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Το πόνημα που ακολουθεί στηρίχθηκε σε άντληση πληροφοριών που προέκυψαν από: 

 Δομημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης δομών του Δήμου Δελφών, τα οποία 

εκπονήθηκαν από τον εξωτερικό σύμβουλο - εμπειρογνώμονα του Δήμου Δελφών 

και απαντήθηκαν από την Υπηρεσιακή και Πολιτική ηγεσία του Δήμου. 

 Βασιλικά Διατάγματα (Β.Δ.), Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.), Υπουργικές Αποφάσεις 

(Υ.Α.), ΦΕΚ με νομοθεσία του Ελληνικού κράτους, καθώς και οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

 Σχετικές οδηγίες για εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ε.Τ.Τ.Α. 

 Τα προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου Δελφών. 

 Δημοσιευμένες μελέτες με θεματολογία σχετική με την περιοχή του Δήμου. 

 Εκδόσεις βιβλίων που αφορούν την περιοχή. 

 Ομιλίες- εισηγήσεις συνεδρίων. 

 Την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών. 

 Εθνικά και τοπικά sites ειδικής και  γενικής πληροφόρησης. 

 Στοιχεία που αντλήθηκαν από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 Στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την έρευνα και την μελέτη της ομάδας εργασίας 

του εξωτερικού συμβούλου  του Δήμου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  - ΕΦΟΔΙΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203 έως 

και 207 του Ν. 3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα οποία 

περιλαμβάνονται τόσο ο οικονομικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός όσο και οι κοινωνικές 

δράσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.  

Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  

Το Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και 

οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν τις υποδομές και τις τοπικές 

επενδύσεις, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 

του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο υφιστάμενος 

χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν 

από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.  

Η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α., αποσκοπεί στην εισαγωγή 

μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια 

αυτοδιοίκηση.  

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης 

των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 
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λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο 

ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του.  

Ειδικότερα, η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. στοχεύει :  

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους,  

 στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου,  

 στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

 στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των 

πόρων,  

 στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, στην επίσπευση της ωρίμανσης 

και της υλοποίησης των δράσεων,  

 στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,  

 στον συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την 

προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.,  

 στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,  

 στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας 

κοινωνικού ελέγχου.  

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά την τετραετία 2019-2023 και καταρτίζεται σε 

εκτέλεση των διατάξεων:  

 των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/2006),  

 της υπ’ αριθμ. 58939/ΕΓΚ.45/25-10-2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»,  

 της υπ’ αριθμ. 41179/2014 Υπουργικής Απόφασης: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού». 

 Του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το άρθρο 172 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 
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 του άρθρου 7 του Ν. 4674/ 11-03-2020 (ΦΕΚ Α΄53/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά :  

Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. 

Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων 

αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του. 

Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων.  

Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου: Στις προτεραιότητες του 

προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι 

προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το εν 

λόγω όραμα αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του 

Δήμου και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου.  

Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος 

του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η 

αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των 

αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.  

Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: Σκοπός της σύνταξης 

του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού 

προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 

στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι 

οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.  
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Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του 

συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο :  

 Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). 

 Υπηρεσιακά στελέχη (προϊστάμενοι υπηρεσιών, στελέχη της υπηρεσίας 

Προγραμματισμού). 

 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική 

ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ. 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Υπουργεία, Περιφέρεια, Γενικές 

Γραμματείες κλπ).  

Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους 

γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της 

αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής 

των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων/δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενός Ο.Τ.Α.  

Η λήψη των στοιχείων και των πρωτοβουλιών του προγραμματισμού του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και 

στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, 

όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού 

και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι 

ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους των  Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιηθούν οι επί 

μέρους στόχοι του.  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του 

Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 

επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου οργανώνονται τα 

παρακάτω βήματα :  

ΒΗΜΑ 1ο : Συγκρότηση ομάδας έργου του Δήμου  

Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης 

του επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως η συγκρότηση της 

διεπιστημονικής ομάδας έργου, η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής 

αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου και η ενημέρωση του προσωπικού 

των υπηρεσιών του Δήμου.  

ΒΗΜΑ 2ο : Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στον Δήμο  

Κατά το δεύτερο βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της 

περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δημογραφικά 

στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η 

οικιστική δομή και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κατάσταση των υφιστάμενων δομών. 

Στη συνέχεια, αξιολογείται η παρούσα κατάσταση στον Δήμο και εντοπίζονται τα κρίσιμα 

ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο 

μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η 

Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου χρησιμοποιεί στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, επιστημονικές μελέτες καθώς και στοιχεία από άλλες μελέτες που αφορούν την 

περιοχή του Δήμου (όπως η βιβλιογραφία, το διαδίκτυο, κ.λπ.) και λαμβάνει υπόψη τις 

δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής και τα κατά καιρούς 

διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και ομάδων αυτών, σχετικά με τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής.  

ΒΗΜΑ 3ο : Αξιολόγηση του Δήμου  

Κατά το τρίτο βήμα αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά 

και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου ήτοι, οι δυνατότητες και οι υφιστάμενες 

αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το 

ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την οικονομική κατάσταση του Δήμου καθώς και τις ευκαιρίες και τους 

περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 

χρηματοδοτήσεις, θεσμικό πλαίσιο).  
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ΒΗΜΑ 4ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

Σκοποί του τέταρτου βήματος είναι: α) η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και των 

κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο 

διοίκησης των τοπικών υποθέσεων του, β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει 

ο Δήμος προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του και γ) ο προσδιορισμός των Μέτρων 

(Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από τη Διεπιστημονική Ομάδα 

Έργου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 

αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και τις εθνικές 

(τομεακές και περιφερειακές) και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες.  

 

 

 

 ΒΗΜΑ 5ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης  

Το πέμπτο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής 

ενέργειες: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 

εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των 

διαθέσιμων συστημάτων επικοινωνίας (καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων). Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται 

προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, 

σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από 

την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται 

σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

11 
 

ΒΗΜΑ 6ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης  

Στο έκτο βήμα καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής 

προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, 

όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που 

εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου 

σχεδιάζεται σειρά Δράσεων που αφορούν τόσο την τοπική ανάπτυξη όσο και την εσωτερική 

ανάπτυξη του Δήμου.  

ΒΗΜΑ 7ο : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  

Στο έβδομο βήμα ιεραρχούνται, προγραμματίζονται, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι 

δράσεις όλων των σχεδίων δράσης για την τετραετία 2019-2023. Το βήμα αυτό 

ολοκληρώνεται με τις εξής τρεις (3) ενέργειες:  

 Ενέργεια 1η : Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 Ενέργεια 2η : Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός 

των δράσεων.  

 Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων Δράσης.  

ΒΗΜΑ 8ο : Οικονομικός προγραμματισμός  

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων και 

προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης 

κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.  

ΒΗΜΑ 9ο : Ολοκλήρωση του προγράμματος  

Σκοπός του βήματος αυτού είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής ενέργειες: 

 Συντάσσεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.  

 Τα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων εγκρίνουν το μέρος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος που τα αφορά 
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 Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και οριστική ψήφιση.  

 Εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμουαπό το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  
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Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  

 

 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, απεικονίζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. 
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Περιβάλλον και 
Ποιότητα ζωής

(Αποτύπωση)

SWOT 
ANALYSIS

Κοινωνική  Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός, 
Αθλητισμός

(Αποτύπωση)

SWOT 
ANALYSIS

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση

(Αποτύπωση)

SWOT 
ANALYSIS

Βελτίωση 
Διοικητικής 

Ικανότητας του 
Δήμου 

(Αποτύπωση)

SWOT 
ANALYSIS

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από 

αλλαγές ή εξελίξεις.  

 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα 

πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην 

οργάνωση και λειτουργία του που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο Ο.Τ.Α. να 

ασκήσει τον ρόλο του.  

 Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια 

εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, 

κ.λπ.  

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης με αρ. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970Β/04-11-2014): «Περιεχόμενο, δομή και 

τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019», 

καθορίστηκε το περιεχόμενο και η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.  

που ισχύει έως σήμερα. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2019-2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

ενότητες και κεφάλαια:  

Ενότητα Α΄: Στρατηγικό Σχέδιο  

Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

Ενότητα Β΄: Επιχειρησιακό Σχέδιο  

Στόχοι και δράσεις  

Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  

Ενότητα Γ΄ : Οικονομικός Προγραμματισμός – Δείκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης  

Οικονομικός προγραμματισμός  
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Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της 

γεωγραφικής ενότητας του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου, ως 

οργανισμός, και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.  

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει:  

α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, καθώς και των 

σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη 

περιοχή.  

β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου.  

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον 

Δήμο, κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά 

προτεραιότητας.  

β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα 

ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών 

υπηρεσιών.  

γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο 

δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.  

δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, 

εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).  
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Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Δήμου και οι κατευθυντήριες 

αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των 

τοπικών υποθέσεων,  

β. προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή το σύνολο προτεραιοτήτων και 

πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου,  

γ. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται 

το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού 

σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα και κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Στόχοι και δράσεις  

Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται η εξειδίκευση των 

στόχων κάθε μέτρου σε δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.  

Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου ιεραρχούνται οι δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης 

προτεραιότητας, ήτοι :  

α.  Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η 

δράση. 

β.  Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της δράσης.  

γ.  Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης.  

δ.  Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.  

ε.  Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης.  
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στ.  Η χωροθέτηση της δράσης.  

ζ.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.  

η.  Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της δράσης.  

θ.  Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οικονομικός προγραμματισμός  

Στο πρώτο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και δεικτών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α.  Εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηματοδότησης για κάθε έτος της.  

β.  Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων 

του προγράμματος.  

γ.  Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.  

 

Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  

Στο δεύτερο κεφάλαιο του οικονομικού προγραμματισμού και των δεικτών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, για την παρακολούθηση του Τετραετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, 

οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος. Οι Δείκτες 

αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν 

μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή − στόχος για κάθε δράση.  
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ2019 -2023 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τα άρθρα 203-207 του N. 3463/2006.  

2. Την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 175 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με την οποία «1. Για το μεσοπρόθεσμο 

προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο 

εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος 

του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα».  

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β ́ 534/13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 5694/11.3.2011 όμοια. 

4. Το υπ. αρ. 185/2007 Π.∆. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού». 

