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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ   
ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ 

1. Πχληαμε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηηο ππεξεζίεο   

2. Ππγθέληξσζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηελ 
ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη έιεγρνο – ζχληαμε 
δηα-ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

3. Έιεγρνο ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή  

4. Πχληαμε νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

5. Πχληαμε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο 

 

 



ΝΙΝΘΙΖΟΩΛΝΛΡΑΠ ΡΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΝ… 

Άξονασ 1: Περιβάλλον και Ποιότθτα Ζωισ  
  

Μζτρο 1.1.   
  

Κωδ. Στόχοσ 
Αρμόδια 
Υπηρεςία 

Ενδεικτικζσ Κατηγορίεσ 
Δράςεων 

1.1.1       
 1.1.2       
1.1.3       
1.1.4       

        
    

    



ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΑΞΟΝΔ 
  

ΜΔΣΡΑ 
  

ΣΟΥΟΗ 
  

Άμνλαο 1: 
Ξεξηβάιινλ 
θαη πνηφηεηα 

δσήο 

Κέηξν 1.1: Φπζηθνί πφξνη - 
Δλέξγεηα 

1.1.1. Αμηνπνίεζε θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο 
πεξηνρήο 

1.1.2. Γηεξεχλεζε επηρεηξεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ παξαγσγή 
Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ) 

1.1.3. Δπεθηάζεηο ειεθηξνδνηηθψλ δηθηχσλ 

1.1.4. Κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, ππξθαγηέο, πιεκκπξηθά θαηλφκελα, θαηνιηζζήζεηο) 

………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

Κέηξν 1.2: 
Ξεξηβαιινληηθέο πνδνκέο 

1.2.1. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ χδξεπζεο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ 

1.2.2. Κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο    
          πεξηνρήο απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ 

………………………………………………………………………….. 

Κέηξν 1.3: Ξνιενδνκηθφο 
Πρεδηαζκφο 

1.3.1. Σσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ   
          Γήκνπ 

1.3.2. Ξνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο Γήκνπ 

……………………………….. 
Κέηξν 1.4: Κεηαθνξέο - 

Θπθινθνξία – Πηάζκεπζε 
 

1.4.1. Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ δήκνπ θαη δηάλνημε   
           βαζηθψλ νδηθψλ αξηεξηψλ ζχλδεζεο ηνπ Γήκνπ κε φκνξεο πεξηνρέο 
 



ΜΔΘΗΛΩΛΡΑΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ: 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΩΛ ΓΟΑΠΔΩΛ ΑΛΑ ΠΡΝΣΝ 

 ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΝΟΠΣΗΘΟΤ ΘΔΗΜΔΝΟΤ   
 
Άξοναρ:……………………   
Μέηπο:………………………… 
ηόσορ:…………………………… 
  
Ζ επίηεπμε ηνπ σο άλσ ζηφρνπ εμαζθαιίδεηαη κέζσ  ησλ αθφινπζσλ ………. δπάζεων / έπγων.  
Απφ απηέο ………………… είλαη ζπλερηδφκελεο δξάζεηο ελψ …………………………είλαη λέεο……………………..  
 
Ρν θςζικό ανηικείμενο ησλ δξάζεσλ/έξγσλ αθνξά…………….   
 
Ν ζπλνιηθφο πποϋπολογιζμόρ ησλ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε ….. 
 
Ζ σπημαηοδόηηζη …………… δξάζεσλ είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ ……………… ελψ γηα  ………………… 
δξάζεηο αλακέλεηαη ε έληαμή ηνπο ………………. 
 
Νη πεπιοσέρ πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο δξάζεηο απηέο είλαη ………………..(φινο ν Γήκνο, δεκνηηθή ή 
ηνπηθή θνηλφηεηα)  
 
Ρα οθέλη απφ ηηο δξάζεηο είλαη…………………………………… 
Δπίπεδο ωπιμόηηηαρ ησλ έξγσλ / δξάζεσλ: ………………….. 
Πποϋποθέζειρ ή άιιεο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο:………………………………… 
  
 



ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΘΔΗΚΔΛΝ 

ΑΞΟΝΑ 1: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 
ΘΔΜΑΣΗΘΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1. ΦΠΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ-ΔΛΔΟΓΔΗΑ 
ΘΡΊΗΜΟ ΕΖΣΖΜΑ: Αλάγθε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλφκελσλ 
ιεηςπδξίαο θαη ξχπαλζεο 
  
