηα απφ ξέκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ 

νηθηζκψλ, αιιά θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ γεσξγηθή γε. Γελ ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζχγρξνλνη νδηθνί άμνλεο πνπ λα ζπλδένπλ ην Γήκν κε ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ, ηελ 

ΠΑΘΔ θαη ηελ Δ65, γεγνλφο πνπ ζέηεη ην Γήκν ζε απνκφλσζε. 

πγθνηλωλίεο  Ζ Γεζθάηε απέρεη απφ ηα Γξεβελά 60 ρικ. , απφ ηε Λάξηζα  100 ρικ θαη 

απφ ηα Σξίθαια 80 ρικ. Γηα λα κεηαβεί έλαο δεκφηεο ζηηο παξαπάλσ πφιεηο κε κέζν 

καδηθήο κεηαθνξάο έρεη ηηο αθφινπζεο επηινγέο:  

Με ην ΚΣΔΛ Λάξηζαο: 

Αλαρψξεζε απφ Γεζθάηε γηα Λάξηζα θαζεκεξηλά ζηηο 6:45 θαη 15:45.  

Αλαρψξεζε απφ Λάξηζα γηα Γεζθάηε θαζεκεξηλά ζηηο 10:00 θαη 15:00 

Αλαρψξεζε απφ Γεζθάηε γηα Γξεβελά θαζεκεξηλά ζηηο 9:00 

Αλαρψξεζε απφ Γξεβελά γηα Γεζθάηε θαζεκεξηλά ζηηο 15:00 

Απμεκέλε παξαηεξείηαη ε θίλεζε ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαζψο ππάξρεη έληνλε 

γεσγξαθηθή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Μεηαθηλήζεηο – ηάζκεπζε 
Δπίζεο κεγάιε θίλεζε παξαηεξείηαη θαη ζην δίθηπν πνπ ζπλδέεη ην Καξπεξφ ( έδξα ηνπ 

πξψελ Γήκνπ Υαζίσλ) κε ηε Γεζθάηε. ε ζρέζε κε ηε ζηάζκεπζε δελ ππάξρνπλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ην κφλν πνπ ζα είρε ζεκαζία είλαη ε δηακφξθσζε θάπνησλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, επεηδή ην νδηθφ δίθηπν 

πνιιέο θνξέο δηέξρεηαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα  

δηακνξθσζνχλ  θφκβνη θαη αζθαιείο δηαβάζεηο. 

Γηαδεκνηηθή ζπγθνηλωλία 

Ο Γήκνο έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ην ΚΣΔΛ Γξεβελψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ 
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ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ , πνπ πεξηιακβάλεη έλα δξνκνιφγην 

θάζε Πέκπηε γηα ηε κεηαθνξά Γεκνηψλ απφ ηηο Σνπηθέο θνηλφηεηεο ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ . Ζ ελίζρπζε ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη 

Γεκφηεο  θαη λα κε ληψζνπλ απνκνλσκέλνη είλαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ.2 Κνηλωληθή 

Πνιηηηθή, Τγεία, 

Παηδεία, Πνιηηηζκόο 

θαη Αζιεηηζκόο  

ΠΑΗΓΔΗΑ  
ην Γήκν Γεζθάηεο ιεηηνπξγνχλ δχν Παηδηθνί ηαζκνί, ηξία λεπηαγσγεία, ηξία 

Γεκνηηθά ζρνιεία, δχν Γπκλάζηα, δχν Γεληθά Λχθεηα θαη έλα ΔΠΑΛ. Ζ θηηξηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ είλαη αξθεηά θαιή, φπσο θαη νη αζιεηηθνί ρψξνη ησλ 

ζρνιείσλ. 

ην Γήκν Γεζθάηεο ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα Γηα βίνπ κάζεζεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ  

Γήκνπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη πνιίηεο ρσξίδνληαη 

ζε «Δζληθήο Δκβέιεηαο» θαη «Σνπηθήο Δκβέιεηαο». 

Α) Σα πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο: 

• Δπηκφξθσζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

• Δπηκφξθσζε ελειίθσλ ζε ηνκείο κείδνλνο ζεκαζίαο φπσο πγείαο, πνιηηηζκνχ, 

αζιεηηζκνχ, πεξηβάιινληνο, θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, δεκηνπξγία ζρνιψλ 

γνλέσλ, δξάζεηο επηκνξθψζεηο ηεο λέαο γεληάο θαη ηξίηεο ειηθίαο θ.α. 

Β) Χο πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Δκβέιεηαο νξίδνληαη απηά πνπ απνηεινχλ ακηγψο ηνπηθή 

αλάγθε γηα ηελ Δπηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο ή πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο.  

θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε παξνρή ζπζηεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

γεληθφηεξα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ . 

ην Γήκν Γεζθάηεο ιεηηνπξγνχλ ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 

(ΚΓΑΠ). Σα ΚΓΑΠ πξνζθέξνπλ φιν ζρεδφλ ηνλ ρξφλν, ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο,  

δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

βνήζεηα ζηε ζρνιηθή κειέηε θαη πνιιά άιια. Δπηπιένλ εμαζθαιίδεηαη γηα φια ηα παηδηά 

δσξεάλ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε γηα ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο  ελψ έρεη ηδξπζεί θαη 

ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ Γεζθάηεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Δπίζεο ιεηηνπξγεί Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ςτο οποίο υπάρχει δυνατότθτα να 
παρζχονται δωρεάν μακιματα ςε μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανάλογα 
με τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και τισ ειδικότθτεσ  που προκφπτουν, με ςτόχο να 
καλυφκεί όλο το φάςμα των μακθμάτων. Θ παρεχόμενθ εκπαιδευτικι αρωγι 
προζρχεται αποκλειςτικά και αφιλοκερδϊσ από εκπαιδευτικοφσ. κοπόσ τθσ δράςθσ 
είναι θ δθμιουργία ενόσ πλζγματοσ κοινωνικισ προςταςίασ μζςω του οποίου κα 
καλφπτονται ενιςχυτικά οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν του Διμου μασ, ϊςτε 
να καταςτεί εφικτι με αξιοπρεπείσ όρουσ θ ιςότθτα ςτθν πρόοδο και τθν παρεχόμενθ 
παιδεία.  
Αναβακμίςτθκε θ λειτουργία του ΕΠΑΛ Δεςκάτθσ αφοφ  προςτζκθκαν ομάδεσ 
προςανατολιςμοφ Τγείασ –Πρόνοιασ και Αιςκθτικισ –Κομμωτικισ. Θ δθμιουργία των 
τομζων αυτϊν κεωρικθκε επιβεβλθμζνθ διότι το μακθτικό δυναμικό του ςχολείου 
αυξάνει κάκε χρόνο, εξυπθρετεί μακθτζσ  και όμορων νομϊν κακϊσ αποτελεί τθν 
πλθςιζςτερθ χιλιομετρικά επιλογι  και προλαμβάνει τθν φυγι μακθτϊν λόγω 
ζλλειψθσ επιλογισ τομζων. 
 

ΤΓΔΗΑ –ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   

ην Γήκν Γεζθάηεο ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Τγείαο Γεζθάηεο, ην νπνίν εμππεξεηεί θαη 

θαηνίθνπο  φκνξσλ  Γήκσλ. Τπάξρεη έιιεηςε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Κέληξν Τγείαο. 
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Οη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπ δήκνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ φκνξσλ πεξηνρψλ θαιχπηνληαη 

απφ ηέζζεξηο κφλν ηαηξνχο Γεληθήο Ηαηξηθήο. Ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε 

παξάιιειε αχμεζε θαη ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. ια ηα πξναλαθεξφκελα έρνπλ σο 

ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηνπο επηζθέπηεο, θαζψο θαη  ε νξγαλσκέλε πεξίζαιςε θαη ε 

ζπληαγνγξάθεζε ,ελψ νη γηαηξνί θαηαβάιινπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο. Ζ κνλαδηθή 

παηδίαηξνο  ηνπ Κ.Τ. Γεζθάηεο θάλεη φιεο ηηο εθεκεξίεο ηεο ζην Γ.Ν. Πηνιεκαΐδαο. 

Τπάξρεη έιιεηςε  αγξνηηθψλ ηαηξψλ  ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία. Πξνηείλνπκε ηελ 

ίδξπζε πνιπδχλακνπ ηαηξείνπ ζην Καξπεξφ. Σν Κέληξν Τγείαο έρεη κφλν έλαλ νδεγφ 

αζζελνθφξνπ. ε  πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ απαηηείηαη κία ψξα λα έξζεη ην 

ΔΚΑΒ θαη κία ψξα λα πξνζεγγίζεη ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν κε ζπλέπεηα ηνλ θίλδπλν 

ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. Οη δαπάλεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα  έιιεηςε ζε βαζηθά είδε πξψηεο αλάγθεο 

(γάδεο, βακβάθη, θ.α.).  

Επίςθσ ο Διμοσ ςυμμετζχει ςτα προγράμματα ΣΕΒΑ (Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ 
προσ τουσ Απόρουσ) για παροχι υλικισ βοικειασ ςτουσ απόρουσ και ςτθν ζκδοςθ 
Κάρτασ Αλλθλεγγφθσ. 

Μέζσ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΓΔΠΑΠ ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην 

ζπίηη» πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή άιια 

πξνβιήκαηα πγείαο. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Αλδξνκάλα» ιεηηνπξγεί Κέληξν Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο 

Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) ελψ ιεηηνπξγεί θαη ηέθη Σξίηεο Ζιηθίαο ην νπνίν απνηειεί 

έλα ρψξν ςπραγσγίαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο.  

Δπίζεο ιεηηνπξγεί απφ ην Γήκν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν πνπ ςτοχεφει ςτθν κοινωνικι 
προςταςία και μζριμνα των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ που πλιττονται από τισ 
ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ όπωσ και Κοινωνικό Φαρμακείο και 
Ιματιοκικθ. 

Σελ ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε θαη ην ΚΔΠ Τγείαο πνπ κα ενθμερϊνει  και κα 
πλθροφορεί τουσ πολίτεσ ςε κζματα που αφοροφν τθν υγεία τουσ και κα 
ευαιςκθτοποιεί υγιείσ πολίτεσ προσ τθν αποφυγι ςοβαρϊν και κανατθφόρων 
νοςθμάτων. Παράλλθλα, κα παρζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτα 
προγράμματα προςυμπτωματικοφ ελζγχου, μζςα από εξετάςεισ που κρίνονται 
απαραίτθτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ-ςτόχουσ, βάςει των διεκνϊν 
πρωτοκόλλων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ, προκειμζνου να ανιχνευκοφν 
ζγκαιρα νοςιματα που υπάρχουν, αλλά ακόμθ δεν ζχουν δϊςει ςυμπτϊματα. 

 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ –ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ην Γήκν ιεηηνπξγεί, κέζσ ηνπ ΝΠΓΓ Αλδξνκάλα, ην Γεκνηηθφ Χδείν Γεζθάηεο πνπ 

έρεη  σο ζηφρν ηελ παξνρή κνπζηθήο παηδείαο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

παξνρή γεληθφηεξσλ πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Ηδηαίηεξα νη λένη ηνπ 

Γήκνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αζθεζνχλ ζηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ρνξσδίεο.  Τινπνηείηαη απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν, πξφγξακκα εθκάζεζεο δσγξαθηθήο γηα ηα παηδηά ηνπ Γήκνπ. 