5. Το υπ. αρ. 185/2007 Π.∆. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού».  

6. Τα εδάφια δ’ και θ  ́του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τα οποία ο Δήμαρχος 

είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες 

διοίκησης έργου. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4555/18 περί «Τετραετών επιχειρησιακών 

προγραμμάτων –Ετήσια προγράμματα δράσης δήμων/ τροποποίηση του άρθ. 266 του 

3852/10», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4623/2019. 

8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών(ΦΕΚ Β’ 

3698/19.10.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

9. Το γεγονός ότι η σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Δελφών είναι 

αναγκαία προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο ρόλο του, για συστηματική 

και συντονισμένη δράση, με βάση ένα συνεκτικό αλλά και ευέλικτο πρόγραμμα 
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προσανατολισμένο σε μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα καλύπτει όλο το φάσμα των 

παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δελφών.  

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

δημοτικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Συγκροτεί Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε.) η οποία θα είναι αρμόδια για την 

προετοιμασία και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΔήμουΔελφώνγια την 

τρέχουσα δημοτική περίοδο (2019-2023), ως εξής: 

1.Αθανάσιος Μανανάς,Γενικός Γραμματέας  

2.Σπυριδούλα Λαχανά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος 

Προγραμματισμού & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

 3.Σωτηρία Τσίγκα, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Β. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του ∆ήμου 

και των Νομικών του Προσώπων και είναι αρμόδια για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία 

και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 

Ενδεικτικά η ∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου, είναι υπεύθυνη για : 

 I. την συλλογή και παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητων για την περιγραφή 

και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου σε οργανωτικό, διοικητικό, 

οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. 

 II. την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών 

διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών Στόχων, 

την επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την διαμόρφωση των Προγραμματικών 

Δράσεων. 

 III. τη μελέτη και σύνταξη της πρότασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

 

 Γ. Η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων 

Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει. Οι συνεδριάσεις 

αυτής θα πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου-Συντονιστή αυτής. 

Δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οιασδήποτε άλλου είδους 

αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας.  
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Ε. Τα Μέλη της Ομάδας Έργου έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρότατα το άρθρο 26 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) σχετικά με την τήρηση εχεμύθειας, τόσο κατά τη 

διάρκεια των εργασιών της Ομάδας όσο και μετά το πέρας αυτών.  

ΣΤ. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Έργου θα εκτελεί το μέλος αυτής, Τσίγκα Σωτηρία, 

υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Ζ. Η Ομάδα έργου υποστηρίζεται από σύμβουλο εμπειρογνώμοναεξωτερικόσυνεργάτη 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4674/2020 και το Άρθρο 7). 

Η. Η θητεία της Ομάδα Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΕΛΦΩΝ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Δελφών είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με τον Ν. 

3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») από τη συνένωση των προϋπάρχοντων 

«Καποδιστριακών» δήμων: Άμφισσας, Γαλαξειδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, 

Καλλιέων και Παρνασσού. Η Άμφισσα είναι η έδρα του Δήμου, πρωτεύουσα της 

Περιφερειακής Ενότητας, ενώ οι Δελφοί, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιας 

ακτινοβολίας, αποτελούν την ιστορική έδρα του Δήμου.  

Ο Δήμος Δελφών αναπτύσσεται στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού, και έχει έκταση 1.121,671 τετρ. 

χλμ. Είναι ο δέκατος μεγαλύτερος σε έκτασης Δήμος της Ελλάδας. Ο μόνιμος πληθυσμός 

ανέρχεται στους 26.716 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. Ο Δήμος οριοθετείται βόρεια με το Δήμο Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδας),νότια 

βρέχεται με τον Κορινθιακό Κόλπο, ανατολικά με το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας 

και το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας (Ν. Βοιωτίας) και δυτικά με τον Δήμο Δωρίδας 

(Ν.Φωκίδας).  

Η γεωγραφική θέση του Δήμου είναι σημαντική δεδομένου ότι βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα 

του ηπειρωτικού χώρου της Ελλάδας, στο ιδιότυπο «πέρασμα» του ορεινού όγκου του 

Παρνασσού από την Ανατολική στη Δυτική Ελλάδα.  

Σε σχέση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκτείνεται νοτιοδυτικά του γεωγραφικού της 

κέντρου βάρους, ενώ τη νότια θέση κατέχει ως προς τον Νομό.  

Η πολυπληθέστερη Δημοτική Ενότητα του Δήμου είναι η ΔΕ Άμφισσας η οποία αριθμεί 8.370 

κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) συγκεντρώνοντας περίπου το 31,33 % του συνολικού πληθυσμού 

του Δήμου και με πυκνότητα κατοίκησης περίπου 23,81 κατοίκων ανά km2. Βρίσκεται βόρεια 

του Κρισσαίου Πεδίου, στους πρόποδες του όρους Έλατος της Γκιώνας, ενώ ανατολικά της 

βρίσκεται το όρος Παρνασσός.  

 

 Μόνιμος Πληθυσμός και έκταση ανά Δ.Ε. του Δήμου Δελφών (2011)  

Α 

Δημοτική ενότητα Πληθυσμός Έκταση (τ.χλμ.) 

Δήμος Δελφών 26.716  1.121,671  

Δ.Ε. Άμφισσας  8.370  315,174  

Δ.Ε. Γαλαξειδίου  2.989  126,088  
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Δ.Ε. Γραβιάς  2.073  161,700  

Δ.Ε. Δελφών  1.767  73,126  

Δ.Ε. Δεσφίνας 1.988  148,992  

Δ.Ε. Ιτέας  5.888  26,351  

Δ.Ε. Καλλιέων 1.673  183,256  

Δ.Ε. Παρνασσού  1.938  87,033  

/Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2011 

 

Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες Δήμου Δελφών (Απογραφή 2011)  

Δ.Ε. Άμφισσας  ΔΚ Άμφισσας 

ΤΚ Αγίας Ευθυμίας 

ΤΚ Αγίου Γεωργίου 

ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου 

ΤΚ Δροσοχωρίου 

ΤΚ Ελαιώνα 

ΤΚ Προσηλίου 

ΤΚ Σερνικακίου 

Δ.Ε. Γαλαξειδίου  ΤΚ Γαλαξειδίου 

ΤΚ Αγίων Πάντων 

ΤΚ Βουνιχώρας 

ΤΚ Πεντεορίων 

Δ.Ε. Γραβιάς  ΤΚ Γραβιάς 

ΤΚ Αποστολιάς 

ΤΚ Βάργιανης 

ΤΚ Καλοσκοπής 

ΤΚ Καστελλίων 

ΤΚ Μαριολάτας 

ΤΚ Οινοχωρίου 

ΤΚ Σκλήθρου 

Δ.Ε. Δελφών  ΔΚ Δελφών 

ΤΚ Χρισσού 

Δ.Ε. Δεσφίνας ΔΚ Δεσφίνας 

Δ.Ε. Ιτέας  ΔΚ Ιτέας 

ΤΚ Κίρρας 
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ΤΚ Τριταίας 

Δ.Ε. Καλλιέων ΤΚ Αθανασίου Διάκου 

ΤΚ Καστριώτισσας 

ΤΚ. Μαυρολιθαρίου 

ΤΚ Μουσουνίτσας 

ΤΚ Πανουργιά 

ΤΚ Πυράς 

ΤΚ Στρώμης 

Δ.Ε. Παρνασσού  ΤΚ Επταλόφου 

ΤΚ Λιλαίας 

ΤΚ Πολυδρόσου 

 

Οι δημοτικές ενότητες αποτελούνται από τριάντα έξι (36) συνολικά κοινότητες εκ των οποίων 

τέσσερις (4) δημοτικές και τριάντα δύο (32) τοπικές.  

Όλες σχεδόν οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Δελφών έχουν χαρακτηριστεί 

ορεινές (25) και μειονεκτικές (8) εκτός από δύο της Δ.Ε. Ιτέας και την Δ.Κ. Άμφισσας.  

Η χιλιομετρική απόσταση και η χρόνο-απόσταση της πόλης της Άμφισσας από τις διοικητικές 

έδρες και τις μεγαλύτερες πόλεις των υπολοίπων νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Χιλιομετρικές αποστάσεις και χρόνο-απόσταση Άμφισσας από μεγάλες διοικητικές έδρες  

Διοικητικές έδρες Απόσταση (χλμ) Χρόνος (ώρες) 

Αθήνα 207 2,50 

Λαμία 68,5 1,30 

Πάτρα 100 2,15 

Θεσσαλονίκη 361 4,35 

Καρπενήσι 143 2,50 

Λιβαδειά 69 1,20 

Θήβα 115 2 

Πηγή: http://www.apostaseis.gr 

 

Εντός κύκλου ακτίνας 100 χλμ. από την πόλη της Άμφισσας συναντώνται οι πόλεις Λαμία, 

Λιβαδειά, Ναύπακτος και Πάτρα (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος). 

 

http://www.apostaseis.gr/
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Δελφών χωροθετείται στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα της Φωκίδας που αποτελεί μία 

από τις πέντε (5) περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη 

Λαμία. Με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Προγράμματος «Καλλικράτη» η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Η Άμφισσα, αρχαία πόλη των Εσπερίων ή Οζολών Λοκρών, αποτελεί την πρωτεύουσα του 

Δήμου και ήταν χτισμένη στη θέση που βρίσκεται σήμερα, στους πρόποδες του όρους 

Έλατος, κάτω από τον όγκο του ιστορικού και θρυλικού Κάστρου των Σαλώνων. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει πως «Άμφισσα ονομάσθη δια το όρεσιν 

περιέχεσθαι», η ονομασία της Άμφισσας προέρχεται από το ρήμα «αμφιέννυμι», που 

σημαίνει «περιβάλλω», επειδή η πόλη περιβάλλεται από βουνά (Γκιώνα και Παρνασσός). 

Κατά τη μυθολογία, η πόλη οφείλει το όνομά της στην Άμφισσα, κόρη του Μάκαρος, εγγονή 

του Αιόλου. 

Αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Δήμου με πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών όπως, το  σύγχρονο Δημόσιο Νοσοκομείο, το Πνευματικό Κέντρο, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, την Δημοτική Πινακοθήκη, την Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις Τράπεζες, 

το Δημοτικό Conservatory, το Αθλητικό Κέντρο, το Δημοτικό Μουσείο Ελληνικής 

Επανάστασης. 

Στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλοί Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι. Υπάρχουν 

επίσης, το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ΔΙΕΚ, Γυμνάσια, Δημοτικά Σχολεία, Σχολή 

Νοσοκόμων. 