ΣΟΥΟ: Αμηνπνίεζε θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ν δήκνο ζα πινπνηήζεη ηηο αθφινπζεο δπάζειρ: 
 Γεκηνπξγία ηακηεπηήξσλ λεξνχ 
 Έξγα δηαλνκήο πδάηηλσλ πφξσλ απφ ηνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο  
 Γεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ άξδεπζεο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνχ ησλ ηακηεπηήξσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 
 Δθζπγρξνληζκφο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ  
 Δπεθηάζεηο πθηζηακέλσλ δηθηχσλ άξδεπζεο  
 Αμηνπνίεζε ηακαηηθήο γεψηξεζεο Ινπηξψλ Ξαιαηνβξάρα  
 Ιεηηνπξγία ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ άξδεπζεο  
 Θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Ρ.Γ. Φηέξεο 
 Ν Γήκνο Ππεξρεηάδαο, παξά ην πινχζην πδάηηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη, πζηεξεί ζηελ αμηνπνίεζε απηνχ θαη ζηελ νξζνινγηθή 
δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ιεηςπδξίαο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Θαηά 
κήθνο ηνπ πνηακνχ Ίλαρνο ζα δεκηνπξγεζνχλ ηακηεπηήξεο λεξνχ (ιίκλεο) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (άξδεπζε, νηθνηνπξηζηηθή ρξήζε θιπ). 
Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ιηκλψλ γηα άξδεπζε ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ, δίλνληαο ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο λα επεθηείλεη ην θάζκα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε νηθνηνπξηζηηθή ρξήζε 
ησλ ιηκλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή θαη ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία ηεο, ζα απμήζεη 
ζεκαληηθά ηελ ηνπξηζηηθή δπλακηθή ηνπ Γήκνπ. Πηε ζπλέρεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε  
Γεκηνπξγία δηθηχσλ άξδεπζεο πνπ ζα κεηαθέξνπλ θαη ζα δηαλέκνπλ ην λεξφ απφ ηνπο ηακηεπηήξεο ζηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ πνπ ζα 
αξδεπηεί κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
Ρα αλακελφκελα οθέλη ζπλνπηηθά ζα είλαη: 
 Βειηηψζεηο ζηα δίθηπα άξδεπζεο  
 Αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ ιεηςπδξίαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο –  
 Δμαζθάιηζε επάξθεηαο πδάηηλσλ πφξσλ   
Απφ ηηο δξάζεηο σθεινχληαη θπξίσο νη δπηηθέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, Ξαιαηνβξάραο, Φηέξεο, Θαλαιίσλ. 
Γηα ηε σπημαηοδόηηζη ησλ δξάζεσλ ζα αλαδεηεζνχλ πφξνη απφ ην ΞΔΞ. 
 



 

 

ΕΝΣΤΠΟ  11:  ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΑΝΑ  ΑΞΟΝΑ 
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Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογιςμόσ   
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Κατανομι ςτα ζτθ 

υν. 2015 2016 2017 2018 2019 

1.1.1.1 …….                         

1.1.1.2 …………                         

                            

  …………                         

1.ν.ν.ν. …………                         

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΟΝΑ 1     

  

      
0 0 0 0 0 0 

  

                            

2.1.1.1 …….                         

2.1.1.2 …………                         

                            

  …………                         

2.ν.ν.ν. …………                         

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΟΝΑ 2     

  

      
0 0 0 0 0 0 

  

                            

3.1.1.1 …….                         

3.1.1.2 …………                         

                            

                            

3.ν.ν.ν.                           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΟΝΑ 3     

  

      
0 0 0 0 0 0 

  

                            

4.1.1.1 …….                         

4.1.1.2 …………                         

                            

                            

4.ν.ν.ν.                           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΟΝΑ 4     

  

      
0 0 0 0 0 0 

  



ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ 11 

Γπάζη: θαηαγξάθνληαη ηα έξγα, κειέηεο ή επελδχζεηο ηνπ 
δήκνπ θαζψο θαη φηη επηθέξεη αιιαγή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
δήκνπ. Ξ.ρ. ηξνπνπνίεζε ηνπ ΝΔ, πξνζιήςεηο, πξνκήζεηεο 
Ζ/.  

 

Γελ θαηαγξάθνληαη νη ζηαζεξέο θαη επαλαιακβαλφκελεο 
ιεηηνπξγίεο, π.ρ. έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 
νδνθαζαξηζκφο, εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη 
πξνγξακκάησλ, ρνξήγεζε αδεηψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, θιπ. 



ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ 11 

 

Δίδορ δπάζηρ: δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 

Γξάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο , 
(π.ρ. πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, 
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θιπ.)  

 

Γξάζεηο πνπ θαιχπηνπλ επελδπηηθέο αλάγθεο 
(έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο, εμνπιηζκφο θιπ) 

 

 



ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ 11 

Πποηεπαιόηηηα:  κε θξηηήξην ηελ χπαξμε 
ρξεκαηνδφηεζεο, δηαθξίλνληαη ζε Α θαη Β 

 

Α: Γξάζεηο  γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη 
ρξεκαηνδφηεζε ή εθηηκάηαη φηη ε 
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο είλαη ζρεηηθά δεδνκέλε  

Β: Γξάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ρξεκαηνδφηεζε 
είλαη αθφκα ππφ δηεξεχλεζε 



ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ 11 

Υπονοδιάγπαμμα – Πποϋπολογιζμόρ 

Δθφζνλ ε δξάζε δελ έρεη πξνυπνινγηζκφ, 
ζεκεηψλεηαη κφλν ε δηάξθεηα. 

 

Πηγή σπημαηοδόηηζηρ 

Κπνξεί λα είλαη ίδηνη πφξνη, ΔΠΞΑ, άιινη 
εζληθνί πφξνη, αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα 
ηεο Δ.Δ. ή άιιεο θαηεγνξίεο 