ην Γήκν Γεζθάηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ν Δμσξατζηηθφο Μνξθσηηθφο κηινο 

Γεζθάηεο (Δ.Μ.Ο.Γ.), ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Παιηνπξηάο, ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Παλαγηάο, ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γαζνρσξίνπ, ν Δθπνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Γήκεηξαο, ν Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Άλνημεο, ν Δθπνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Καηάθαιεο, ν Πνιηηηζηηθφο-Μνξθσηηθφο- Αζιεηηθφο χιινγνο Σξηθνθθηάο, ν 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Καξπεξνχ. 

http://www.deskati.gr/social_homehelp.jsp
http://www.deskati.gr/social_homehelp.jsp
http://www.deskati.gr/social_homehelp.jsp
http://www.deskati.gr/social_kapi.jsp
http://www.deskati.gr/social_kapi.jsp
http://www.deskati.gr/social_kapi.jsp
http://www.deskati.gr/social_kapi.jsp#steki
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Μέζα απφ ηνπο ζπιιφγνπο γίλεηαη εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρσξψλ. Δθδειψζεηο πνπ 

έρνπλ θαζηεξσζεί ζην Γήκν είλαη: 

Ο παξαδνζηαθφο ηξίπαηνο ρνξφο ηεο Αλδξνκάλαο πνπ θάζε ρξφλν ιακβάλεη ρψξα 

αλήκεξα ηεο ενξηήο ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο, ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Γεζθάηεο. Σν 

έζηκν ηεο «Αλδξνκάλαο» είλαη κνλαδηθό πνιηηηζηηθό γεγνλόο ζηελ Διιάδα, ελψ 

ζπλαληάηαη παξαιιαγή ηνπ ζε έλα ρσξηφ ηεο Ηζπαλία. Σν έζηκν απηφ, πνπ απνηειείηαη 

απφ ηδηφξξπζκα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο ηεο Παζραιηάο, αλαβηψλεη εδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο πάληα απηή ηελ εκέξα. 

 Ζ «Αλδξνκάλα» μεθίλεζε ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φπνπ απνηεινχζε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη Γεζθαηηψηεο πεξλνχζαλ ηα κελχκαηα ηεο ιεπηεξηάο 

θαη ηεο επαλάζηαζεο κε ηηο αιιεγνξηθέο έλλνηεο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη κάιηζηα κε ηελ 

παξνπζία ησλ Σνχξθσλ. Σν έζηκν μεθηλά κε ηνλ «ηξαλφ» ρνξφ, ν νπνίνο ζηήλεηαη ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηεο Γεζθάηεο θαη απνηειείηαη απφ νκάδεο ρνξεπηψλ ησλ είθνζη 

αηφκσλ, πνπ ρνξεχνπλ ζε θχθινπο, κε αξγφ ξπζκφ, ηξαγνχδηα ηεο πεξηνρήο ηα νπνία 

ηξαγνπδηφληαη κφλν ζήκεξα. 

Μεξηθά απφ ηα ηξαγνχδηα απηά αλαθέξνληαη ζηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, φπσο ην ηξαγνχδη «Σα ιεηβάδηα», ηα νπνία δελ είλαη άιια απφ ηελ Δπξψπε 

θαη ηηο «κεγάιεο δπλάκεηο», απφ ηηο νπνίεο ε «Μνχια», ε Διιάδα, πεξηκέλεη ηε βνήζεηά 

ηεο γηα λα απειεπζεξσζεί απφ ηνλ «θαηή», ηελ Σνπξθία, φπσο θαη νη άιιεο «Μνχιεο», 

νη ρψξεο πνπ ήδε είραλ απειεπζεξσζεί.  

ην ηέινο ηνπ εζίκνπ ρνξεχεηαη ε «Αλδξνκάλα», έλαο ρνξφο πνπ απνηειείηαη απφ 

άλδξεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηξία παηψκαηα, έμη ζην πξψην, πέληε ζην δεχηεξν-πάλσ ζηηο 

πιάηεο ησλ πξψησλ θαη άιινη ηξεηο ζηελ θνξπθή. 

Ζ αλζξψπηλε ππξακίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη, δίλεη ηελ επθαηξία ζην ρνξφ λα αιιάμεη θαη 

ηνπο ξπζκνχο ησλ ηξαγνπδηψλ, πνπ απφ αξγνχο θαη ιππεηεξνχο κεηαηξέπνληαη ζε 

γξήγνξνπο θαη εχζπκνπο. Δίλαη κάιηζηα θαη ε ζηηγκή πνπ ηξαγνπδηέηαη ην «ψξα θαιή 

ζνπ Παζραιηά θαη ηψξα θαη ηνπ ρξφλνπ ...», ην ηξαγνχδη κε ην νπνίν γίλεηαη ην 

«θαηεπφδην ηεο Παζραιηάο». 

 Ζ «Αλδξνκάλα», ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζπκβνιίδεη ηελ Παλαγία, πνπ παξφηη 

απηέο ηηο εκέξεο ζσξηάζηεθε απφ ηνλ πφλν, δηαηήξεζε κέζα ηεο ηελ αλδξεία, ελψ θαηά 

κηα άιιε εθδνρή ζπκβνιίδεη επίζεο θαη ηελ Άλνημε πνπ μαλαγελληφληαη φια, φπσο 

αλέκελαλ ην ίδην νη ζθιαβσκέλνη Έιιελεο λα μαλαγίλεη κε ηελ Διιάδα. 

 Σο μεγάλο «Αντάμωμα» των απανταχοφ Δεςκατιωτϊν, κάκε τζςςερα χρόνια  

  Σα «Κωνςταντίνεια», ο εορταςμόσ των πολιοφχων τθσ πόλθσ τθσ Δεςκάτθσ Αγίων 

Κων/νου και Ελζνθσ, κάκε χρόνο 

  Σο Σουρνουά 5Χ5, κάκε χρόνο 

  Σο Πρωτάκλθμα Αλεξίπτωτων Πλαγιάσ ,κάκε χρόνο, με ςυμμετοχι ακλθτϊν από  

πολλζσ χϊρεσ 

  Θ «Γθ Μονδαιατϊν». Πρόκειται για περιιγθςθ ςτα μονοπάτια τθσ φφςθσ, τθσ 

παράδοςθσ και του πολιτιςμοφ μασ που ςκοπό ζχει τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν 

μνθμείων και αξιοκζατων τθσ περιοχισ μασ, θ προβολι κι αξιοποίθςθ των τοπικϊν 

προϊόντων και θ επαφι και ςυνεργαςία των φορζων και ςυλλόγων τθσ περιοχισ 

μασ. 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή ηνπ Δπηρείξεζε ΓΔΠΑΠ  έρεη  

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε θαη 

άζιεζε ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο.    

Οη αζιεηηθνί ρψξνη άζιεζεο ηεο Γεζθάηεο αιιά θαη ησλ Σνπηθψλ θνηλνηήησλ,  
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αλαιπηηθά είλαη: 
1. Σο μεγάλο κλειςτό Γυμναςτιριο Δεςκάτθσ 

2. Σο μικρό  κλειςτό Γυμναςτιριο Δεςκάτθσ 

3. Σο ανοιχτό Γυμναςτιριο Δεςκάτθσ 

4. Σο τάδιο Δεςκάτθσ 

5. Σο τάδιο Παλιουριάσ 

6. Σο τάδιο Διμθτρασ 

7. Σο τάδιο Καρπεροφ 

Δπηπιένλ, απφ ην Γήκν Γεζθάηεο ρξεκαηνδνηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

καδηθφ αζιεηηζκφ ησλ παηδηψλ, ελειίθσλ αιιά θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Γίλνληαη 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε  λέσλ ηαιέλησλ ζηνλ αζιεηηζκφ, 

αιιά θαη ςπραγσγίαο ησλ δεκνηψλ. ην Γήκν Γεζθάηεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα αζιεηηθνί 

ζχιινγνη, ν Πνδνζθαηξηθφο κηινο «Κακβνπληαθφο»  θαη ν Πνδνζθαηξηθφο κηινο 

«Γφμα Παιηνπξηάο» , ν Γπκλαζηηθφο χιινγνο Γεζθάηεο, ν Αζιεηηθφο  χιινγνο  

Καξπεξνχ, ν Αζιεηηθφο  χιινγνο  Σξηθπιιίνπ θαη ν Α.. Γήκεηξαο. 

 
Γ.3 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 

Απαζρόιεζε 

  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΑΝΔΡΓΗΑ 

Ζ εθηίκεζε ησλ ηάζεσλ ζηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ 

θιάδσλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβή απνηχπσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο. Ζ δηάγλσζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, κπνξεί λα 

δψζεη θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ε ζχλζεζε θαη ε εμέιημε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1991- 2001 ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο θαη δξαζηεξηνηήησλ αλά δήκν πξηλ ηελ λέα 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα, ηα πνζνζηά αλεξγίαο, αιιά θαη 

ην πιήζνο ησλ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ θαηνίθσλ. 

ηελ ηειεπηαία γξακκή, πξνθχπηεη θαη ε αλαγσγή ζηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο, ζχκθσλα κε ηελ λέα δνκή ηνπ Γήκνπ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ λέα 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ  ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΑΝΔΡΓΟΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΜΖ ΔΝΔΡΓΟΗ 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Γ. ΥΑΗΩΝ                                                                                                             25.99% 23.42% 3.47% 3.75% 4.37% 6.13% 4.65% 5.08% 61.51% 61.62% 

Γ.Γ.Καξπεξνχ                                                                                                             25.30% 24.89% 4.10% 3.92% 4.50% 6.75% 5.90% 6.10% 60.20% 58.35% 

Γ.Γ.Καηάθαιεο                                                                                                            27.69% 28.26% 3.08% 3.80% 3.08% 3.80% 2.56% 3.80% 63.59% 60.33% 

Γ.Γ.Σξηθνθθηάο                                                                                                           26.61% 18.05% 2.54% 3.31% 4.58% 5.34% 3.22% 2.95% 63.05% 70.35% 

Γ. ΓΔΚΑΣΖ                                                                                                           15.98% 16.12% 7.45% 5.64% 10.10% 11.87% 5.44% 5.76% 61.03% 60.62% 

Γ.Γ.Γεζθάηεο                                                                                                             13.60% 13.99% 8.56% 6.13% 11.25% 13.04% 5.53% 6.40% 61.05% 60.45% 

Γ.Γ.Γαζνρσξίνπ                                                                                                           26.80% 34.85% 1.03% 4.04% 4.12% 7.07% 6.19% 3.03% 61.86% 51.01% 

Γ.Γ.Παιηνπξηάο                                                                                                           31.45% 24.41% 1.57% 2.89% 5.66% 6.82% 5.35% 1.84% 55.97% 64.04% 

Γ.Γ.Παλαγίαο                                                                                                             30.85% 17.76% 3.19% 2.80% 2.13% 3.74% 5.32% 0.00% 58.51% 75.70% 

Γ.Γ.Παξαζθεπήο                                                                                                           21.43% 28.68% 1.59% 3.10% 1.59% 3.88% 1.59% 6.20% 73.81% 58.14% 

ΤΝΟΛΗΚΑ 18.79% 18.31% 6.33% 5.07% 8.49% 10.14% 5.21% 5.56% 61.17% 60.92% 

Παξαηεξνχκε απμεηηθέο ηάζεηο ζην ηξηηνγελή  ηνκέα παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ππεξεζίεο, ηνπξηζκφο θιπ), θαη απφ φηη θαίλεηαη νη ηάζεηο απηέο εμειίζζνληαη ζε φια ηα 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (κεηαπνίεζε, εκπφξην θιπ) δηαθξίλνπκε κία ειαθξά πησηηθή 

ηάζε. Ζ εμέιημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία θιπ) ραξαθηεξίδεηαη 

ζηαζεξή ζε γεληθφ βαζκφ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, ελψ εηδηθφηεξα παξαηεξνχληαη 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



21 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΑΣΘ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο επηκέξνπο ρσξηθέο ελφηεηεο. 

Σα πνζνζηά αλεξγίαο πξνθχπηνπλ ζηαζεξά κε απμεηηθέο ηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ.  