Τέλος, η πόλη διαθέτει Πρωτοδικείο, Αστυνομική Διεύθυνση, Πυροσβεστική, Εφορία, αλλά 

και Φυλακές.  

Εδώ λειτουργεί και η έδρα της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης Φωκίδας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Έχει τις εξής Τοπικές Κοινότητες: Αγ. Ευθυμία, Σερνικάκι, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Γεώργιος, 

Προσήλιο, Ελαιώνας και Δροσοχώρι. 

Πρωτογενής τομέας 

Βασική ενασχόληση των κατοίκων της Άμφισσας είναι η ελαιοκαλλιέργεια μιας και στην 

περιοχή εκτείνεται ο φημισμένος ελαιώνας της Άμφισσας, ο μεγαλύτερος ενιαίος ελαιώνας 

της Ελλάδας. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός ελαιώνας αποτελείται από περίπου 

1.200.000 ρίζες ελιάς, προστατεύεται από ειδικές διατάξεις και η καλλιέργεια του γίνεται με 

μέσα που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή του φυσιογνωμία. 

Η ελιά που παράγεται στον παμπάλαιο αυτό ελαιώνα ηλικίας 3.000 ετών, είναι στο σύνολό 

της βρώσιμη ελιά και συλλέγεται ως επί το πλείστον με χειρωνακτικό ραβδισμό. Οι λεγόμενες 

«Ελιές Αμφίσσης» έχουν χαρακτηρισθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

(Π.Ο.Π) από το 1994. Το λάδι που παράγεται από τη συγκεκριμένη ποικιλία είναι επίσης 

αρίστης ποιότητας.  

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με το είδος των καλλιεργειών στη δημοτική 

ενότητα Άμφισσας και τις εκτάσεις τους όπως αυτά συγκεντρώθηκαν από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Αγρινίου-Άμφισσας. 

 

Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Άμφισσας 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

21.149,30 

Βοσκότοποι 29.641,30 

Ζωοτροφές 104,20 

Καρποί με κέλυφος  264,70 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 382,20 

Αμπελώνες 42,30 

Κηπευτικά υπό κάλυψη 65,30 

Λοιπά σιτηρά  995,40 

Μέλι-Εκτάσεις με μελίσσια  3,00 
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Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας 

(VQPRD) 

1,10 

Λοιπά εσπεριδοειδή 1,30 

Σιτάρι 406,20 

Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 9,00 

Κύρια ψυχανθή εκτός οσπριοειδών 405,60 

Λοιπές καλλιέργειες 3,40 

 

 

Παρατηρείται ότι στην πρώτη θέση βρίσκονται οι βοσκότοποι, τα στρέμματα των οποίων 

αποτελούν ποσοστό περίπου 55% του συνόλου του συνόλου των στρεμμάτων ενώ 

ακολουθούν οι ελαιώνες πιστοποιημένης καλλιέργειας με ποσοστό 40%. Οι υπόλοιπες 

καλλιέργειες παρουσιάζουν πολύ μικρά ποσοστά στη συνολική καλλιέργεια της δημοτικής 

ενότητας. Ωστόσο αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται επίσης με την κτηνοτροφία, κάτι που 

επισημαίνεται και από το μεγάλο ποσοστό των βοσκοτόπων στον παραπάνω πίνακα. Τα 

δεδομένα αντλήθηκαν επίσης από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμφισσας όπως και όσα 

σχετικά θα ακολουθήσουν για τις επόμενες δημοτικές ενότητες. 

O Δήμος Δελφών διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βωξίτη της χώρας, περίπου 70%, και 

από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Οι βωξιτικές αποθέσεις εντοπίζονται κυρίως στη γεωλογική 

ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας. Έτσι πολλοί κάτοικοι τόσο της Δ.Ε. Άμφισσας όσο και των 

υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων, απασχολούνται στις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα 

κοιτάσματα και είναι υπεύθυνες για την εξόρυξη του βωξίτη. 

 Βέβαια, εκτός των θέσεων εργασίας που οι συγκεκριμένες εταιρίες προσφέρουν στον τοπικό 

πληθυσμό, η δυσάρεστη επίπτωσή τους στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον είναι εμφανής. 

 

Είδη ζώων Δ.Ε. Άμφισσας 

Είδος  ζωϊκού βασιλείου : αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι ,βοοειδή αρσενικά 

βοοειδή θηλυκά, κυψέλες μελισσών- μελισσοσμήνη. 

Το όρος Γκιώνα είναι πλούσιο σε κοιτάσματα βωξίτη και ο Δήμος Δελφών διαθέτει τα 

μεγαλύτερα κοιτάσματα βωξίτη της χώρας, περίπου 70%, και από τα μεγαλύτερα της 

Ευρώπης. Έτσι πολλοί κάτοικοι τόσο της δημοτικής ενότητας Άμφισσας όσο και των γύρω 

κοινοτήτων απασχολούνται στις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα και είναι 
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υπεύθυνες για την εξόρυξη του βωξίτη. Βέβαια, εκτός των θέσεων εργασίας που οι 

συγκεκριμένες εταιρίες προσφέρουν στον τοπικό πληθυσμό, η δυσάρεστη επίπτωσή τους 

στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον είναι εμφανής. 

 

Δευτερογενής τομέας 

Παλιότερα οι κάτοικοι ασχολούνταν με επαγγέλματα όπως η βυρσοδεψεία, η κωδωνωποιία 

και σκηνοποιία, για τα οποία η Άμφισσα ήταν γνωστή. Σήμερα ωστόσο λειτουργεί μόλις ένα 

βυρσοδεψείο διατηρώντας τις παλιές τεχνικές στην παραδοσιακή συνοικία της Χάρμαινας. 

Σε ότι αφορά το σημερινό δευτερογενή τομέα παραγωγής έξω από την πόλη της Άμφισσας 

και σε έκταση 360 στρεμμάτων λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας (ΒΙΟ.ΠΑ.), μία από 

τις 32 οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε όλη την 

Ελλάδα.  Ωστόσο, στο πάρκο στεγάζονται ελάχιστες βιοτεχνίες και επιχειρήσεις ενώ καμία 

βιομηχανία δεν λειτουργεί στα όρια του Δήμου. Επίσης στην περιοχή καταγράφονται 

μονάδες μεταποίησης του κλάδου τροφίμων (ελαιοτριβεία και τυροκομεία) γραμμικά των 

περιφερειακών δρόμων και εντός κάποιων δημοτικών διαμερισμάτων. Με άλλα λόγια η 

δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή με την μεταποίηση των πρώτων υλών που 

η περιοχή προσφέρει σε αφθονία, την ελιά και τα τυροκομικά. 

 

Τριτογενής τομέας 

Το μεγαλύτερο κομμάτι του τοπικού πληθυσμού ωστόσο απασχολείται στον τριτογενή 

τομέα. Η Άμφισσα ως πρωτεύουσα του Δήμου αποτελεί το κέντρο στον τομέα του εμπορίου 

και των υπηρεσιών. Τα δεδομένα που αφορούν στον δευτερογενή (βιοτεχνικός ή 

μεταποίησης) και τριτογενή τομέα αντλήθηκαν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Φωκίδος και με βάση αυτά οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Άμφισσας 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Άμφισσας 

86 186 369 3 
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Ενδεικτικό του αναπτυγμένου τομέα υπηρεσιών στην Άμφισσα αποτελεί το γεγονός ότι εκεί 

στεγάζεται το 37% του συνολικού τομέα υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

 

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

Οι Δελφοί, ο «Ομφαλός της Γης», κατά την αρχαιότητα είναι ένας  από τους πιο διάσημους 

προορισμούς της Ελλάδας και επίκεντρο μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Οι Δελφοί ήταν ανεξάρτητος Δήμος μέχρι το 2010, όταν και με τη νέα διοικητική 

μεταρρύθμιση χάρισαν το όνομά τους στον νέο ενοποιημένο Δήμο Δελφών. Σήμερα 

αποτελούν την ιστορική έδρα του Δήμου Δελφών. Εδώ εδρεύει η Ι’ Εφορία Προκλασικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Μουσεία, σχολεία, 

τράπεζα, κατάστημα ΕΛΤΑ και Αστυνομία,ενώ η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει δικό 

της ΚαλλιτεχνικόΣταθμό. 

Στον ιστορικό χώρο των Δελφών λειτουργεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της 

Ελλάδος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, στο οποίο εργάζονται καθημερινά άνθρωποι 

της τοπικής κοινωνίας. 

Στον Δήμο ανήκει η Τοπική Κοινότητα: Χρισσό όπου Λειτουργεί το Εθνολογικό και 

Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού-Συλλογή Ηλία Δαραδήμου. 

Πρωτογενής τομέας 

 Κύρια ενασχόληση των κατοίκων στη δημοτική ενότητα Δελφών αποτελεί η γεωργία, η 

κτηνοτροφία και ο τουρισμός. 

 

Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Δελφών  

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

7.100,3 

Βοσκότοποι 6.480,8 

Καρποί με κέλυφος  113,2 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 64,9 
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Λοιπά σιτηρά  21,9 

Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 1,8 

 

Το είδος καλλιέργειας που πρωτοστατεί είναι οι ελαιώνες (52% επί του συνόλου) και 

ακολουθούν οι βοσκότοποι (47% επί του συνόλου). Αυτό οφείλεται στην ποικιλία του 

εδάφους της ενότητας που κατά το ήμισυ είναι πεδινή και το υπόλοιπο κομμάτι είναι ορεινό. 

Άλλωστε η δημοτική ενότητα Δελφών μοιράζεται με αυτές της Άμφισσας και της Ιτέας τις 

εκτάσεις του απέραντου ελαιώνα. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας  

Λόγω της σημαντικότατης ιστορίας, οι Δελφοί αποτελούν προορισμό για πολλούς τουρίστες 

από κάθε γωνιά του κόσμου. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πηγή 

εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό και στην περιοχή λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία, 

τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και καφετέριες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δελφοί κατέχουν 

το 64% της τουριστικής υποδομής του συνολικού Δήμου. Κάποιοι από τους κατοίκους της 

περιοχής απασχολούνται στον δευτερογενή (τομέας μεταποίησης) και πολλοί στον τριτογενή 

τομέα. Ο αριθμός ανά είδος επιχείρησης παρατίθεται στη συνέχεια.  