Ο κε ελεξγφο νηθνλνκηθά πιεζπζκφο εκθαλίδεηαη ζηαζεξφο κε πησηηθέο ηάζεηο, γεγνλφο 

αλακελφκελν, θαη ην νπνίν κπνξεί άκεζα λα ζπλδεζεί κε ηελ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή 

εμέιημε πνπ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

ην Γήκν Γεζθάηεο νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είλαη 126.996 ζηξ θαη βάζε ζηνηρείσλ 

ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο έηνπο 2012 θαηαλέκνληαη ζηηο θνηλφηεηεο σο εμήο: 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΑΖ Δ 

ΣΡΔΜ. 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γεζθάηεο 43.800 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαζνρσξίνπ 8.635 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξπεξνχ 27.300 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηάθαιεο 4.995 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιηνπξηάο 7.456 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλαγίαο 4.150 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Παξαζθεπήο 5.770 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηθνθθηάο 24.890 

Γεληθφ άζξνηζκα 126.996 

 

Δπίζεο ε θαηαλνκή ησλ 126.996 ζηξ αλά νκάδα θαιιηεξγεηψλ είλαη: 

ΟΜΑΓΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΚΣΑΖ  

 Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη ινηπέο θαιιηέξγεηεο 93.655 

 Κεπεπηηθή γε, ζεξκνθήπηα, εκπνξηθνί αλζφθεπνη, 

ζπνξεία 784 

 Αγξαλάπαπζε  23.129 

χλνιν αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ 117.568 

 Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 9.205 

 Ακπέινη ηαθηδάκπεινη 223 

Γεληθφ άζξνηζκα 126.996 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ αλά θνηλφηεηα είλαη ε εμήο: 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΗΓΟ ΕΧΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΕΧΧΝ 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γεζθάηεο 

ΓΗΓΔ 3.800 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  290 

ΗΠΠΟΗ 77 

ΚΟΣΔ 1.400 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 120 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 1.110 

ΟΝΟΗ 3 

ΠΡΟΒΑΣΑ 18.500 

ΥΟΗΡΗΝΑ 210 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαζνρσξίνπ 

ΓΗΓΔ 250 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  80 

ΚΟΣΔ 320 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 10 

ΠΡΟΒΑΣΑ 1.400 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξπεξνχ ΓΗΓΔ 1.380 
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ΗΠΠΟΗ 6 

ΚΟΣΔ 1.500 

ΚΟΤΝΔΛΗΑ 50 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 90 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 20 

ΠΡΟΒΑΣΑ 2.900 

ΥΟΗΡΗΝΑ 40 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηάθαιεο 

ΓΗΓΔ 405 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  2 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  2 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  16 

ΗΠΠΟΗ 5 

ΚΟΣΔ 700 

ΚΟΤΝΔΛΗΑ 20 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 70 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 121 

ΟΝΟΗ 1 

ΠΡΟΒΑΣΑ 800 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιηνπξηάο 

ΓΗΓΔ 1.100 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  290 

ΗΠΠΟΗ 10 

ΚΟΣΔ 290 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 20 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 170 

ΟΝΟΗ 3 

ΠΡΟΒΑΣΑ 1.700 

ΥΟΗΡΗΝΑ 83 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλαγίαο 

ΓΗΓΔ 850 

ΚΟΣΔ 60 

ΠΡΟΒΑΣΑ 70 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παξαζθεπήο 

ΓΗΓΔ 1.750 

ΚΟΣΔ 150 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 60 

ΠΡΟΒΑΣΑ 1.700 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηθνθθηάο 

ΓΗΓΔ 1.050 

ΗΠΠΟΗ 8 

ΚΟΣΔ 1.000 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 200 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 20 

ΟΝΟΗ 1 

ΠΡΟΒΑΣΑ 1.980 

ΥΟΗΡΗΝΑ 30 

 

 

Δλψ  ε θαηαλνκή αλά είδνο δψνπ είλαη ε εμήο: 

ΔΗΓΟ ΕΧΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΕΧΧΝ 
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ΓΗΓΔ 10.585 

 ΔΓΥΧΡΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ  680 

ΗΠΠΟΗ 106 

ΚΟΣΔ 5.420 

ΚΟΤΝΔΛΗΑ 70 

ΜΔΛΗΟΜΖΝΖ 570 

ΞΔΝΗΚΑ ΒΟΟΔΗΓΖ 1.441 

ΟΝΟΗ 8 

ΠΡΟΒΑΣΑ 29.050 

 ΥΟΗΡΗΝΑ 363 

Γεληθφ άζξνηζκα 48.293 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ν Γήκνο Γεζθάηεο είλαη δήκνο θπξίσο 

γεσξγνθηελνηξνθηθφο. Οη θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο είλαη ην ζηηάξη, ην θαιακπφθη ,ην  

θξηζάξη θαη ε κεδηθή, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζπλερψο θζίλεη κε απνηέιεζκα νη 

αγξφηεο λα αλαδεηνχλ λέεο θαιιηέξγεηεο, φπσο ε παξαγσγή κήισλ, θεξαζηψλ, 

θαξπδηψλ, αξσκαηηθψλ θπηψλ, ακπειηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο  θπξίσο κε κεδηθή έρνπλ πηζηνπνηεζεί φηη θαιιηεξγνχληαη 

βηνινγηθά.  

Σα  θηελνηξνθηθά πξντφληα , γάια θαη θξέαο, ζεσξνχληαη πξντφληα αξίζηεο πνηφηεηνο. 

Σν γάια ησλ αηγνπξνβάησλ απνξξνθάηαη απφ ληφπηνπο εκπφξνπο αιιά θαη εκπφξνπο 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο  Διαζζφλαο θαη ησλ Σξηθάισλ. ηνλ ηνκέα ηνπ θξέαηνο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ πεγαίλεη ζε θξενπσιεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Λάξηζαο ελψ 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε απνξξφθεζε απφ ηα ηνπηθά θξενπσιεία.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαγείσλ ΓΔΠΑΠ ζηελ Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Γεζθάηεο ηα νπνία επηδηψθνπλ πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο γηα ηε δσή θαη 

ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ και καζνξίδνπλ γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

θξεάησλ προςφζροντασ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ ςτουσ κτθνοτρόφουσ, ςτουσ 
καταναλωτζσ και ςτουσ εμπόρουσ ενϊ δξνκνινγείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο κε λέεο 

γξακκέο θαη λέν ςπθηηθφ ζάιακν. Δπίζεο ππάξρεη πηζηνπνίεζε γηα ζθαγέο βηνινγηθψλ 

δψσλ. 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη ζην επίθεληξν ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ. 

Πξφζεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη ε ζηήξημε ηεο παξαγσγήο κε ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο αιιά θαη ηελ νξγάλσζε δνκψλ ππνζηήξημεο θαη  ηελ εθπφλεζε κειεηψλ. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαδαζκνί ζηηο Σ.Κ. Γήκεηξαο, Καξπεξνχ, Παιηνπξηάο θαη 

Καηάθαιεο κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ ηφλσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

Σα θηελνηξνθηθά πξντφληα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαιχπηνπλ φρη κφλν ηηο αλάγθεο 

ηνπ δήκνπ αιιά πσινχληαη  θαη ζηα  αζηηθά θέληξα, ελψ νη πξψηεο χιεο είλαη ληφπηεο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα παξαδνζηαθά ηπξνθνκεία επεμεξγαζίαο γάιαθηνο, πνπ 

παξάγνπλ παξαδνζηαθφ θαζέξη ,θέηα, αλεβαηφ πνπ είλαη Πξντφληα Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) φπσο θαη ην θεθαινηχξη θαη ε θεθαινγξαβηέξα, πνπ είλαη 

παλειιελίσο γλσζηά. Δπίζεο ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε πξνζπάζεηα ησλ  θηελνηξφθσλ 

νη νπνίνη αμηνπνηνχλ ζηα ηπξνθνκεία ηνπο ην δηθφ ηνπο αηγνπξφβεην γάια γηα ηελ 

παξαζθεπή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

Πνιιέο θαη ζεκαληηθέο γηα φιε ηελ πεξηνρή είλαη νη βηνηερληθέο κνλάδεο ζηδήξνπ θαη 

κεηάιινπ, καξκάξνπ, επίπινπ, μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ελψ ζηε Γεζθάηε ππάξρεη 

θαη ζπλεηαηξηζκφο θαηαζθεπήο παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ.  

Δπηπιένλ, ε παξαγσγή εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη 

γλσζηή ηελ πεξηνρή ηεο Γεζθάηεο ζηνλ επξχηεξν Διιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ, αθνχ αλήθεη ζηηο ιίγεο πεξηνρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν απηφ.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε Γεζθάηε δξαζηεξηνπνηείηαη ην κνλαδηθφ αλά ηελ Διιάδα 

εθηξνθείν ειιεληθνχ ηρλειάηε θαζψο θαη αμηφινγα εθηξνθεία θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

ΣΟΤΡΗΜΟ - ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

Ακέηξεηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Γεζθάηεο γηα φζνπο ιαηξεχνπλ ην 

βνπλφ, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζηε θχζε. Οη ηνπξηζηηθέο 

επηινγέο είλαη πνιιέο θαη αμηφινγεο , είηε πξφθεηηαη γηα νξεηλέο εμνξκήζεηο , είηε γηα 

πξνζθπλεκαηηθφ ηνπξηζκφ ζηα ζπνπδαία ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Ζ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αθνινχζσλ 

ζεκαληηθψλ αμηνζέαησλ:  

 Σν θξάγκα ηνπ Ηιαξίσλα κε ηελ  Ηεξά Μνλή Αγίνπ Νηθάλνξνο. Απέρεη απφ ηε 

Γεζθάηε 5 ρικ., πεξίπνπ 20 ιεπηά. Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθάλνξα 

βξίζθεηαη ζην φξνο Καιιίζηξαην Γξεβελψλ (ην φξνο πήξε ην φλνκα ηνπ απφ έλα 

κνλαρφ πνχ αζθήηεπζε εθεί ην 12ν αηψλα). 

Δίλαη γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο σο «ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ 

ΕΑΒΟΡΓΑ». Σν φλνκα νθείιεηαη ζην νκψλπκν ρσξηφ πνπ ππήξρε άιινηε 

πιεζίνλ ηνπ Μνλαζηεξηνχ. Σν Ηζηνξηθφ Μνλαζηήξη πξνβάιιεη απφ καθξηά ζηελ 

θνξπθή ηνπ δαζσκέλνπ θαη θαηαπξάζηλνπ Καιιίζηξαηνπ ζαλ έλα κηθξφ ιεπθφ 

θάζηξν. Τςειφο ηνίρνο ην πεξηθιείεη θαη ην θαζηζηά απφξζεην. 

 Ζ Ηεξά Μνλή Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Σνπξληθίνπ. Βξίζθεηαη ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ην ρσξηφ Παλαγηά (Σνπξλίθη) θαη είλαη θηηζκέλε ζε ρακειφ 

αλάρσκα, θνληά ζηελ φρζε ηνπ Αιηάθκνλα. Ζ ίδξπζε ηεο Μνλήο αλάγεηαη ζην 

12ν αηψλα θαη ζπλδέεηαη κε ηε γλσζηή νηθνγέλεηα ησλ Σνξληθίσλ. Σν θαζνιηθφ 

είλαη δηψξνθν θαη ηζφγεην θαη νη νξνθέο κνλφρσξεο θακαξνζθεπαζηέο 

εθθιεζηέο. Δίλαη αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. 

Καη νη δχν λανί είλαη θαηάγξαθνη κε ηνηρνγξαθίεο πνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο 

επηγξαθέο, ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1481 θαη 1730. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε 

δσγξαθηθή ηνπ 1481 εκθαλίδεηαη σο έλα απφ ηα πξσηκφηεξα έξγα ησλ δσγξάθσλ 

ηνπ Καζηνξηαλνχ εξγαζηεξίνπ. 

Σν ζπάλην κλεκείν ηνπ 10νπ αηψλα, βξίζθεηαη ζηε λέα ηνπ ζέζε απφ ηηο 16 

επηεκβξίνπ 2011. Απφ ηελ αθξνπνηακηά ηνπ Αιηάθκνλα, φπνπ βξηζθφηαλ γηα 

έληεθα νιφθιεξνπο αηψλεο, “πεξπάηεζε” 127 κέηξα ζε έδαθνο κε θιίζε 25%, 

αλέβεθε ζηνλ παξαθείκελν ιφθν κε πςνκεηξηθή δηαθνξά 27 κέηξσλ θαη 

εγθαηαζηάζεθε εθεί νξηζηηθά, γηα λα γιηηψζεη απφ ηα λεξά ηεο ηερλεηήο ιίκλεο 

ηνπ Ηιαξίσλα. 