 

Είδη ζώων Δ.Ε. Δελφών 

Είδος  ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι, βοοειδή αρσενικά 

βοοειδή θηλυκά, κυψέλες μελισσών- μελισοσμήνη. 

 

Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Δελφών 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Δελφών 

7 51 29 35 

 

 

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 
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Η σημερινή πόλη του Γαλαξειδίου αποτελεί διεθνή τουριστικό πόλο έλξης. Εδώ εδρεύει το 

Ναυτικό Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, ένα από τα καλύτερα ναυτικά μουσεία στο είδος του 

περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πλούσιες και κορυφαίες φιλοτελικές και εικαστικές 

συλλογές. 

Η πόλη διαθέτει πολιτιστικό κέντρο (Παρθεναγωγείο), Τουριστικό λιμάνι και Υπολιμεναρχείο  

Στη Δ.Ε. Γαλαξειδίου ανήκουν οι Τοπικές Κοινότητες: Άγιοι Πάντες, Βουνιχώρα και Πεντεόρια. 

Πρωτογενής τομέας 

Στη δημοτική ενότητα Γαλαξειδίου, αν και παραθαλάσσια ως επί το πλείστων, τόσο η γεωργία 

όσο και η κτηνοτροφία κατέχουν σημαντικό μερίδιο της τοπικής οικονομίας. Και πάλι το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην καλλιέργεια κατέχουν οι βοσκότοποι με 84% συμμετοχή και 

ακολουθούν οι ελαιώνες με 11%. Στην περιοχή καλλιεργούνται επίσης καρποί με κέλυφος 

και σιτηρά όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Γαλαξειδίου 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

2.769,8 

Βοσκότοποι 20.548,4 

Καρποί με κέλυφος  152,3 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 33,8 

Λοιπά σιτηρά  841,7 

Λοιπά εσπεριδοειδή 0,3 

 

Πολλοί κάτοικοι ασχολούνται επίσης με την αλιεία και κατέχουν μικρά ψαροκάικα ή βάρκες. 

Ωστόσο η ασχολία αυτή γίνεται για βιοποριστικούς λόγους και οι ποσότητες ψαριών που 

αλιεύονται διατίθενται στις τοπικές αγορές και ψαροταβέρνες. Εξαίρεση αποτελεί μία 

οργανωμένη επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας βιολογικών ψαριών, κυρίως τσιπούρας και 

λαβρακίου, που δραστηριοποιείται στη θαλάσσια περιοχή του Γαλαξειδίου και απασχολεί 

αρκετούς κατοίκους της περιοχής. Η συγκεκριμένη εταιρία εξάγει τα ψάρια της και στο 
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εξωτερικό ενώ είναι εισηγμένη και στο χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας. 

 

Είδη ζώων Δ.Ε. Γαλαξειδίου 

Είδος  ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι, βοοειδή αρσενικά 

βοοειδή θηλυκά, κυψέλες μελισσών –μελισσοσμήνη, κονικλοειδή κουνέλια, ορνιθοειδή, 

όρνιθες ζωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, γαλοπούλες αναπαραγωγής κανονικής 

εκτροφής. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας 

Το γραφικό Γαλαξείδι αποτελεί επίσης έναν δημοφιλή τόσο χειμερινό όσο και καλοκαιρινό 

προορισμό με πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες 

και μπαρ. Υπάρχουν επίσης εμπορικά καταστήματα που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους 

όσο και στους τουρίστες. Αναλυτικά ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά τομέα 

δραστηριοποίησης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

 Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Γαλαξειδίου 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Γαλαξειδίου 

14 47 83 35 

 

 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

Η  Ιτέα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου Δελφών και σημαντικός εμπορικός και 

τουριστικός κόμβος. Το λιμάνι και η μαρίνα της Ιτέας δέχονται κάθε χρόνο τόσο εμπορικές 

πλεύσεις όσο και κρουαζιερόπλοια αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Η πόλη διαθέτει  λειτουργικό 

ιπποδάμειο σύστημα πολεοδομίας. 
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Στην Ιτέα λειτουργούν Δομές πολιτισμού, υγείας καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως 

Υπολιμεναρχείο, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Ταμείο, Τελωνείο, αλλά και Τράπεζες, 

κατάστημα ΕΛΤΑ και Ωδείο.   

Στην Δ.Ε. Ιτέας ανήκουν οι Τοπικές Κοινότητες: Κίρρα και Τριταία. 

Πρωτογενής τομέας 

Η οικονομία της δημοτικής ενότητας Ιτέας στηρίζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 

αλιεία, τον τουρισμό και τον τριτογενή τομέα. Αναλυτικά, όσον αφορά τη γεωργία, 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα τα στρέμματα κάθε είδους που καλλιεργείται στην 

περιοχή.  

 

Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Ιτέας 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

5.286,7 

Βοσκότοποι 2.058,1 

Καρποί με κέλυφος  11,7 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 77,5 

Μέλι- Εκτάσεις με μελίσσια 4 

Λοιπά εσπεριδοειδή  5,5 

Ανθοκομικές καλλιέργειες 3,8 

Λοιποί καλλιέργειες-Δενδρώδεις 6,9 

 

Παρατηρείται και πάλι ότι η καλλιέργεια της ελιάς κατέχει την πρώτη θέση σε ποσοστό 71% 

και ακολουθούν οι βοσκότοποι αλλά σε μικρότερο ποσοστό της τάξης του 28%. 

 

Είδη ζώων Δ.Ε. Ιτέας 

Είδος  ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα,  αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι, βοοειδή αρσενικά 

βοοειδή θηλυκά,κυψέλες μελισσών –μελισσοσμήνη. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας 
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Ως η δεύτερη στη σειρά πόλη του Δήμου σε αριθμό κατοίκων, η Ιτέα έχει αρκετές υπηρεσίες 

και εμπορικά μαγαζιά καθώς και την σκάλα φόρτωσης βωξίτη. Αναλυτικά δίνονται στη 

συνέχεια ο αριθμός των επιχειρήσεων στον δευτερογενή (τομέας μεταποίησης) και στον 

τριτογενή τομέα.  

 

 

 Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Ιτέας 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα Ιτέας 

54 139 293 11 

 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κίρφυς, αποτελεί την οικιστική συνέχεια της αρχαίας 

πόλης Εχεδάμειας, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα και οι περιγραφές του περιηγητή 

Παυσανία.   

ΗΔεσφίνα φημίζεται για τη φυσική άγρια ομορφιά του τοπίου της (ιδιαίτερα του θαλάσσιου 

μετώπου). 

Πρωτογενής τομέας 

Λόγω του ορεινού χαρακτήρα της Δεσφίνας κύρια απασχόληση των κατοίκων αποτελεί η 

κτηνοτροφία και οι ιχθυοκαλλειέργειες. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όμως της Δ.Ε. 

Δεσφίνας, υπάρχουν και αρκετές μονάδες ιχθυοκαλλειέργειας. Όσον αφορά τη γεωργία και 

αυτή κατέχει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία και η διάρθρωσή της ανά είδος 

καλλιέργειας φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Δεσφίνας 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

4.211,2 
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Βοσκότοποι 38.823,3 

Ζωοτροφές 8,2 

Καρποί με κέλυφος  262,6 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 39,9 

Αμπελώνες  228,7 

Λοιπά σιτηρά  80 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας 

(VQPRD) 

12,1 

Αγρανάπαυση 19,2 

Σιτάρι 55,3 

Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών 1 

Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 8,4 

 

Παρατηρείται και πάλι ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι  βοσκότοποι ενώ ακολουθεί η 

καλλιέργεια ελιάς στους ελαιώνες. Στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα παρατηρείται επίσης 

και αυξημένη καλλιέργεια αμπέλων για παραγωγή οίνου. 

 

Είδη ζώων Δ.Ε. Δεσφίνας 

Είδος  ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι, βοοειδή αρσενικά, 

βοοειδή θηλυκά ,κυψέλες μελισσών –μελισσοσμήνη. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας 

Αρκετοί κάτοικοι απασχολούνται επίσης σε επιχειρήσεις δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

 Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Δεσφίνας 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 
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Δημοτική 

Ενότητα 

Δεσφίνας 

16 24 45 1 

 

 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

Η πόλη  έγινε ξακουστή από το ιστορικό «Χάνι της Γραβιάς». Το σημερινό πια μουσείο-

μνημείο που αποτέλεσε στις 8 Μαΐου 1821 τον τόπο στον οποίο διαδραματίστηκε μία από 

τις μεγαλύτερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του ’21.  

Σήμερα η Γραβιά αποτελεί κομβικό σταυροδρόμι ανάμεσα στο πέρασμα Παρνασσού-Γκιώνας 

και του νομού  Φθιώτιδας.  

Στη Γραβιά υπάρχει και συμμαχικό νεκροταφείο. 

Στην Δ.Ε. Γραβιάς ανήκουν οι Τοπικές Κοινότητες: Μαριολάτα, Καστέλλια, Αποστολιάς, 

Σκλήθρο, Καλοσκοπή και Οινοχώρι. 

Είδη ζώων Δ.Ε. Γραβιάς 

Είδος  ζωικού βασιλείου: αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι,βοοειδή αρσενικά. 

 

Πρωτογενης τομέας 

Στην Δημοτική Ενότητα εφαρμόστηκε η πράξη του εκουσίου αναδασμού 3.618 στρεμμάτων 

και ονομάστηκε «ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ». 

Συγκεκριμένα πρόκειται για αναδιανομή του συνόλου των ιδιοκτησιών των κατοίκων που 

υπήρχαν διάσπαρτες σε πολλά μικρά αγροτεμάχια σε ενιαία αγροτεμάχια, με κλειστό 

σύστημα άρδευσης. 

Οι αγροτικές δραστηριότητες δεν αποτελούν τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες των 

κατοίκων της δημοτικής ενότητας. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας- 

Αρκετοί κάτοικοι της Γραβιάς, όπως και της Άμφισσας, δουλεύουν στα μεταλλεία εξόρυξης 

βωξίτη της περιοχής. Αρκετοί απασχολούνται επίσης σε επιχειρήσεις του δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα. Αναλυτικά ο πίνακας με τον αριθμό αυτών δίνεται στη συνέχεια.  
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 Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Γραβιάς 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Γραβιάς 

20 39 131 5 

 

Δ.Ε ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Η γραφική Πολύδροσος (ή αλλιώς Σουβάλα) αποτελεί την αρχόντισσα στους πρόποδες του 

Παρνασσού και στην αρχή του λεκανοπεδίου του Ποταμού Κηφισού όπου βρίσκονται και οι 

πηγές του. Κρατά κοντά της την ιστορία της αρχαίας Λιλαίας, μιας από τις ισχυρότερες πόλεις 

της αρχαίας Φωκίδας και με συμμετοχή στον Τρωικό Πόλεμο. 