 Σν Μνλαζηήξη ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο ζην Γαζνρψξη Γεζθάηεο. 

Κηίζηεθε επί Σνπξθνθξαηίαο (πξηλ απφ ην 1797). Ήηαλ ζε αθκή κε ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θαινγέξσλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Λεηηνχξγεζε θαη 

σο «θξπθφ ζρνιείν» ηα δχζθνια ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο.  

ηε Μνλή εγθαηαζηάζεθε ην αξρεγείν ησλ Δγγιέδσλ ηε δεθαεηία ηνπ '40.  

Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ κνλαζηεξηνχ ήηαλ κεγάιε. ήκεξα, κεηά ηελ 

αλαζηήισζε (1998-2004), κπνξνχκε λα δνχκε ην παιηφ θαζνιηθφ, αθηεξσκέλν 

ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξα. 

 Σν Μνλαζηήξη ηεο Δπαγγειίζηξηαο. αξαληαέμη ρηιηφκεηξα λνηηαλαηνιηθά ηεο 

πφιεο ησλ Γξεβελψλ, ζηα ξηδά ησλ Κακβνπλίσλ φξσλ, βξίζθεηαη ην ρσξηφ 

Παιηνπξηά, γλσζηφ ζηνπο παιαηφηεξνπο σο Εκηάηζη. Σν ρσξηφ βξίζθεηαη θνληά 

ζην πνηάκη Αιηάθκνλα θαη ζε πςφκεηξν 480 κ. ηα εδαθηθά φξηα ηνπ ρσξηνχ 

αλήθεη ζήκεξα ε Ηεξά Μνλή Δπαγγειηζηξίαο, ε επνλνκαδφκελε θαη 

http://www.deskati.gr/tourism_travel_nikanoras.jsp
http://www.deskati.gr/tourism_travel_koimhshtheotokou.jsp
http://www.deskati.gr/tourism_travel_swthros.jsp
http://www.deskati.gr/tourism_travel_evaggelistria.jsp
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"Μπνπλάζηα". Ολνκάζηεθε έηζη γηαηί είλαη θηηζκέλε θνληά ζηε ςειφηεξε 

θνξπθή ησλ Κακβνπλίσλ, ηε Μπνπλάζηα, ή Βνπλάζα. Ζ κνλή είλαη θηηζκέλε ζε 

πεξίνπηε ζέζε πνπ κνηάδεη κε θπζηθφ ζξφλν. Ζ ζέζε απηή δίλεη ηελ αίζζεζε φηη 

βξίζθεζαη ζε αεξνπιάλν, απφ φπνπ θαίλνληαη ν Μπνχξηλνο, ε Βαζηιίηζα, φινο ν 

θάκπνο απφ ηελ Αλζξαθηά έσο ηελ Παιηνπξηά (φιε ε πεξηνρή ηεο Φινπξηάο 

δειαδή) αιιά θαη ν ιπκπνο. 

 Σν Καηαθχγην ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ. Σν θαηαθχγην ηνπ νξεηβαηηθνχ 

ζπιιφγνπ ζηε Βνπλάζα δίπια ζηνλ Πξίνλν ,ρσξεηηθφηεηαο 50 αηφκσλ, απνηειεί 

πφιν έιμεο γηα δηακνλή, νξεηβαηψλ- πεδνπφξσλ θαη φρη κφλν, φιεο ηηο επνρέο. 

Απφ απηφ κπνξεί θαλείο λα δεη ηηο νκνξθηέο ηεο Ξεξνιίκλεο, ηεο θνξπθήο 

Πξίνλνο ζηα 1616 κ., ηελ Κνδάλε, ηνλ θάκπν ηνπ Ν. Γξεβελψλ, ηε ιίκλε 

Πνιπθχηνπ θαη ηε Λίκλε ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Αγ. Ηιαξίσλα, πνπ θαηαζθεπάδεη ε 

Γ.Δ.Ζ. 

 Λανγξαθηθή Έθζεζε. Απφ ην 2013, κε πξσηνβνπιία ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ 

Γεζθάηεο, ιεηηνπξγεί ζην Παιηφ Γεκνηηθφ ρνιείν Λανγξαθηθή Έθζεζε 

 Γεωπάρκο Τηθφοσ. Θ περιοχι ςτο Γεωπάρκο περιλαμβάνει τισ οριςτικζσ 

περιοχζσ του ωκεανοφ τθσ Σθκφοσ, που αναμεταξφ τουσ ςυγκαταλζγονται: 

                -Σα παλαιότερα πετρϊματα τθσ Ελλάδασ. 

                -Σοποκεςίεσ που δείχνουν τθν γζνεςθ τθσ Ευρϊπθσ. 

                -Σοποκεςίεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ και τθν απόδειξθ 

τθσ  κεωρίασ     των τεκτονικϊν πλακϊν. 

              -Γεωμορφολογικζσ περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ που προζκυψαν από τθν 

αρχαία δράςθ των τεκτονικϊν πλακϊν και τθσ πιο πρόςφατθσ εποχισ των παγετϊνων. 

     

Σν  Ννέκβξην ηνπ  2014  ππνβιήζεθε  ε πξφηαζε έληαμεο ηνπ Γεσπάξθνπ Σεζχνο  ζην 

Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO .  

Σν Γεσπάξθν  ζα ζπκβάιιεη  ζεκαληηθά : 

-ηε  δηαηήξεζε ηεο Γεσινγηθήο Κιεξνλνκηάο 

-ηελ  εθπαίδεπζε γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ,  κε ηελ ελζσκάησζε ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζε εξκελεπηηθέο πηλαθίδεο, θπιιάδηα, θέληξα πεξηβαιινληηθήο 

ελεκέξσζεο – εθπαίδεπζεο θ.α..  

-ηνλ Γεσηνπξηζκφ , κε ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αλαπηπρηνχλ επηρεηξήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

ηελ πεξηνρή ηεο Γεζθάηεο ιεηηνπξγνχλ: ην μελνδνρείν  Κακβνχληα (Δ΄) ηνπ Νίθνπ 

Υαηδεδήζε ζην θέληξν ηεο πφιεο, ην μελνδνρείν Ακαδξπάο Treasure ηεο Μάηζα-

Εγνχξνπ Υξπζαπγήο ζην δξφκν Γεζθάηεο-Παξαζθεπή θαη ηα δσκάηηα ηνπ θ. Σζηνχθα 

ζην θέληξν ηεο πφιεο. Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αμηνπνηεζεί ειαθξψο θαη ν 

αγξνηνπξηζκφο ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Ηιαξίσλα θαη δεκηνπξγίαο ησλ ιηκλψλ Εάβνξδαο θαη 

Αγίνπ Νηθάλνξα. Νέεο πξννπηηθέο επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ.  

Ο Γήκνο έρεη αλαζέζεη ηε κειέηε δνξπθνξηθήο απνηχπσζεο  ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ 

Καηαθπγίνπ Γεζθάηεο. 

  

ΓΡΑΔΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΎΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΉ ΚΑΗ ΔΠΖΡΔΆΕΟΤΝ ΣΟ 

ΔΠΗΥΗΔΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

http://www.deskati.gr/tourism_travel_katafygio.jsp
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

2. ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ  

3. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΚΑΣΖ 

4. ΔΛΣΑ 

5. ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΗΧΝ ΠΟΛΔΧΝ 

6. ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 

ΒΑΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

1. ΓΗΚΣΤΟ ΟΡΔΗΝΧΝ ΓΖΜΧΝ   

2. ΓΔΧΠΑΡΚΟ ΣΤΘΖΟ 

3. ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗΔ ΜΔ ΑΝΓΡΔ  

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗΔ ΜΔ ΑΝKO  

Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ & 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Φπζηθό θαη Οηθηζηηθό Πεξηβάιινλ - 

Σερληθέο ππνδνκέο 

 

Πξνβιήκαηα/Αλάγθεο/Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο/Δπθαηξίεο 

 Ζλλειψθ ανεπτυγμζνου οδικοφ δικτφου 

με αςτικά κζντρα 

 Απομόνωςθ από ΠΑΘΕ – ΕΓΝΑΣΙΑ-Ε65 

 Ζλλειψθ μεταφορικϊν μζςων μαηικισ 

ςυγκοινωνίασ 

 Ζλλειψθ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ 

 'Ζλλειψθ οργανωμζνων χϊρων 

αναψυχισ 

 Ζλλειψθ μελετϊν και ζργων ανάδειξθσ 

πολιτιςτικϊν – κρθςκευτικϊν μνθμείων 

 Μθ επικαιροποιθμζνοσ πολεοδομικόσ 

ςχεδιαςμόσ οικιςμοφ Δεςκάτθσ 

 ταςιμότθτα πολεοδομικισ μελζτθσ και 

πράξθσ εφαρμογισ οικιςμοφ Δεςκάτθσ 

 'Ζλλειψθ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

περιοχισ Διμου Δεςκάτθσ 

 Παλαιό και ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο  

 Ελλιπζσ αποχετευτικό δίκτυο ςτουσ 

περιςςότερουσ οικιςμοφσ του διμου 

 Προςπελαςιμότθτα και μετακίνθςθ ςε 

περιόδουσ εξζλιξθσ ζκτακτων καιρικϊν 

φαινομζνων και φυςικϊν καταςτροφϊν 

 'Ζλλειψθ διαμορφωμζνων και αςφαλϊν 

κόμβων ςτον κφριο οδικό άξονα 

Δεςκάτθσ – Γρεβενϊν 

 Ζλλειψθ πεηοδρόμων, ποδθλατοδρόμων 

  Πλοφςιο φυςικό 

περιβάλλον 

 Ιςτορικό κεφάλαιο 

περιοχισ 

 Αποκομιδι και 

ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν 

αποβλιτων 

 υνεργαςία με ΔΙΑΔΤΜΑ 

Α.Ε. 

 Υπαρξθ βαςικισ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ 

για τθν αποκομιδι και 

μεταφόρτωςθ 

απορριμμάτων 

 Καταςκευι του φράγματοσ 

του Ιλαρίωνα και τθσ 

αντίςτοιχθσ λίμνθσ και 

διεκδίκθςθ τοπικοφ πόρου 

φδατοσ  

 Ενδιαφζρον για επενδφςεισ 

ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ ςτθν περιοχι 

 Ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ 

για αναπλάςεισ και 

αιςκθτικζσ αναβακμίςεισ 

ςε περιοχζσ του διμου και 

ολοκλιρωςθ γενικισ 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ
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και διαμορφωμζνων χϊρων 

ςτάκμευςθσ 

 Θ διαρκισ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 

από το κράτοσ προσ τουσ φορείσ τθσ ΣΑ 

χωρίσ τθν ςυνοδεία αναγκαίων 

χρθματοδοτικϊν πόρων 

 Θ αρνθτικι οικονομικι ςυγκυρία 

 Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ από 

τθν ανεξζλεγκτθ ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα 

 Μόλυνςθ υδροφόρου ορίηοντα 

 Μθ ορκολογικι διαχείριςθ αρδευτικϊν 

δικτφων 

 

 

 

  

πολεοδομικισ μελζτθσ 

 Χωροταξικό ςχζδιο 

περιφζρειασ Δυτ. 