Σήμερα η Πολύδροσος απολαμβάνει την εύφορη κοιλάδα της και τα τρεχούμενα νερά των 

πηγών, αποτελεί μία από τις δύο βασικές εισόδους πρόσβασης για το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού το οποίο ανήκει στη γεωγραφική επικράτειά της. 

Στη Δ.Ε.Παρνασσού υπάγεται διοικητικά το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού ( Τα κελλάρια). 

Στην Δ.Ε. Παρνασσού ανήκουν οι Τοπικές Κοινότητες: Επτάλοφος και Λιλαία. 

Πρωτογενής τομέας 

Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός αποτελούν τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες 

των κατοίκων της δημοτικής ενότητας. Τα είδη καλλιέργειας που χαρακτηρίζουν τη 

συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται παρακάτω συνοδευόμενα από την έκτασή τους. 

 

Είδη καλλιέργειας Δ.Ε. Παρνασσού 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 

ελαιοκαλλιέργειας  

45,2 

Βοσκότοποι 7.946,2 

Ζωοτροφές 1.937,8 
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Καρποί με κέλυφος  12,3 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 1.444,3 

Κηπευτικά υπό κάλυψη 61,4 

Λοιπά σιτηρά 1.652,7 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας 

(VQPRD) 

20 

Αγρανάπαυση 6 

Αραβοσικός ποτιστικός  813,8 

Σιτάρι 1.797 

Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 263,4 

Κύρια ψυχανθή εκτός οσπριοειδών 1,6 

Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις 30,2 

Οσπριοειδή 24,2 

Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών 

πολλαπλής συμμόρφωσης  

18,6 

Καπνός 246,8 

Λοιπές καλλιέργειες 1 

Λοιπές καλλιέργειες-Δασικά δέντρα 16 

Βαμβάκι 755,9 

Εκτάσεις με ΑΠΕ 12 

 

Παρατηρείται μια ποικιλία στα καλλιεργούμενα είδη αν και πάλι την πρώτη θέση κατέχουν 

οι βοσκότοποι με ποσοστό 46%. Ακολουθούν το σιτάρι και οι ζωοτροφές με ποσοστό 11% 

έκαστο, οι εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση με ποσοστό 8% ενώ στην περιοχή 

καλλιεργείται και βαμβάκι με ποσοστό 4% στο σύνολο των καλλιεργούμενων στρεμμάτων. 

Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, στην περιοχή εκτρέφονται αιγοπρόβατα και βοοειδή.  
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Είδη ζώων Δ.Ε. Παρνασσού 

Είδος ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα, αίγες, κριοί, προβατίνες, βοοειδή αρσενικά βοοειδή 

θηλυκά. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας 

Η περιοχή λόγω του φυσικού της τοπίου και κάλλους, αλλά και λόγω της μικρής της 

απόστασης από το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και την Αράχωβα, αποτελεί έναν ιδανικό 

χειμερινό προορισμό γι’ αυτό και έχει αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές και αρκετοί 

κάτοικοι απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. Η περιοχή διαθέτει αρκετά τουριστικά 

καταλύματα και ταβέρνες για τις ανάγκες των επισκεπτών όπως φαίνεται και στον ακόλουθο 

πίνακα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στον οποίο 

απασχολούνται επίσης αρκετοί κάτοικοι δίνεται στη συνέχεια. 

 

Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Παρνασσού 

 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Παρνασσού 

10 37 41 22 

 

Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

Πατρίδα του Αθανασίου Διάκου στις πλαγιές των Βαρδουσίων και της Οίτης. 

Πρωτοκατοικείται περί το 5.000 π.Χ. με τους πρώτους λαούς και φύλα του Ελλαδικού χώρου.  

Είναι  ένας τόπος που διαθέτει τη φυσική ομορφιά των δασών, των πηγών και την 

κληρονομιά των ιστορικών προσώπων και γεγονότων τόσο κατά την Επανάσταση του ’21 όσο 

και περί τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Πρωτεύουσα είναι το Μαυρολιθάρι ενώ η περιοχή διαθέτει τουριστική υποδομή για τους 

επισκέπτες.    

Στη Δ.Ε. Καλλιέων ανήκουν οι Κοινότητες: Στρώμη, Πυρά, Πανουργιάς, Αθανάσιος Διάκος, 

Καστριώτισσα και Μουσουνίτσα.  
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Εδώ λειτουργεί το Μουσείο του Αθ.Διάκου. 

 

Πρωτογενής τομέας 

Η οικονομία της συγκεκριμένης ενότητας στηρίζεται ως επί το πλείστων στην κτηνοτροφία. 

Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του Γεωργικού Συνεταιρισμού που ακολουθούν. 

 

Είδη καλλιέργειας Δ.Ε.Καλλιέων 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Βοσκότοποι 4.179,7 

 

Το έδαφος της περιοχής είναι αποκλειστικά ορεινό διαθέτοντας αρκετά στρέμματα 

βοσκοτόπων ενώ στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων και βοοειδών. 

Καταγράφεται επίσης η παραγωγή μελιού και η εκτροφή μελισσιών. Είναι επίσης η μόνη 

δημοτική ενότητα που εμφανίζει χοίρους σε μικρό βέβαια αριθμό. 

 

Είδη ζώων Δ.Ε.Καλλιέων 

Είδος  ζωικού βασιλείου : αιγοπρόβατα,  αίγες, κριοί, προβατίνες, τράγοι, βοοειδή αρσενικά 

βοοειδή θηλυκά, κυψέλες μελισσών-μελισσοσμήνη, χοιρινά, χοιρομητέρες, κανονικής 

εκτροφής χοιρινά, παχυνόμενα χοιρίδια κανονικής εκτροφής. 

 

Το έδαφος της περιοχής είναι αποκλειστικά ορεινό διαθέτοντας αρκετά στρέμματα 

βοσκοτόπων ενώ στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων και βοοειδών. 

Καταγράφεται επίσης η παραγωγή μελιού και η εκτροφή μελισσιών. Είναι επίσης η μόνη 

δημοτική ενότητα που εμφανίζει χοίρους σε μικρό βέβαια αριθμό. 

 

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας 

Όσον αφορά στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα η περιοχή δε διαθέτει μεγάλη 

δυναμικότητα όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πλήθος επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Δ.Ε.Καλλιέων 
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 Βιοτεχνικός 

τομέας 

(μεταποίηση) 

Εμπορικός 

τομέας 

Επαγγελματικός 

(υπηρεσιών) 

τομέας 

Τουριστικός 

τομέας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Καλλιέων 

3 4 17 9 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΔΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  71.300 

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1.700 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 51.200 

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 15.600 

 Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 300 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 75.600 

Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  32.800 

Πηγή: http://geodata.gov.gr 

 

 

 

 

ΒΙΟΤΟΠΟΙ 

CORINE 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 

 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑΣ, 

ΛΑΖΟΡΕΜΑ, ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ 

91.803,90 

ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  128.773,50 

ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 309.600,90 

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 413.497,90 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes 
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ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ 

 Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  25.700 

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 49.300 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 5.800 

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 13.100 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 56.200 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 11.400 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 34.900 

Πηγή: http://geodata.gov.gr  

 

 

 

ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ % 

ΓΚΙΩΝΑ 100 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΤΜΗΜΑ 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΤΜΗΜΑ 

Πηγή: http://el.wikipedia.org 

 

ΑΚΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Χλμ 

ΦΩΚΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ 

95 

Πηγή: Google earth 

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Χλμ 

ΜΟΡΝΟΣ 60 

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ 102 

ΡΕΜΑ ΣΚΙΤΣΑ 23 

Πηγή: ΕΠ ΠΣΤΕ 2014-2019  

 

ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (Στρ.) ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΑΜΦΙΣΣΑΣ 52.000 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΣΤΕ  

ΓΡΑΒΙΑΣ  44.000 
ΕΜΒΑΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΌ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

ΔΕΣΦΙΝΑΣ 53.000 
ΕΜΒΑΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΌ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ 

ΝΗΣΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 
ΦΕΚ 699/Β/2014  

 

ΑΨΗΦΙΑ 1 
ΦΕΚ 699/Β/2014  

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  1 
ΦΕΚ 699/Β/2014  

ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1 
ΦΕΚ 699/Β/2014  

 

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 

ΒΩΞΙΤΗΣ IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  

Βιομηχανία Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων  
 

 ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ 

  

 

ONOMAΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΚΤΑΣΗ (Στρ.) 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

NATURA 

ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ GR2450001 193.735,30 

ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ GR2450002 218.798,20 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 

ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ  

ΕΩΣ ΙΤΕΑ 

GR2450004 106.186,80 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΔΑΣΟΣ 

ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

GR2450005 184.225,70 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ 

ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ 

ΡΕΚΑ, 

ΛΑΖΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΑ 

GR2450007 103.991,40 

ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ  GR2450008 247.891,50 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

GR2450009 121.572,70 

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ GR2450002 343.840,00 

 

 

KATAΦΥΓΙΑ 

ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ  

ΡΕΚΑΣ-

ΓΟΥΡΛΟΜΥΤΑ-

ΓΚΙΩΝΑ 

(ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ) 

Κ 344 33.000,00 

 ΔΑΣΙΚΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ  

ΓΚΙΩΝΑΣ 

(ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ- 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑΣ) 

Κ 358 21.000,00 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
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Η ιστορική αναδρομή περιλαμβάνει διάφορες αναφορές σε συγκεκριμένες περιοχές του 

Δήμου με ανάλογο ιστορικό ενδιαφέρον. 

Αρχαιότητα 
Στους πρόποδες του Παρνασσού, βρίσκεται το πανελλήνιο ιερό των Δελφών και το 

σπουδαιότερο μαντείο της αρχαίας Ελλάδας. Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, όπου, 

σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του 

σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το 

πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού.  

 

 

 

Η ιστορία των Δελφών γίνεται θρύλος αφού χάνεται στην προϊστορία και στους μύθους των 

αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ αρχικά υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη 

γυναικεία θεότητα της Γης, και φύλακάς του ήταν ο φοβερός δράκοντας Πύθων. Ο 

Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα και το δικό του ιερό ιδρύθηκε από Κρήτες που έφθασαν 

στην Κίρρα, το επίνειο των Δελφών, με τη συνοδεία του θεού, μεταμορφωμένου σε δελφίνι. 