Μακεδονίασ 

 Ζργα αγροτικισ οδοποιίασ 

ςε εξζλιξθ 

 Αξιοποίθςθ 

χρθματοδοτικϊν πόρων 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 

ζργα φδρευςθσ – 

αποχζτευςθσ 

 Αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν 

μορφϊν ενζργειασ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με 

LED και φωτοβολταϊκά 

 Νζεσ τεχνολογίεσ και 

δίκτυα ςτθν τοπικι 

διακυβζρνθςθ 

 Χριςθ ΣΠΕ ςτθν ανάδειξθ 

του πλοφςιου πολιτιςτικοφ 

και φυςικοφ αποκζματοσ 

για τθν προϊκθςθ του 

τουριςμοφ 

 Αξιοποίθςθ προγραμμάτων 

CLLD ι ΟΕΕ 

 

Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη 

Πνιηηηζκόο 

 

Πξνβιήκαηα/Αλάγθεο/Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο /Δπθαηξίεο 

 θμαντικι μείωςθ του πλθκυςμοφ τθν 

τελευταία δεκαετία ςε ποςοςτό 16,93% 

 Παλιό και ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο που 

δθμιουργεί προβλιματα ςτθν παροχι 

των υπθρεςιϊν κοινωνικισ πολιτικισ, 

παιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 

 Ανάγκεσ βελτιϊςεων ςτισ υποδομζσ 

παιδείασ,  

 Ανάγκθ δθμιουργίασ υποδομϊν 

Πολιτιςμοφ 

 Ανάγκεσ βελτιϊςεων ςτισ ακλθτικζσ 

υποδομζσ 

 Ζλλειψθ ζργων ανάδειξθσ πολιτιςτικϊν 

μνθμείων 

 Ελλιπισ ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν 

κοινωνικισ πολιτικισ όπωσ Κ.Α.Π.Θ. και 

παιδικοί ςτακμοί 

 Ελλιπισ ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν 

πολιτιςμοφ όπωσ το δθμοτικό ωδείο 

 Μεγάλο ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ ςτισ θλικίεσ 25-

49 ζτθ 

 Διαχρονικι βελτίωςθ του 

επιπζδου εκπαίδευςθσ και 

των δεξιοτιτων του 

πλθκυςμοφ 

 χετικι επάρκεια 

υποδομϊν εκπαίδευςθσ  

 χετικι επάρκεια 

υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ 

 χετικι επάρκεια 

ακλθτικϊν υποδομϊν 

 θμαντικόσ αρικμόσ 

πολιτιςτικϊν μνθμείων 

 Μεγάλοσ αρικμόσ 

πολιτιςτικϊν ςυλλόγων  

 χετικά επαρκείσ υποδομζσ 

υγείασ 
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 Ελλιπισ ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν 

ακλθτιςμοφ  

 Μειωμζνοι και ιδιαίτερα περιοριςμζνοι 

πόροι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

 Πτϊςθ βιοτικοφ επιπζδου και ΑΕΠ ςτθν 

Ελλάδα από το 2010 και μετά 

 

 Δυνατότθτα ενίςχυςθσ των 

δομϊν υγείασ 

 Δθμιουργία ΚΔΑΠ 

 Δθμιουργία ΚΘΦΘ 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 

πολιτιςτικϊν μνθμείων 

μζςα από τθν καταςκευι 

του φράγματοσ του 

Ιλαρίωνα και τθσ 

αντίςτοιχθσ λίμνθσ 

 Δυνατότθτα αναβίωςθσ 

θκϊν και εκίμων 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ 

ακλθτικοφ κζντρου 

προετοιμαςίασ 

 Δυνατότθτα ίδρυςθσ 

κζντρου αερακλθτιςμοφ 

 Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

 Εφαρμογι πολιτικϊν για 

ςτιριξθ τθσ δια βίου 

μάκθςθσ και διαςφνδεςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ & δια 

βίου μάκθςθσ με τθν 

παραγωγι. 

 

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε 

 

Πξνβιήκαηα/Αλάγθεο/Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο/Δπθαηξίεο 

 θμαντικι μείωςθ του πλθκυςμοφ τθν 

τελευταία δεκαετία ςε ποςοςτό 16,93% 

 Παλιό και ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο που 

δθμιουργεί προβλιματα ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ περιοχισ 

 Τψθλά ποςοςτά ανεργίασ 

 Αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτον αγροτικό τομζα 

(πχ. καπνοκαλλιζργειεσ) 

 Κατάργθςθ υπθρεςιϊν όπωσ Δ.Ο.Τ. –ΙΚΑ  

δθμιουργοφν προβλιματα και 

ςθμαντικζσ δαπάνεσ μετακίνθςθσ για 

τουσ πολίτεσ του Διμου αλλά και για το 

Διμο ςαν οργανιςμό επθρεάηοντασ τθν 

τοπικι οικονομία και τθν απαςχόλθςθ 

 Μειωμζνοι και ιδιαίτερα περιοριςμζνοι 

πόροι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

 Πτϊςθ βιοτικοφ επιπζδου και ΑΕΠ ςτθν 

Ελλάδα από το 2010 και μετά 

 Μθ οργανωμζνο δίκτυο υποδοχισ και 

ξενάγθςθσ τουριςτϊν ςτα φυςικά και 

 Μεγάλο ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ ςτισ θλικίεσ 25-

49 ζτθ 

 Διαχρονικι βελτίωςθ του 

επιπζδου εκπαίδευςθσ και 

των δεξιοτιτων του 

πλθκυςμοφ 

 Μεγάλθ παράδοςθ ςτθ 

γεωργία και ςτθν 

κτθνοτροφία που 

ςυνοδεφεται από αρίςτθσ 

ποιότθτασ και φθμιςμζνα 

προϊόντα 

 Λειτουργία  Δθμοτικϊν  

φαγείων 

  Αναπτυγμζνθ και 

εξειδικευμζνθ (πχ. 

εκκλθςιαςτικά είδθ) 

βιοτεχνία 

 θμαντικόσ αρικμόσ 
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πολιτιςτικά μνθμεία τθσ περιοχισ 

 

τουριςτικϊν πόρων ςτθν 

περιοχι 

  θμαντικόσ αρικμόσ 

πολιτιςτικϊν - 

κρθςκευτικϊν μνθμείων 

 Δυνατότθτα ίδρυςθσ 

πιλοτικοφ αγροκτιματοσ 

 Κακετοποίθςθ παραγωγισ 

–μεταποίθςθ-πιςτοποίθςθ-

δθμιουργία υπεραξίασ 

 Προβολι και προϊκθςθ 

τοπικϊν αγροτικϊν 

προϊόντων 

 Ανάδειξθ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων του 

Διμου  ςτον τουριςμό 

 Δθμιουργία προχποκζςεων 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Δθμιουργία προχποκζςεων 

κρθςκευτικοφ τουριςμοφ 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 

πολιτιςτικϊν μνθμείων 

μζςα από τθν καταςκευι 

του φράγματοσ του 

Ιλαρίωνα και τθσ 

αντίςτοιχθσ λίμνθσ προσ 

όφελοσ τθσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ 

 Ενδιαφζρον για επενδφςεισ 

ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ ςτθν περιοχι 

 υνεργαςία 

γεωργοκτθνοτροφικϊν 

μονάδων με ΣΕΙ  

 Ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν 

κοινισ δράςθσ μεταξφ 

επιχειριςεων και φορζων 

του τουριςτικοφ και του 

πολιτιςμοφ, αλλά και 

φορζων και επιχειριςεων 

λοιπϊν ςυμπλθρωματικϊν 

δραςτθριοτιτων, για τθ 

διαμόρφωςθ και διακίνθςθ 

ςτθν τουριςτικι αγορά 

νζων προτάςεων – 

«πακζτων» 

 Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ  
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ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ 

Απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο, πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο 

Γεζθάηεο είλαη έλαο νξεηλφο  Γήκνο, ν νπνίνο δηαζέηεη αμηφινγν θπζηθφ  πεξηβάιινλ πνπ θαιείηαη λα ην 

δηαθπιάμεη, λα ην αλαβαζκίζεη θαη λα ην αλαδείμεη θη έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ επηδέρεηαη βειηηψζεηο. Οη 

ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ πζηεξνχλ. Οη θάηνηθνί ηνπ γηα λα κε ληψζνπλ 

αλαζθαιείο θαη απνκνλσκέλνη ρξεηάδνληαη ζηαζεξή παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξφλνηαο, ηεο 

πγείαο, ηεο παηδείαο θαη ηεο ςπραγσγίαο ηνπο. Γηα ηελ  απνηξνπή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη λένπ 

ειηθηαθά πιεζπζκνχ ρξεηάδεηαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο. Ο πεξηνξηζκέλνο ελεξγά 

νηθνλνκηθφο πιεζπζκφο πξέπεη λα δηεπξπλζεί κε ηελ είζνδν πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη ηε 

δηεχξπλζε ησλ επαγγεικάησλ. Αλαιπηηθφηεξα: 

ηνλ ηνκέα " Φπζηθό θαη Οηθηζηηθό Πεξηβάιινλ - Σερληθέο ππνδνκέο" παξαηεξνχκε φηη: 

- Σα πδαηηθά απνζέκαηα είλαη πινχζηα  ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θαη ν θίλδπλνο εμάληιεζεο πδξνθφξνπ  

νξίδνληα απνκαθξχλεηαη.  

- Ζ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε αλεπαξθή πξνζβαζηκφηεηα θαη πξνβιεκαηηθή 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θπξίσο ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

- Ζ εζσηεξηθή δεκνηηθή ζπγθνηλσλία απαξαίηεηε γηα ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε φισλ ησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

είλαη αλεπαξθήο θαη ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. 

- Ζ ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλε θαη απνκνλψλεη ηελ πεξηνρή 

ηνλ ηνκέα " Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκόο" παξαηεξνχκε φηη:  

- Λείπεη ε πνιηηηζηηθή ππνδνκή(Πνιηηηζηηθφ Κέληξν) πνπ ζα ζηεγάδεη ζπλερψο ηηο πνιηηηζηηθέο ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο ησλ θαηνίθσλ (πξνβνιή ηαηληψλ , εθκάζεζε ρνξψλ θαη παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ, δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε λέσλ θαη ειηθησκέλσλ  θ.α) 

- Οη δχν παηδηθνί ζηαζκνί είλαη απφ άπνςε ππνδνκήο ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη  εμππεξεηνχλ  ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπ Γήκνπ  

- Οη ειηθησκέλνη ηνπ δήκνπ ζηεξνχληαη εηδηθήο θξνληίδαο ,αλαγθαία ε ίδξπζε ΚΖΦΖ 

- Οη αζιεηηθέο ελαζρνιήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ λα εκπινπηηζηνχλ κε πξνγξάκκαηα φπσο Π.Α.Γ.Ο. 

ηνλ ηνκέα "Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε" παξαηεξνχκε φηη:  

- Γελ έρεη δηακνξθσζεί πνιηηηθή   «Αγξνηηθήο Σαπηφηεηαο» ηνπ Γήκνπ  κε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη 

επψλπκσλ πξντφλησλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε πνιπαπαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα κε ηελ ίδξπζε  ηνπ πξφηππνπ πηινηηθνχ αγξνθηήκαηνο. 

- Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί  νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πξάζηλε νηθνλνκία κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, 

θνηλσληθή νηθνλνκία, αγξνηηθή νηθνλνκία πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο, αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε φιεο 

ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.) 

- Ζ  λνκνζεζία γηα ηνλ γεσξγνθηελνηξνθηθφ ηνκέα επεξεάδεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη σο θχξην 

επάγγεικα ηελ θηελνηξνθία θαη ηε γεσξγία, αιιά θαη λένπο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζ’ 

απηνχο ηνπο ηνκείο 

- Έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλεο ιηγνζηέο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο(ηξηθχιιη. θ.α.) 

- Οη θηελνηξφθνη πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή πνηκεληθή εθηξνθή θαη ηελ παξαδνζηαθή παξαγσγή 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ -δελ έρνπλ ελζσκαηψζεη κεζφδνπο πξνζηηζέκελεο αμία 

- Απαηηείηαη  εθζπγρξνληζκφο ησλ ζθαγείσλ ηεο Γεζθάηεο  

- Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ δελ έρνπλ θαζνξίζεη ζαθψο ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλνληαη γηα λα πξνζαλαηνιίζνπλ αλαιφγσο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

- Οη απαζρνινχκελνη ζην κεηαπνηεηηθφ/νηθνδνκηθφ ηνκέα αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο αλεξγίαο 
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Αμηνινγψληαο φια ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε κεγαιχηεξε απεηιή ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο είλαη ε 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θαη ε ηάζε γήξαλζήο ηνπ, σο ζπλέπεηα αδπλακίαο ηνπ ηφπνπ λα ζπγθξαηήζεη ηνπο 

κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ αιιά θαη λα πξνζειθχζεη λένπο. Γηφηη έλαο Γήκνο ρσξίο ελεξγφ πιεζπζκφ δελ κπνξεί λα 

έρεη φξακα. 

Απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ πνξεία απηή ηνπ Γήκνπ είλαη ε αλεξγία θαη ε νδηθή θαη 

ζπγθνηλσληαθή απνκφλσζε  ηνπ Γήκνπ. Γη’ απηφ ν Γήκνο πξέπεη λα αλαδεηήζεη φια εθείλα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα ηνλ δηαηεξήζνπλ δσληαλφ θαη ζα ηνπ δψζνπλ πξννπηηθή βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 
 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Α: Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δωήο 

1. Αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

2. Αλάγθε βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηεο πεξηνρήο 

3. Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο πφιεο 

Β: Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία θαη Πνιηηηζκόο 

1. Αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη πξφλνηαο 

2. Αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ γηα πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3. Αλάγθε επέθηαζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γ: Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε 

1. Αλάγθε αλάδεημεο ηεο «αγξνηηθήο ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγία δπλακηθνχ θαη 

αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο 

2. Αλάγθε βειηίσζεο θαη επέθηαζεο θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

3. Αλάγθε δεκηνπξγίαο «ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο» θαη δηακφξθσζεο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 

4. Αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα. 

 

 

 

Δ1. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

  

ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 

νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ : 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

2. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

3. Ννκηθή Τπεξεζία 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
1. Αυτοτελζσ Σμιμα  Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία : 

α) Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο  θαη Οξγάλσζεο 

              β) Γξαθείν Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ 

γξαθεία : 

 α) Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

 β) Γξαθείν  Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γ) Γξαθείν Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Καζαξηφηεηαο θαη Πνιενδνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα 

παξαθάησ γξαθεία : 

α) Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

β) Γξαθείν Καζαξηφηεηαο  

 γ) Γξαθείν πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

        δ) Γξαθείν  Πνιενδνκίαο 

ΔΝΟΣΖΣΑ Δ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

ΔΝΟΣΖΣΑ Σ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

Η. Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ Γξαθεία : 

 α) Γξαθείν  Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 

β) Γξαθείν Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Λεμηαξρείνπ θαη Αιινδαπψλ 

γ) Γξαθείν  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο      

ΗΗ. Σκήκα  Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ Γξαθεία : 

α) Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

β) Γξαθείν Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ 

ΗΗΗ. Σκήκα ΚΔΠ 

2. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

 α) Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ 

β) Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 

 γ) Σκήκα Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Οη Απνθεληξσκέλεο  Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Υαζίσλ ην Καξπεξφ, εμππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ  ΣΟ ΚΑΡΠΔΡΟ 
1. Γξαθείν ΚΔΠ. 

2. Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

3. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

4. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ  

 

  

ΔΠΗΣΡΟΠΔ 

1. ΠΑΗΓΔΗΑ  

2. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

3. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



33 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΑΣΘ 

4. ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ  

5. 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΑΓΗΧΝ & ΚΛΔΗΣΧΝ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΧΝ   

6. ΗΟΣΖΣΑ  

7. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΝΣΑΞΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

9. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΛΤΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

10. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

11. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

12. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΧΝ 

13. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α΄ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

14. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β΄ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

15. ΦΗΛΗΚΟΤ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Τπεξεζία Πιήζνο Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

(ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) 

Κιάδνο &Δηδηθόηεηα  

 ρέζε Δξγαζίαο (Οξγαληθέο 

ζέζεηο κόληκνπ πξνζωπηθνύ, 

Πξνζωπνπαγείο ζέζεηο κόληκνπ 

πξνζωπηθνύ, Δηδηθέο Θέζεηο, 

ΗΓΑΥ, ΗΓΟΥ)  

Απηνηειέο Σκήκα  

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο  

1   ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ Ζ/Τ  ΜΟΝΗΜΟ 

 Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 2 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟ 

ΜΟΝΗΜΖ 

ΜΟΝΗΜΟ 

 Απηνηειέο Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Καζαξηφηεηαο 1 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

 Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ 9 

1 ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

(ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ) 

8 ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΔ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

 

ΜΟΝΗΜΖ 

ΗΓΑΥ 

 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  1 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΗΜΟΤ ΜΟΝΗΜΖ 

Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  

  4 

3 ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

1ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟΗ 

ΗΓΑΥ 

Σκήκα  Οηθνλνκηθψλ  

Τπεξεζηψλ  3 

2 ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

1 ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟΗ 

Σκήκα ΚΔΠ 

  2 

ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ  ΜΟΝΗΜΟΗ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ    

Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ 1 

ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΓΔ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

ΜΟΝΗΜΟ 

ΗΓΑΥ 

Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 2 

ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 

ΜΟΝΗΜΟ 

 

ΗΓΑΥ 
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ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ 

Σκήκα Όδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο 1 ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ  ΣΟ 

ΚΑΡΠΔΡΟ    

Γξαθείν ΚΔΠ 2 

ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΟΝΗΜΟΗ 

Γξαθείν πληήξεζεο 

Τπνδνκψλ 1 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΗΓΑΥ 

Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ θαη 

Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 1 ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ  1 ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Πξόηππα - πζηήκαηα – 

Δξγαιεία 
ΝΑΗ/ΌΥΗ ρόιην – Παξαηεξήζεηο 

Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα  ΝΑΗ       

Κνηλφ Πιαίζην 

Αμηνιφγεζεο  ΟΥΗ       

ISO 9001/2008  ΝΑΗ       

Δπηκνξθψζεηο - Καηάξηηζε  ΝΑΗ       

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ  ΟΥΗ       

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Γλψζεο  ΟΥΗ       

χζηεκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ  ΟΥΗ       

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  ΝΑΗ       

            

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

  ΝΑΗ/ΌΥΗ ρόιην – Παξαηεξήζεηο 

Γηαδηθηπαθή Πχιε  ΝΑΗ url: e--   

Ζιεθηξνληθή Δμππεξέηεζε 

ηνπ Πνιίηε         

Γηαβνχιεπζε  ΝΑΗ 

  

ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ κε 

απνζηνιή e-

mail      

Σνπηθφ δίθηπν (lan)  ΝΑΗ       

Αζχξκαην δίθηπν (w-lan)  ΝΑΗ       

Αξηζκφο web servers  ΓΤΟ   

Webservers/ Γξακκή 

επηθνηλσλία (εχξνο δψλεο)         

            

ΒΑΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
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2. ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

3. ΟΑΔΓ  

  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

  

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ & 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ 

ΓΟΜΖ ΚΑΗ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Περιοριςμζνεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ 

κυβζρνθςθσ 

 Ελλιπισ ςτελζχωςθ υπθρεςίασ 

προγραμματιςμοφ 

 

 

 

 

  

 Ικανοποιθτικόσ ρυκμόσ 

εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν  

 χετικά άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ 

ανάγκεσ των πολιτϊν 

 Βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτα 

πλαίςια τθσ αφξθςθσ τθσ 

παραγωγικότθτασ και τθσ 

αποδοτικότθτασ ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ. 

 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 

Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 Ζλλειψθ προςωπικοφ 

 Ανάγκθ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ 

 Ελλιπισ ςτελζχωςθ τεχνικισ υπθρεςίασ  

 Ελλιπισ ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ και πραςίνου 

 Αποχϊρθςθ υπαλλιλων λογω 

ςυνταξιοδότθςθσ και μετατάξεων 

 Ελλιπισ επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςε ςχζςθ 

με νζεσ αρμοδιότθτεσ  

 Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΡΓΑΙΑ 

 Προγραμματιςμόσ προςλιψεων 

τακτικοφ προςωπικοφ 

 Αξιοποίθςθ χρθματοδοτιςεων για  

      κατάρτιςθ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 Περιοριςμζνεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ  

 Απουςία υπαλλιλου κλάδου ΠΕ 

ειδικότθτασ Πλθροφορικισ 

 Τπάλλθλοι χωρίσ κατάρτιςθ ςε ΣΠΕ 

  Περιοριςμζνοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

για online υπθρεςίεσ  

 Αξιοποίθςθ Σεχνολογιϊν 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΣΠΕ) για τθ βελτίωςθ των 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

 Ιςτοςελίδα του Διμου 

 Μθχανογραφικά προγράμματα 

ΚΣΗΡΗΑΚΖ  

ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

  

 

 

 

 

 Αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ 

υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, 

βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ςυνόλου 

των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του 

Διμου  

 Αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του 

Διμου  

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ 

Απφ ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, πξνθχπηεη φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ νξεηλφ Γήκν πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο, έιιεηςεο 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



36 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΑΣΘ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εμεχξεζεο πφξσλ. Κηλδπλεχνληαο ε ίδηα ε χπαξμή ηνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ηα ζπλερψο απμαλφκελα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ δεκνηψλ ηνπ θαη ηηο επηπιένλ 

αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη επηθνξηηζηεί. 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΉ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1) ηειέρσζε ππεξεζηψλ 

2) Καηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

3) Δμππεξέηεζε πνιηηψλ –Γεκηνπξγία Αλζξσπνθεληξηθνχ Γήκνπ 

4) Αληηθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, 

θσηνηππηθά) 

5) Αχμεζε εζφδσλ - βειηίσζε νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο 

 

 

Δ2.ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο δηαζέηεη ζήκεξα ηα εμήο Ννκηθά Πξφζσπα: 

1.ΝΠΓΓ  «Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο−ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ» Γήκνπ 

Γεζθάηεο 

πζηάζεθε κε  ηελ ππ’ αξηζ. 39/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο (ΦΔΚ 

767/η.Β ́/6.5.2011) θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηελ ππ’ αξηζ. 243/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γεζθάηεο (ΦΔΚ 99/η.Β ́/23.1.2013).  

Δπηβιέπωλ θνξέαο: Γήκνο Γεζθάηεο 

Έδξα: Γεζθάηε 

θνπόο: Ζ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο -παηδηθήο ειηθίαο - ηξίηεο ειηθίαο, ε δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο- δεκνηηθνχ ηαηξείνπ- πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ λέσλ πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο- ε 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δη-

θηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο- ε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα 

δεκφζηαο πγείαο-ε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). ε ιεηηνπξγία 

παηδηθψλ ζηαζκψλ, ν ηνκέαο παηδείαο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: ηε ιεηηνπξγία πάξθνπ 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο- ηε ιεηηνπξγία ζρνιήο ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο,- ηε ιεηηνπξγία σδείνπ. 

Πόροι: α) θ ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ του Διμου θ οποία ανζρχεται ςε 360.000 ευρϊ και ι τυχόν ζκτακτθ επιχο-

ριγθςθ το φψοσ τθσ οποίασ διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ που οδθγοφν ςτθν καταβολι τθσ 

ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ, β) κάκε είδουσ ειςφορζσ, επιχορθγιςεισ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ, γ) 

ειςπράξεισ από το αντίτιμο των πραγμάτων ι των υπθρεςιϊν, που παρζχει το Ν.Π.Δ.Δ., δ) πρόςοδοι από τθ δικι 

του περιουςία, κακϊσ και από τθ ςυμμετοχι του ςε προγράμματα χρθματοδότθςθσ. 
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Πξνζωπηθό: 2θαζεγήηξηεο κνπζηθήο ΓΔ, 3 δαζθάιεο βξεθνλεπηνθνκίαο, 1 καγείξηζζα 

 

2.ΝΠIΓ  Κνηλωθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο Γ.Δ.Π.Α.Π. 

Γήκνπ Γεζθάηεο 

πζηάζεθε κε  ηελ ππ’ αξηζ. 35/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο (ΦΔΚ 

614/η.Β ́/18.4.2011) . 