Ο μύθος αυτός σχετικά με την κυριαρχία του Απόλλωνα επιβίωσε σε εορταστικές 

αναπαραστάσεις που γίνονταν στους Δελφούς, τα Σεπτήρια, τα Δελφίνια, τα Θαργήλεια, τα 

Θεοφάνεια, και, βέβαια, τα περίφημα Πύθια, που τελούνταν για να θυμίζουν τη νίκη του 

θεού εναντίον του Πύθωνα και περιελάμβαναν μουσικούς διαγωνισμούς και γυμνικούς 

αγώνες. 

Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των Δελφών χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή 

(4000 π.Χ.) και προέρχονται από το Κωρύκειο Άντρο, σπήλαιο στον Παρνασσό, όπου 

τελούνταν οι πρώτες λατρείες. Εντός των ορίων του ιερού βρέθηκαν κατάλοιπα μυκηναϊκού 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_greek_sanctuaries-el.svg
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οικισμού και νεκροταφείου. Τα ίχνη κατοίκησης είναι ελάχιστα και πολύ αποσπασματικά 

μέχρι τον 8ο αι. π.Χ., περίοδο κατά την οποία επικράτησε οριστικά η λατρεία του Απόλλωνα 

και άρχισε η ανάπτυξη του ιερού και του μαντείου. Προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ. 

οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι ναοί, αφιερωμένοι ο ένας στον Απόλλωνα και ο άλλος στην 

Αθηνά, που επίσης λατρευόταν επίσημα, με την επωνυμία «Προναία› ή «Προνοία› και είχε 

δικό της τέμενος. Σύμφωνα με φιλολογικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα, στους 

Δελφούς λατρεύονταν, ακόμη, η Άρτεμις, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ερμής, ο Ζευς 

Πολιεύς, η Υγεία και η Ειλείθυια. 

 

 

 

Η θόλος της Αθηνάς Προναίας 

Με το ιερό συνδέεται ο θεσμός της Αμφικτυονίας, της ομοσπονδίας από δώδεκα φυλές της 

Θεσσαλίας και της Στερεάς, που αποτελούσε αρχικά θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα 

απέκτησε και πολιτική σημασία. Η Δελφική Αμφικτυονία είχε τον έλεγχο της περιουσίας και 

λειτουργίας του ιερού, αφού όριζε τους ιερείς και τους άλλους αξιωματούχους, εκλέγοντάς 

τους πάντα από κατοίκους των Δελφών. Υπό την προστασία και τη διοίκησή της τον 6ο αι. 

π.Χ. το ιερό εδραίωσε την αυτονομία του έναντι των διεκδικητών του (Α΄ Ιερός πόλεμος), 

αύξησε την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή του, μεγάλωσε σε έκταση και 

αναδιοργάνωσε τα Πύθια, τους δεύτερους σε σημασία πανελλήνιους αγώνες μετά τους 

Ολυμπιακούς, που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. 

Η περίοδος από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ. συμπίπτει με τη μεγάλη ακμή του δελφικού 

μαντείου. Οι χρησμοί του, που θεωρούνταν οι πιο αξιόπιστοι, εκφράζονταν από την Πυθία, 

ιέρεια του μαντείου, και ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνα. Πόλεις, ηγεμόνες και 

απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν το θεό και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delphi_tholos.jpg
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με λαμπρά αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό. Η φήμη του μαντείου έφθασε στα 

πέρατα του κόσμου και η έναρξη της λειτουργίας του χανόταν στα βάθη της αρχαιότητας και 

του μύθου. Πιστεύεται ότι το δελφικό μαντείο διατύπωσε καθοριστικές προβλέψεις σχετικά 

με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, την Αργοναυτική εκστρατεία και τον Τρωικό πόλεμο, 

ενώ βεβαιωμένος είναι ο σπουδαίος ρόλος της γνωμοδότησής του στην ίδρυση των 

ελληνικών αποικιών. Ακριβώς όμως, το γόητρο και η ισχύς των Δελφών προκάλεσαν δύο 

ακόμη Ιερούς Πολέμους, στα μέσα του 5ου και στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Κατά τον 3ο αι. π.Χ. 

μία νέα πολιτική και στρατιωτική δύναμη εμφανίζεται στο προσκήνιο, οι Αιτωλοί, που 

εκφράζουν τη δυναμική τους παρουσία στο ιερό με διάφορα αναθήματα. Κατά την περίοδο 

της ρωμαϊκής κυριαρχίας (μετά το 168 π.Χ.) οι Δελφοί άλλοτε ευνοήθηκαν και άλλοτε 

λεηλατήθηκαν από τους αυτοκράτορες, όπως από το Σύλλα το 86 π.Χ. 

Η παρακμή του μαντείου επήλθε με το φιλοσοφικό κίνημα του ορθολογισμού τον 3ο αι. π.Χ., 

ωστόσο, το τυπικό στη λειτουργία του έμεινε αναλλοίωτο έως το 2ο αι. μ.Χ., την εποχή του 

Αδριανού. Τότε το επισκέφθηκε ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος κατέγραψε λεπτομερώς 

πάρα πολλά κατάλοιπα κτιρίων, επιγραφών και γλυπτών.Η διεξοδική περιγραφή του 

συνέβαλε σημαντικά στην ανασύνθεση του χώρου. Το 394 μ.Χ. δόθηκε οριστικό τέλος στη 

λειτουργία του μαντείου με διάταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄. Με την 

επικράτηση του Χριστιανισμού οι Δελφοί έγιναν έδρα επισκοπής, αλλά εγκαταλείφθηκαν 

στις αρχές του του 7ου αι. μ.Χ., εποχή επέλασης των Σλάβων. Σταδιακά το αρχαίο ιερό 

επιχώσθηκε και καλύφθηκε ενώ, πολύ αργότερα, πάνω στα θαμμένα ερείπιά του 

εγκαταστάθηκε ένα ολόκληρο χωριό, το Καστρί, που στους νεότερους χρόνους δέχθηκε τις 

επισκέψεις των αρχαιόφιλων περιηγητών. 

 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delphi's_Valley.JPG
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Η έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών άρχισε γύρω στο 1860 από Γερμανούς. Το 

1891 οι Γάλλοι πήραν από την ελληνική κυβέρνηση έγκριση για διεξαγωγή συστηματικών 

ερευνών και τότε άρχισε η λεγόμενη «Μεγάλη Ανασκαφή›, αφού πρώτα απομακρύνθηκε το 

χωριό Καστρί. Κατά τη διάρκειά της ήλθαν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, ανάμεσα στα 

οποία και περίπου 3.000 επιγραφές, που αποκαλύπτουν διάφορες πτυχές του αρχαίου 

δημοσίου βίου. Σήμερα, οι εργασίες στο χώρο των δύο δελφικών ιερών συνεχίζονται με τη 

συνεργασία της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Γαλλικής Σχολής, με ανασκαφική 

αλλά και αναστηλωτική δραστηριότητα. Το μοναδικό μνημείο που διέθετε το αρχαίο υλικό 

για τη σχεδόν πλήρη αναστήλωσή του ήταν ο θησαυρός των Αθηναίων, που αποκαταστάθηκε 

το 1903-1906 από τους Γάλλους με έξοδα του Δήμου Αθηναίων. Άλλα μνημεία που έχουν 

αναστηλωθεί είναι ο βωμός των Χίων, ο ναός του Απόλλωνα και η θόλος. 

Στη νεότερη εποχή, ο χώρος των Δελφών συνδέθηκε με την προσπάθεια αναβίωσης της 

δελφικής ιδέας, από τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και τη σύζυγό του Εύα, οι οποίοι 

παρουσίασαν δύο παραστάσεις αρχαίου δράματος, το 1927 και το 1930, θέλοντας να 

δημιουργήσουν ένα νέο πνευματικό ομφαλό της γης. 

 

Ύστερη Αρχαιότητα 

Το μαντείο των Δελφών έκλεισε οριστικά με διάταγμα του Θεοδοσίου Α' το 395 μ.Χ. Ωστόσο 

ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε. Αρχαιολογικά δεδομένα μαρτυρούν ότι η πόλη συνέχισε να 

ευημερεί μέχρι περίπου τις αρχές του 7ου αιώνα. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προσπάθησε 

να ανατρέψει το κλίμα παρακμής των παγανιστικών λατρειών, όμως η βασιλεία του ήταν 

ιδιαίτερα βραχύβια. Όταν απέστειλε τον έμπιστό του Ορειβάσιο στο μαντείο των Δελφών να 

πληροφορηθεί για την τύχη των ιερών, πήρε μια αποκαρδιωτική απάντηση: 

Εἴπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά, 

οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, 

οὐ παγὰν λαλέουσαν, ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ. 

[Πείτε στο βασιλιά, ότι ο αυλός έχει πέσει στο χώμα. Ο Φοίβος δεν έχει πια σπίτι, ούτε δάφνη 

μαντική, ούτε και πηγή που μιλάει, γιατί στέρεψε το νερό που μιλούσε]. 

Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα αυτές των τελευταίων δεκαετιών, απέδειξαν ότι η ζωή στους 

Δελφούς δεν σταμάτησε με το κλείσιμο του μαντείου. Απεναντίας, φαίνεται ότι η πόλη 

συνέχισε να ανθεί για τρεις ακόμη αιώνες, αποδεσμευμένη όμως πια από τις αρχαίες 

λατρείες. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ανασκαφής αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
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μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα, την περίοδο που οι Δελφοί ήταν έδρα 

επισκόπου. 

Σημαντικά υστερορωμαϊκά κτίσματα είναι οι Ανατολικές Θέρμες, η οικία με το περιστύλιο, η 

ρωμαϊκή αγορά, η μεγάλη δεξαμενή, η έπαυλη της δυτικής στοάς. Έξω από την πόλη 

απλώθηκαν νεκροπόλεις. Η λεγόμενη Νοτιοανατολική Έπαυλη, που οικοδομήθηκε εκτός του 

ιερού περιβόλου του τεμένους του Απόλλωνα, είναι ιδιαίτερα πολυτελής. Η πρόσοψή της 

έχει μήκος 65 μέτρα και το ίδιο το κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Η οικία διέθετε 

τέσσερα τρικλίνια και ιδιωτικά λουτρά. Οι προμήθειες αποθηκεύονταν σε μεγάλους 

πακτωμένους πίθους. 

Ανακαλύφθηκαν αντικείμενα πολυτελείας, αρκετά από αυτά εισηγμένα, όπως μια μικρή 

λεοπάρδαλη από μάργαρο, σασσανιδικής μάλλον προέλευσης, που κοσμούσε κάποιο ξύλινο 

στέλεχος, όπως σκήπτρο ή κάθισμα. Σήμερα εκτίθεται στην αίθουσα του ισογείου 

του Αρχαιολογικού Μουσείου των Δελφών.  

Το κτίριο κτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία περίπου ως 

το 580, ενώ αργότερα μετατράπηκε σε συγκρότημα εργαστηρίων αγγειοπλαστών. Στα τέλη 

του 6ου αιώνα η πόλη συρρικνώθηκε και σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό οι εμπορικές επαφές 

με άλλες περιοχές. Η εγχώρια παραγωγή, η οποία είναι χονδροειδέστερη, κάλυπτε πλέον τις 

ανάγκες των κατοίκων. 

 Κατά την ύστερη αρχαιότητα η Ιερά Οδός πλακοστρώθηκε με επαναχρησιμοποίηση αρχαίων 

αρχιτεκτονικών μελών, ο χαρακτήρας της όμως είναι πια κυρίως βιοτεχνικός και εμπορικός. 

Στον χώρο της αγοράς δημιουργήθηκαν εργαστήρια, και οικοδομήθηκε παλαιοχριστιανική 

βασιλική. Δύο μεγάλες δεξαμενές κατασκευάστηκαν για να εξασφαλίζουν νερό στις οικίες. 

 

Οθωμανική περίοδος 

Οι Δελφοί ακολούθησαν την ιστορία της Φωκίδας με αλλεπάλληλες μεταβολές ηγεμόνων 

κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας, ως το 1410, όταν οι Οθωμανοί οριστικοποίησαν την 

εξουσία τους στην περιοχή. Η ίδια η τοποθεσία παρέμεινε σχεδόν ακατοίκητη για αιώνες, 

ενώ φαίνεται πως ένα ίσως από τα πιο πρώιμα κτίσματα της νεότερης εποχής ήταν το 

μοναστήρι της Παναγιάς, το οποίο κτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου γυμνασίου.  

Σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται ένας οικιστικός πυρήνας, που εξελίχθηκε στο χωριό 

Καστρί. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
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 Ο πρώτος δυτικός “περιηγητής” που περιέγραψε τις ορατές δελφικές αρχαιότητες και μας 

κληροδότησε μια σπάνια εικόνα του χώρου για μια περίοδο σχετικά άγνωστη ήταν ο 

Κυριακός ο Αγκωνίτης (ή, κατά κόσμον, Κιριάκο ντε Πιτσικόλι). Πρόκειται για μια λαμπρή 

μορφή, γνήσιο εκπρόσωπο του αναγεννησιακού ουμανισμού. Ξεκίνησε την καριέρα του ως 

έμπορος, ωστόσο οι αρχαιότητες που συναντούσε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του τον 

συγκίνησαν ιδιαίτερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μάθει αρχαία ελληνικά και λατινικά σε 

μεγάλη ηλικία, στα 30 του, και στη συνέχεια να επιδοθεί σε μια σειρά ταξιδιών με στόχο την 

αρχαιολογική εξερεύνηση και καταγραφή, παράλληλα με διάφορες διπλωματικές αποστολές 

ιδιαίτερα στην Οθωμανική αυλή. Ο Κυριάκος επισκέφθηκε τους Δελφούς τον Μάρτιο του 

1436, στο πλαίσιο ευρύτερου ταξιδιού στην Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο, και 

παρέμεινε εκεί για έξι ημέρες, καταγράφοντας τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με οδηγό την 

περιγραφή του Παυσανία. Σε αυτόν οφείλουμε τις περιγραφές του θεάτρου και του σταδίου, 

καθώς και αρκετών ορατών γλυπτών. Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή του στην 

επιγραφική, καθώς κατέγραψε πλήθος επιγραφών. Βέβαια, οι ταυτίσεις του δεν ήταν 

πάντοτε ορθές: το κυκλικό κτίριο που περιέγραψε ως ναό του Απόλλωνα, για παράδειγμα, 

δεν ήταν παρά τα δύο ημικύκλια της βάσης του αναθήματος των Αργείων. 

 Οι πληροφορίες για τους επόμενους δύο αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας είναι σχετικά 

πενιχρές και συγκεχυμένες. Με την ονομασία Καστρί οι Δελφοί υπάγονται στον καζά των 

Σαλώνων (Άμφισσας). Γνωρίζουμε ότι ο καταστροφικός σεισμός του 1580, που έπληξε όλη 

την περιοχή της Άμφισσας, προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις ως τότε ορατές αρχαιότητες. 

Στις 23 Απριλίου 1821 σε μάχη στην Αλαμάνα πληγώθηκε ο Αθανάσιος Διάκος, όπου τελικά 

βρήκε μαρτυρικό αλλά και ηρωικό θάνατο, αφού εκτελέστηκε βάναυσα από τον Οθωμανό 

διοικητή Ομέρ Βρυώνη. 

Στις 8 Μαΐου 1821, σε ένα μικρό πλινθόκτιστο κτίσμα της Γραβιάς Φωκίδας, το θρυλικό Χάνι 

της Γραβιάς, οι Έλληνες επαναστάτες, με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, έγραψαν 

σελίδες ηρωισμού και δόξας, επιτυγχάνοντας την πρώτη ουσιαστική νίκη τους επί των 

τουρκικών δυνάμεων. 

 

Οι πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους 

Μετά την  ίδρυση του ελληνικού κράτους, η μέριμνα για τις αρχαιότητες υπήρξε άμεση σε 

όλη την επικράτεια. Αρκετά γλυπτά που βρίσκονταν κατά χώρα στους Δελφούς 

μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αίγινα, στο αρχαιολογικό μουσείο που μόλις είχε ιδρύσει ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AD%CF%81_%CE%92%CF%81%CF%85%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
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Καποδίστριας. Έντονα ήταν όμως τα αιτήματα για δημιουργία μουσείου στην ίδια την 

περιοχή. Ήδη από τη δεκαετία του 1860 υπήρχε σχέδιο καθολικής ανασκαφής του χώρου, οι 

περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του ελληνικού κράτους, όμως, την έκαναν να 

φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Εν τω μεταξύ οι περιηγητές συνέχισαν ακάθεκτοι τις επισκέψεις 

τους σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γάλλος ποιητής και 

λογοτέχνης ΓκυστάβΦλωμπέρ, που επισκέφθηκε το χώρο το 1851. Το αυξανόμενο αυτό κύμα 

επισκεπτών και αρχαιοδιφών ίσως και να ήταν τελικά ένας από τους λόγους που οδήγησαν 

στη συμφωνία μεταξύ ελληνικού και γαλλικού κράτους για την απαλλοτρίωση του χωριού 

Καστρί, τη μετακίνηση των σπιτιών σε άλλη τοποθεσία και τη διενέργεια της μεγαλύτερης, 

ως τότε, ανασκαφής στον ελλαδικό χώρο. 

 

Νεότεροι Χρόνοι 

Τον Απρίλιο του 1941, ύστερα από βομβαρδισμό (στις 25 Απριλίου, που όμως δεν είχε 

θύματα ή ζημιές), οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την πόλη της Άμφισσας και την παραδίδουν 

στους Ιταλούς, μέχρι τον Ιούλιο του 1943 που η πόλη περνά υπό Γερμανική κατοχή. Στα 

χρόνια της κατοχής η πόλη και η γύρω περιοχή δοκιμάστηκε άσχημα και υπήρξαν 

καταστροφές (κάψιμο χωριών, εκτελέσεις) σε γειτονικά χωριά (Αγία Ευθυμία, Βουνιχώρα, 

Σεγδίτσα κλπ.). Από την άλλη, στα γύρω βουνά (Γκιώνα και Παρνασσό) έδρασε οργανωμένο 

αντάρτικο, το οποίο είχε και νικηφόρες μάχες εναντίον των κατακτητών (Ρεκά, Καρούτες). 

Τον Οκτώβριο του 1943, οι Γερμανοί αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την πόλη και στην 

συνέχεια και τη γενικότερη περιοχή, που θα παραμείνει ελεύθερη μέχρι τον Φεβρουάριο του 

1944, όταν και οι Γερμανοί επανέρχονται. Η οριστική αποχώρηση των Γερμανών από την 

πόλη, θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου του 1944. Η πόλη, επίσης, δοκιμάστηκε και στον Εμφύλιο 

πόλεμο με πολλές απώλειες για τους κατοίκους της. 

Σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος τον Δελφών αποτελεί κόσμημα για την αρχαιολογική 

ταυτότητα της Ελλάδος με έντονη τουριστική κίνηση, αφού αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Εκτός του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου, υπάρχει το 

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή μια σειρά Ιερών Μονών 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(1946%E2%80%931949)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(1946%E2%80%931949)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
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Το θέατρο και ο ναός του Απόλλωνα στη σύγχρονη εποχή. 

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Για την ανάλυση των κλιματολογικών συνθηκών θα λάβουμε ως μέτρο την περιοχή της Ιτέας.  

Για τον προσδιορισμό του βιοκλίματος κατά Emberger-Sauvage χρησιμοποιείται ο κλιματικός 

τύπος του βροχοθερμικού πηλίκου κατά Emberger: 

Q2 =  1.000P M+m(M-m) 

                                2 

όπου: 

 Ρ= ετήσιο ύψος βροχής σε mm 

 Μ= μέσος όρος μέγιστων θερμοκρασιών θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς 

 m= μέσος όρος ελάχιστων θερμοκρασιών ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς 

 

Με βάση τον τύπο αυτό και χρησιμοποιώντας σαν δεδομένο, για τις βροχοπτώσεις, για τις 

μέγιστες θερμοκρασίες και για τις ελάχιστες του ίδιο μέσο όρο, βρίσκουμε Q=47. Από αυτό 

και με βάση το κλιματικό διάγραμμα Emberger- Sauvage, συνάγεται ότι το βιοκλίμα της 

περιοχής είναι ημίξηρο με ήπιο χειμώνα, αφού έχουμε 7>m>3. 