Δπηβιέπωλ θνξέαο: Γήκνο Γεζθάηεο 

Έδξα: Γεζθάηε 

θνπόο: Οη θνπνί ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζα είλαη: ηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο (Άξζξν 75 παξ 1 πεξηπη. ζη’):ε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο, ε ιεηηνπξγία 

πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θέληξνπ, ε ιεηηνπξγία κνπζείνπ, ε ιεηηνπξγία πηλαθνζήθεο, ε ιεηηνπξγία 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζεάηξνπ, ε δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, ε πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ 

ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, ε πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. ηνλ 

ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ, ε παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ 

δηαζέηνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα, ε εθπφλεζε 

θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αγξίσλ δψσλ. ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο (Άξζξν 75 παξ 1 πεξηπη. ζη’): ε ιεηηνπξγία αζιεηηθνχ θέληξνπ, ε ιεηηνπξγία 

γπκλαζηεξίνπ, ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ, 

ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ αζιεηηζκνχ θαη άζιεζεο. Δπίζεο ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο: θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη 

εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, Βνήζεηα ζην πίηη, Μνλάδσλ Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο, Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο,  Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, ΚΓΑΠ γηα 

ΑΜΔΑ. 

Πόξνη: Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Γεζθάηεο, ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ , ε 

ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δζληθψλ Φνξέσλ, 

νη Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ 

θπζηθά πξφζσπα, ινηπέο επηρνξεγήζεηο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο. 

Κεφάλαιο: 117.608,22 € 

Πξνζωπηθό: Γελ ππάξρεη 

 

 

 

 

Σ.  ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2015 

  

ΔΟΓΑ 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ € 

01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 55.728,83 

02 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 7.485,88 

03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 384.113,87 

04 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 32.262,81 
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05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ  14.739,16 

06 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 1.304.329,19 

07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 14.205,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 1.812.864,74  

  

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ € 

11 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,00 

12 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ  32.954,32 

13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 1.403.022,55 

14 ΓΧΡΔΔ – ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ – ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 4.000,00 

15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ – ΠΡΟΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  17.141,86 

16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ  0.00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ  1.904.832,70 

  

2 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (ΠΟΔ) 

ΠΟΤ ΘΑ ΒΔΒΑΗΧΘΟΤΝ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ  € 

21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΗΚΑ   145.983,58 

22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (ΠΟΔ)  153.001,97 

  

3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ € 

31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ  0,00 

32 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 

ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 90.095,32 

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ 90.095,32 

 

4 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ € 

41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ  358.615,21 

42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 3.354,46 

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 361.969,67 

  

5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ € 

511 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 398.703,85 

512 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ    

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ 398.703,85 

 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 4.266.735,89 

  

ΓΑΠΑΝΔ 

6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ   

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  792.720,22 

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ  208.790,65 

62 Παξνρέο ηξίησλ 461.759,99 

63 Φφξνη θαη ηέιε 7.225,20 

ΑΔΑ: 71ΘΔΩ9Υ-ΣΜΟ



39 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΑΣΘ 

64 Λνηπά γεληθά έμνδα  54.983,06 

65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηα πίζηεο 52.849,48 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ  113.416,25 

67 

Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο 

παξαρσξήζεηο- παξνρέο - επηρνξεγήζεηο - επηδνηήζεηο – δσξεέο 280.180,57 

68 Λνηπά έμνδα  0,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΔΞΟΓΧΝ ΥΡΖΖ 

1.971.925,42 

 

  

7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ   

71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ  19695,25 

73 Έξγα  1.322.388,07 

74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο  13.828,73 

75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο)  0,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

  

1.355.912,05 

 

  

8 ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ , ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ   

81 Πιεξσκέο νθεηιψλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) 148.134,94 

82 Λνηπέο Απνδφζεηο  360.808,99 

85 

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 

βεβαησζέλησλ θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε  248.758,90 

  

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ, ΑΠΟΓΟΔΗ, 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

  

757.702,83 

 

  

9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ   

91 Απνζεκαηηθφ 2.105,04 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 2.105,04 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ (6-7-8-9) 

  

4.087.645,34 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Χο πξψηε εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξίνδν 2016-2019, αλαθέξνπκε ηα 

παξαθάησ: 

1. Πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ. 

2. Γελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ησλ ηαθηηθψλ εμφδσλ θαη κηζζνδνζίαο. 

3. Δθηηκνχκε, απφ ηε κέρξη ηψξα πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φηη εθηφο ησλ έξγσλ κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ Δ  θαη άιια πξνγξάκκαηα, ε δπλαηφηεηα επελδχζεσλ γηα λέα έξγα απφ 

ίδηνπο πφξνπο θαη ΑΣΑ ζα είλαη κηθξή. 

4. Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΖ πνζνχ 1.900.000,00 € γηα  έξγα ζην θξάγκα ηνπ Ηιαξίσλα 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ.  

5. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε ζηειέρσζε ηεο νηθνλνκηθήο  

ππεξεζίαο. 

ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλνπκε, ε νπνία εθηηκνχκε φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ζηελ 

επφκελε ηεηξαεηία , ε Γεκνηηθή Αξρή ζεσξεί ζεκαληηθφ λα κελ πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.  

 

Ε. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
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Ε1. ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Οικονομικι ανάπτυξθ, παραγωγικι αναςυγκρότθςθ, τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, βιϊςιμθ ανάπτυξθ, 

επανατοποκζτθςθ και επαναπροςδιοριςμόσ τθσ τοπικισ οικονομίασ με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ  του 

πρωτογενοφσ τομζα (των κλάδων γεωργίασ, κτθνοτροφίασ) τθ ςτιριξθ  των μικρομεςαίων επιχειριςεων 

ςτουσ τομείσ εμπορίασ και μεταποίθςθσ,  κακετοποίθςθ τθσ παραγωγισ δθμιουργία υπεραξίασ  και 

προϊκθςθ των προϊόντων,  ζξυπνθ εξειδίκευςθ  και καινοτομία, αειφόροσ διαχείριςθ  και αξιοποίθςθ 

δαςικοφ πλοφτου,   τουριςτικό προςανατολιςμό  τθσ περιοχισ μζςα από τθν ςφνκεςθ ανάδειξθ και 

προβολι ανταγωνιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ  που περιλαμβάνει  τισ φυςικζσ καλλονζσ (Βουνάςα- 

Λίμνθ Ιλαρίωνα), τα πολιτιςτικά μνθμεία, τα γεωκαφματα  του Γεωπάρκου Σθκφοσ, και τθν τοπικι 

γαςτρονομία τθσ περιοχισ. Ενδυνάμωςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ, κοινωνικι  ςυνοχι  και βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, μζςα από ζργα υποδομισ  ςτουσ τομείσ υγείασ – πρόνοιασ – παιδείασ- 

ακλθτιςμοφ - πολιτιςμοφ και παρεμβάςεισ κοινωνικοφ χαρακτιρα, βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ 

του Διμου που κα ςτθρίηεται ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ του δομισ και ςτο εξειδικευμζνο και 

ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενο ανκρϊπινο δυναμικό , ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςτθ ςυνεργαςία με 

τοπικοφσ και υπερτοπικοφσ φορείσ. 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ 

Σο όραμα και θ αποςτολι του Διμου όπωσ περιγράφθκαν παραπάνω εκπλθρϊνονται μζςα από ζνα 

ςφνολο γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν δράςθσ που αποτελοφν τθ τρατθγικι ανάπτυξθσ του Διμου θ 

οποία γίνεται μζςω του κακοριςμοφ γενικϊν ςτόχων οι οποίοι βαςίηονται ςτισ παρακάτω κατευκυντιριεσ 

αξίεσ: 

 Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ για τθν τοπικι 

οικονομία και κοινωνία 

 υμμετοχι του ενεργοφ πλθκυςμοφ του Διμου ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

 Εξωςτρζφεια  και ενεργοποίθςθ των υγειϊν παραγωγικϊν δυνάμεων τθσ περιοχισ 

 Ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ διαβίωςθσ των πολιτϊν και ιδιαίτερα των ευπακϊν κοινωνικά ομάδων. 

 υνεχισ εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςε τομείσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ και ςε κεματικζσ ενότθτεσ οι 

οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ευθμερία 

 Ζμφαςθ ςτον πολιτιςμό και ανάδειξθ τρόπων και προςεγγίςεων τοπικισ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ 

 Καλλιζργεια του ακλθτικοφ πνεφματοσ κυρίωσ ςτουσ νζουσ και τισ νζεσ του Διμου 

 Δθμιουργία περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν 

 Τψθλό επίπεδο κακαριότθτασ και υγιεινισ ςτθν περιοχι του Διμου 

 Εγγφτθτα ςτον πολίτθ 

 Ανοιχτόσ χαρακτιρασ και διαφάνεια λειτουργιϊν 

 Αποδοτικότθτα, αξιοπιςτία και αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ του Διμου και των Νομικϊν 

Προςϊπων του 

 υνεχι βελτίωςθ και ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ 

 Προϊκθςθ τθσ αλλθλεγγφθσ 

 Δίκαιθ και ιςότιμθ μεταχείριςθ πολιτϊν 

 Δθμοκρατικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν 

 

ην πιαίζην απηφ, νη άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο αθνξνχλ: 
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Α. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

Β. ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ 

Γ. ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε 

Γ. ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ, θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηνπο ινηπνχο δεκφζηνπο θαη άιινπο ηνπηθνχο θνξείο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζδηνξίδνληαη αλά άμνλα, ηα κέηξα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ, καδί κε ηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο. Γηα θάζε ζηφρν αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά έξγα θαη δξάζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Ζ αλαιπηηθή εμεηδίθεπζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ, αλάινγα κε ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν - ηειηθφ ζηάδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Άμνλαο 1 : Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο  

  

Μέηξν 1.1. Φπζηθό πεξηβάιινλ     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

1.1.1 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

  

1)Γεκηνπξγία αληηππξηθψλ 

δσλψλ, 2) Απαγφξεπζε 

γεσηξήζεσλ , 3) Καζαξηφηεηα  

 1.1.2 Πξφιεςε απφ θαηαζηξνθέο 

  

1) Απνθαηάζηαζε ξεκάησλ απφ 

ξίςε   κπαδψλ  θαη 

θαηνιηζζήζεηο, 2)έξγα 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, 3) 
Δθπαίδεπζε εζεινληώλ γηα πνιηηηθή 
πξνζηαζία,4) πξνκήζεηεο πιηθώλ 
ππξαζθάιεηαο θηηξίσλ θνηλσθεινύο 
ρξήζεο  
 

1.1.3 Αμηνπνίεζε θπζηθνχ πινχηνπ θαη 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 

1)Δθκεηάιιεπζε πδάηηλσλ 

πφξσλ, 2)Αμηνπνίεζε πεγψλ 

γεσζεξκίαο , αηνιηθήο-ειηαθήο  

ελέξγεηαο, νξπθηψλ θαη 

κεηαιιεπκάησλ, 3) Δλεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε θηηξίσλ, Γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

έρεη γίλεη πξφηαζε γηα 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη 

ζεξκηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα 

ελψ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα θαη 

ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα 

Καξπεξνχ δηεξεπλάηαη κε ην 

ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ε 

έληαμε ησλ θηηξίσλ κέζσ 

ηειεζέξκαλζεο κε ρξήζε 

βηνκάδαο θαη έληαμε ηνπ έξγνπ 

ζην πξφγξακκα ΗNTERREG 

(Διιάδα-Αιβαλία).  

 4)Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο 

δαζψλ 

5) Κατάκεςθ φακζλου 

προκειμζνου να χαρακτθριςτεί ο 

Διμοσ Δεςκάτθσ ενεγειακόσ Διμοσ 

6) Διερεφνθςθ για δυνατότθτα 
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τθλεκζρμανςθσ με βιομάηα ι 

λζβθτεσ ςυμπιεςμζνου φυςικοφ 

αερίου 

7) Απομάκρυνςθ Πεδίου Βολισ 

Κρανζασ 

 

 

Μέηξν 1.2. Τπνδνκέο θαη δίθηπα     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

1.2.1 Βειηίσζε ζπλζεθψλ χδξεπζεο- 

απνρέηεπζεο 

  

1)Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 

χδξεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ 

Γεζθάηεο, 2) Βειηίσζε –

αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 

ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ θαη 

κείσζεο δηαξξνψλ ζην 

εζσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο 

1.2.2 Βειηίσζε ηερληθψλ δηθηχσλ-

ππνδνκψλ 

  

1) Βελτίωςθ υφιςτάμενου 

αγροτικοφ  δίκτυου 

υποδομϊν, οδοποιίασ,  

γεωφράγματα, αρδευτικά , 

εκςυγχρονιςμόσ ΣΟΕΒ 

2)Κακοριςμόσ χριςεων γθσ των 

ηωνϊν οικιςτικοφ ελζγχου(ΗΟΕ) 

3)Καηαζθεπή γεθπξψλ, , 

4)Βειηίσζε ππνδνκψλ 

θαγείσλ 

 

1.2.3 χλδεζε  νδηθνχ δηθηχνπ κε 

θεληξηθά νδηθά δίθηπα – Άξζε ηεο 

νδηθήο απνκφλσζεο 

  

 1)Πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε 

θεληξηθή θπβέξλεζε γηα 

δηεξεχλεζε ιχζεσλ ζχλδεζεο 

κε θεληξηθά νδηθά δίθηπα, 

2)Καηαζθεπή νδηθψλ αμφλσλ 

ζχλδεζεο  ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

3) Βελτίωςθ οδικοφ δικτφου, 

ςφνδεςθ με Ε65-ΕΓΝΑΣΙΑ και ΠΑΘΕ 

 

1.2.4 Βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ 

θαη επηθνηλσλίαο 

 

1)Δπέθηαζε δηθηχνπ Ηληεξλέη 

ζηηο θνηλφηεηεο , 2) Δλίζρπζε 

δηθηχνπ Γεκνηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο 

 

Μέηξν 1.3. Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

 1.3.1 

Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο    

 1)Καηαζθεπή ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, 2) Ρχζκηζε 

θπθινθνξίαο 
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1.3.2 

Γεκηνπξγία αζθαιψλ ζπλζεθψλ 

κεηαθίλεζεο πεδψλ θαη νρεκάησλ 

εληφο ησλ νηθηζκψλ  

1)Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ, 2) 

Καηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ 

1.3.3 

Bειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ  

1)Δθαξκνγή ζχγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ, νξγαληθψλ, 

αλαθπθιψζηκσλ, νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ, 2) Πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο(Καηαζθεπή ρώξνπ 

αλαθύθισζεο, επαηζζεηνπνίεζε 
πνιηηώλ, πξνκήζεηα θάδσλ 
αλαθύθισζεο) 

Άμνλαο 2 : Κνηλωληθή Πνιηηηθή-Παηδεία-Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο  

  

Μέηξν 2.1.  Τγεία θαη θνηλωληθή θξνληίδα     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

2.1.1 Βειηίσζε ππεξεζηψλ πγείαο    1) Πξνκήζεηα αζζελνθφξνπ 

2.1.2 Πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 

δεκφζηαο πγείαο 

 

1)Μέξηκλα γηα ηε δηεμαγσγή 

Τγεηνλνκηθψλ  ειέγρσλ, 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκψλ,  

ζπλεξγαζία κε θνξείο παξνρήο 

πγείαο 2) O διμοσ ςτοχεφει 
ζηελ ίδξπζε Κέληξνπ 

Γηεκέξεπζεο -Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

ρξήδνπλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ 

πξφιεςε θαηλνκέλσλ 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ επθαηξηψλ. Χθεινχκελνη 

είλαη άηνκα κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο ή κε αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο ή κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ή κε πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο ή κε δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο αλαπεξία. 

2.1.3 Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

  

1)Ζ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΚΖΦΖ γηα ηε 

ζηήξημε ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ, 2)Δλίζρπζε δνκψλ 

«Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

Μέηξν 2.2.  Πξνζρνιηθή αγωγή - 

Δθπαίδεπζε 

    

Κωδ. ηόρνο Αξκόδηα Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 
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Τπεξεζία Γξάζεωλ 

2.2.1  Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο 

  

 1)πληήξεζε  φισλ ησλ 

θηηξηαθψλ ζρνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ , 

2)Δθπαηδεπηηθή ζηήξημε 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξψλ 

καζεηψλ, 3) Γνκέο 

Γεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

παηδηψλ 

2.2.2 Βειηίσζε ιεηηνπξγίαο δνκψλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο 

 

1)Τιηθνηερληθή ζηήξημε ησλ 

δνκψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 2) 

ηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ 

Μέηξν 2.3. Αζιεηηζκόο –Πνιηηηζκόο      

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

2.2.2 Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε 

αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

  

1) Γεκηνπξγία  αζιεηηθνχ 

θέληξνπ πξνεηνηκαζίαο 

αζιεηψλ, 2) Γεκηνπξγία 

ππνδνκψλ γηα δξάζεηο 

αεξαζιεηηζκνχ  3) Ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία θνιπκβεηεξίνπ. 

2.2.3  Πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

δξάζεηο 

  

 1)Καηαζθεπή πνιηηηζηηθνχ 

θέληξνπ, 2) Αλαβίσζε εζψλ θαη 

εζίκσλ,3)Πξνβνιή ησλ 

Μλεκείσλ, 4)Γεκηνπξγία 

αξραηνινγηθήο 

έθζεζεο,5)Γεκηνπξγία 

Λανγξαθηθνχ κνπζείνπ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

Άμνλαο 3 : Σνπηθή Οηθνλνκία-Απαζρόιεζε  

  

Μέηξν 3.1.  Πξωηνγελήο ηνκέαο     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

3.1.1 Αλάδεημε ηεο «αγξνηηθήο 

ηαπηφηεηαο» ηνπ Γήκνπ θαη 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

αγξνηηθνχ πξντφληνο 

  

1) Ίδξπζε πηινηηθνχ 

αγξνθηήκαηνο 

2)Ζ ελζάξξπλζε ησλ ληφπησλ 

παξαγσγψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ εκπνξία ηνπο 

εθαξκφδνληαο ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο / 

αλαγλψξηζε νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο (ΠΟΠ/ΠΓΔ) ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ  

3.1.2 Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

  

1) Όδξεπζε ζηάβισλ, 

2)Καηαζθεπή πνηίζηξσλ ,3) 

Έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ, 

ελεκέξσζε θηελνηξφθσλ 4) 

Γξνκνινγείηαη ε θαηαζθεπή 

ιηκλνδεμακελήο ζηελ ζέζε 
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«Αικπξή», ην γεσθξάγκα ζηε 

Λάε, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ΣΟΔΒ Καξπεξνχ –Γήκεηξαο 

θαη  ε ππεξχςσζε ησλ 

θξαγκάησλ Γαζνρσξίνπ θαη 

Μνπζηαθά.  

 

3.1.3 Παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε κέζα 

απφ ηε ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα 

 

1)Καζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

–κεηαπνίεζε πηζηνπνίεζε –

δεκηνπξγία ππεξαμίαο –

πξνβνιή –πξνψζεζε, 2) 

Οξγάλσζε –δηθηχσζε clusters 

3) Ο Γήκνο ζηνρεχεη  ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή 

ηνκέα  θαη ζηελ κεηαπνίεζε κε 

ηελ θαηαζθεπή 

ζπζθεπαζηεξίσλ θαη 

δηαινγεηεξίσλ  πιψλ ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

Μέηξν 3.2.  Σξηηνγελήο ηνκέαο - ηνπξηζκόο     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

3.2.1 Γεκηνπξγία «ηνπξηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο θαη 

αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο 

  

 1)χλδεζε ηνπξηζηηθψλ 

επηινγψλ 2)Γεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ 

3.2.2 Αλάδεημε ηνπξηζηηθψλ πφξσλ -

Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ 

 

1)Θξεζθεπηηθψλ πφξσλ, 

2)Οξεηλψλ πφξσλ, 

3)πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

πφξσλ , 4)πκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο, δεκνζηεχζεηο, 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ, νδεγνί 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, 

εκπινπηηζκφο ηζηνζειίδαο 

Γήκνπ 

3.2.3 Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο Λίκλεο 

ηνπ Ηιαξίσλα 

 

1)Καηαζθεπή ππνδνκψλ ζηε 

ιίκλε, 2)Πξνβνιή ηεο ιίκλεο, 

3)Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

γχξσ απφ ηε ιίκλε 

Μέηξν 3.3. Απαζρόιεζε, αλάπηπμε 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

    

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

3.2.1  Αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 

  

 1)Πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε 

θεληξηθή θπβέξλεζε γηα ηελ 

πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ελίζρπζεο 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 2) 
τόχοσ του Διμου είναι και θ 
λειτουργία του Κζντρου 
Κοινότθτασ που κα αποτελεί 
ζνα τοπικό ςθμείο αναφοράσ 
για τθν υποδοχι, εξυπθρζτθςθ 
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και διαςφνδεςθ των πολιτϊν 
που ζχουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ 
κοινωνικισ προςταςίασ με όλα 
τα κοινωνικά προγράμματα και 
υπθρεςίεσ που υλοποιοφνται 
ςτθν περιοχι λειτουργίασ του. 
 

3.2.2  Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  

1)Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

Γεκφηεο, 2)Πξνγξάκκαηα Γηά 

βίνπ κάζεζεο 3) τόχοσ είναι θ 
ίδρυςθ Κζντρου 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 
ςτο Διμο, διότι πιςτεφουμε ότι 
κα αποτελζςει χριςιμο 
εργαλείο ςτθν  
ευαιςκθτοποίθςθ των νζων ςε 
κζματα περιβάλλοντοσ, ϊςτε 
να αναπτυχκοφν οι υπεφκυνεσ 
ςτάςεισ και ςυμμετοχικζσ 
ςυμπεριφορζσ που κα 
ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία 
τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ και 
τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ. 

3.2.3 Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

1)Υξήζε ΣΠΔ, 2)πληνληζκφο 

δξάζεσλ επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Άμνλαο 4 : Βειηίωζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ  

  

Μέηξν 4.1. Αλζξώπηλν δπλακηθό     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

4.1.1 ηειέρσζε θαη αλάπηπμε 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ   

 1)Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, 2) 

Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 

Μέηξν 4.2. Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

Γήκνπ 

    

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

4.2.1 Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ 

  

 1)Πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ κε θέληξν ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

4.2.2 Δθαξκνγή ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

ηνπ Γήκνπ κε ηνλ Πνιίηε 

 

1)Αμηνπνίεζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

2) Παξνρή ππεξεζηώλ πξνο 

ηνπο δεκόηεο κε ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζρεηηθά κε φινπο ηνπο 

ηνκείο  απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ 

4.2.3 Βειηίσζε νξγάλσζεο θαη  1)Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
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δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο πνηφηεηαο θαη εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Μέηξν 4.3. Γίθηπα-ζπλεξγαζίεο     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

4.3.1 Αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε 

Γήκνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ζε φια ηα επίπεδα  

  

 1)πλεξγαζία κε κεγαιχηεξνπο 

Γήκνπο γηα ηελ πηνζέηεζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ κέζσ 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ  

Μέηξν 4.4.  Οηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ     

Κωδ. ηόρνο 
Αξκόδηα 

Τπεξεζία 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο 

Γξάζεωλ 

4.4.1  Αχμεζε εζφδσλ 

  

1)Δθαξκνγή κεζφδσλ 

είζπξαμεο αλείζπξαθησλ 

εζφδσλ  

4.4.2 Αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γήκνπ 

 

1)Αμηνπνίεζε παιαηψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

2)Αμηνπνίεζε αλεθκεηάιιεπησλ 

θηηξίσλ θαη ρψξσλ  ηνπ Γήκνπ 

4.4.3 Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

 

1)Πξνεηνηκαζία θαη έληαμε 

έξγσλ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα  
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