Οι βιολογικά ξερές ημέρες της θερινής περιόδου υπολογίστηκαν εμπειρικά για κάθε μήνα με 

τον τύπο: 

Jr,b 

Xm = [Jm (Jp + 2) ]th 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ac.delphi1.jpg
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όπου 

 Xm= μηνιαίος ξηροθερμικός δείκτης 

 Jm= ημέρες του μήνα 

 Jp= ημέρες βροχής του μήνα 

 Jr,b= ημέρες δροσιάς ή ομίχλης του μήνα 

 th= συντελεστής σχετικής υγρασίας του μήνα 

 

 

Από τα δεδομένα του σταθμού και με διορθωτικές αναγωγές προκύπτει Xm=132 ημέρες, 

δηλαδή όσες και ο ξεροθερμικός δείκτης Χ. Με βάση αυτόν ο χαρακτήρας του βιοκλίματος 

είναι έντονος θερμομεσογειακός (125 < Χ < 150) όπως προκύπτει από τον χαρακτηρισμό του 

Μεσογειακού κλίματος από τους οργανισμούς UNESCO - FAO.  

Στην Ιτέα τους καλοκαιρινούς μήνες , η μέγιστη  μέση θερμοκρασία αγγίζει τους 33οC, ενώ το 

χειμώνα η μέση ελάχιστη θερμοκρασία είναι 3οC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων 
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Η «ημερήσια μέση μέγιστη" (συμπαγής κόκκινη γραμμή) δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία 

μιας μέσης ημέρας για κάθε μήνα για Ιτέα. Ομοίως, "ημερήσια μέση ελάχιστη" (συμπαγής 

μπλε γραμμή) δείχνει τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία. Οι ζεστές ημέρες και κρύες νύχτες 

(διακεκομμένες κόκκινες και μπλε γραμμές) δείχνουν τον μέσο όρο της πιο ζεστής μέρας και 

πιο κρύας νύχτας του κάθε μήνα για τα τελευταία 30 χρόνια. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νεφελώδης, αίθριος και ημέρες βροχόπτωσης 
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Το γράφημα δείχνει το μηνιαίο αριθμό ημερών με καιρό αίθριο, λίγο νεφελώδη, νεφοσκεπή 

και τις ημέρες με βροχή. Οι ημέρες με λιγότερο από 20% νεφοκάλυψη θεωρούνται ως 

αίθριες, με 20-80%  νεφοκάλυψη ως νεφελώδεις και με περισσότερα από 80%, ως 

νεφοσκεπείς. 

 
Μέγιστες θερμοκρασίες 
 

 

Το διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας για Ιτέα εμφανίζει πόσες ημέρες ανά μήνα 

επιτυγχάνονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες. 

 
Ποσά υετού 
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Το διάγραμμα υετού για την Ιτέα δείχνει πόσες ημέρες ανά μήνα, επιτυγχάνονται ορισμένα 

ποσά υετού. 

 

Ταχύτητα ανέμου 

 

Το διάγραμμα για την Ιτέα δείχνει τις ημέρες ανά μήνα, κατά τις οποίες ο άνεμος φθάνει μια 

ορισμένη ταχύτητα. 
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Ανεμολόγιο 

 

 

Το ροδόγραμμα για την Ιτέα δείχνει πόσες ώρες ετησίως ο άνεμος φυσάει από την 

υποδεικνυόμενη διεύθυνση.  
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Ετήσια αλλαγή θερμοκρασίας στην Ιτέα 

 

 

Το γράφημα δείχνει μια εκτίμηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας για την ευρύτερη περιοχή 

της Ιτέας. Η διακεκομμένη μπλε γραμμή είναι η γραμμική τάση της κλιματικής αλλαγής. Εάν 

η γραμμή τάσης ανεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, η τάση της θερμοκρασίας είναι 

θετική και γίνεται θερμότερη στην Ιτέα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αν είναι οριζόντια, δεν 

παρατηρείται σαφής τάση, και αν πηγαίνει προς τα κάτω, οι συνθήκες στο Ιτέα γίνονται 

ψυχρότερες με την πάροδο του χρόνου. 

Στο κάτω μέρος του γραφήματος φαίνονται οι λεγόμενες λωρίδες θέρμανσης. Κάθε 

χρωματιστή λωρίδα αντιπροσωπεύει τη μέση θερμοκρασία για ένα έτος μπλε για τα 

ψυχρότερα και κόκκινα για τα θερμότερα έτη. 
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Ετήσια μεταβολή βροχοπτώσεων στην Ιτέα 

 

 

 

Το γράφημα δείχνει μια εκτίμηση της μέσης συνολικής βροχόπτωσης για την ευρύτερη 

περιοχή της  Ιτέας. Η διακεκομμένη μπλε γραμμή είναι η γραμμική τάση της κλιματικής 

αλλαγής. Εάν η γραμμή τάσης ανεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, η τάση της 

βροχόπτωσης είναι θετική και γίνεται πιο υγρή στην Ιτέα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αν 

είναι οριζόντια, δεν παρατηρείται σαφής τάση και αν πηγαίνει προς τα κάτω, οι συνθήκες 

γίνονται πιο ξηρές στο Ιτέα με την πάροδο του χρόνου. 

Στο κάτω μέρος του γραφήματος φαίνονται οι λεγόμενες λωρίδες κατακρήμνισης. Κάθε 

χρωματιστή λωρίδα αντιπροσωπεύει τη συνολική βροχόπτωση ενός έτους - πράσινο για τα 

πιο υγρά και καφέ για τα πιο ξηρά έτη. 
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Μηνιαίες μεταβολές  θερμοκρασίας και βροχόπτωσης - Κλιματική Αλλαγή στην 
Ιτέα 

 

 

 

Το γράφημα δείχνει την μεταβολή της θερμοκρασίας για κάθε μήνα από το 1979 μέχρι 

σήμερα. Η μέτρηση αυτή  λέει κατά πόσο η τιμή ήταν θερμότερη ή ψυχρότερη από τον 30ετή 

κλιματικό μέσο όρο της περιόδου 1980-2010. Έτσι, οι κόκκινοι μήνες ήταν θερμότεροι και οι 

μπλε μήνες ήταν ψυχρότεροι από το κανονικό.  

Το κάτω  γράφημα δείχνει την διακύμανση  της βροχόπτωσης για κάθε μήνα από το 1979 

μέχρι σήμερα. Η μέτρηση αυτή αντανακλά στο αν  ένας μήνας είχε περισσότερες ή λιγότερες 

βροχοπτώσεις από τον μέσο όρο των 30 ετών του κλίματος 1980-2010.  

Έτσι, οι πράσινοι μήνες ήταν υγρότεροι και οι καφέ μήνες ήταν ξηρότεροι από το κανονικό. 
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Κλιματική Αλλαγή στην Ιτέα διακύμανση θερμοκρασίας και βροχόπτωσης ανά 
μήνα 

 

Αυτό το γράφημα επικεντρώνεται ενδεικτικά στον  μήνα Αύγουστο και  εμφανίζεται η 

διακύμανση  θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για κάθε Αύγουστο από το 1979.  

 

Γενικές πληροφορίες- Κλιματική Αλλαγή 

Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τον περιορισμό της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κάτω των 2°C, κατά προτίμηση στους 1,5°C 

(βαθμούς Κελσίου), σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου για την παγκόσμια θερμοκρασία, οι χώρες στοχεύουν στη μείωση της αύξησης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό και στη συνέχεια σε ταχείες 

μειώσεις, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές, οικονομικές και κοινωνικές 

δυνατότητες. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές από την αύξηση της θερμοκρασίας 

του αέρα, το λιώσιμο των παγετώνων και τη μείωση των πολικών πάγων, την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας, την αύξηση της ερημοποίησης, καθώς και από τα συχνότερα ακραία 

καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι καταιγίδες. Η 

κλιματική αλλαγή δεν είναι παγκοσμίως ομοιόμορφη και επηρεάζει ορισμένες περιοχές 

περισσότερο από άλλες. Στα παρακάτω διαγράμματα μπορείτε να δείτε πώς η κλιματική 
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αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει την περιοχή της Ιτέας  τα τελευταία 40 χρόνια. Η πηγή δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκε είναι η ERA5, η πέμπτη γενιά ατμοσφαιρικών αναλύσεων του ECMWF 

για το παγκόσμιο κλίμα, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1979 έως το 2021, με 

χωρική ανάλυση 30 km. 

 

ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 1469/Β/2003) η αστική περιοχή οικιστικού 

δικτύου: Άμφισσα Ιτέα Δελφοί, σχεδιάστηκε ως πολιτιστικό, μορφωτικό, τουριστικό κέντρο 

διεθνούς εμβέλειας με επίκεντρο το διεθνή πόλο των Δελφών και εξειδικεύεται στο 

στρατηγικό για την ανάπτυξη τομέα της εξόρυξης του βωξίτη και των παράπλευρων 

επεκτάσεων του (σύζευξη με υπηρεσίες αποκατάστασης τοπίων και έρευνα). Ο ελαιώνας της 

Άμφισσας αποτελεί βασικό στοιχείο της ενότητας και ενισχύεται ως παραγωγή.  

Η περιοχή μπορεί να αποτελέσει μια πολύ δυναμική περιοχή συμπληρωματικής υποστήριξης 

της ευρύτερης Λαμίας και του Καρπενησίου για μια δυναμική ανατροπή ανισορροπιών που 

πιέζουν επικίνδυνα την Περιφέρεια ενώ παράλληλα η μεγάλη αξία των ειδικά 

προστατευόμενων πόρων της περιοχής επιτρέπουν την θετική αναπτυξιακή τους ένταξη υπέρ 

του περιφερειακού χώρου στο σύνολό του παράλληλα με την απαιτούμενη προστασία.  

Η Άμφισσα είναι η πρωτεύουσα του νομού Φωκίδας η έδρα του δήμου Δελφών και το 

Διοικητικό Κέντρο και Κέντρο εξυπηρετήσεων της χωρικής ενότητα (Εμπορίου, Αναψυχής, 

Αστικού Τουρισμού και Κοινωφελών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών υποδομών) ανάλογων των 

διοικητικών της ρόλων και της πληθυσμιακής δυναμικότητας της. Είναι επίσης Κέντρο 

Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Ιτέα διαθέτει στο δίκτυο το ρόλο του λιμενικού 

κόμβου και κέντρο παραθαλάσσιου τουρισμού και οι Δελφοί κόμβου διεθνούς τουρισμού 

και πολιτισμού.  

Το Γαλαξείδι προτείνεται να αποτελέσει αστικό δίκτυο μακροπρόθεσμα μαζί με το Λιδορίκι 

και την Ερατεινή.  

Για την περιοχή της Γραβιάς προτείνεται η δημιουργία μιας νέας οργανωμένης βιομηχανικής 

περιοχής τύπου ΒΕΠΕ εξαιτίας της θέσης της με τον υπάρχοντα σταθμό του ΟΣΕ και τη 

δυνατότητα σύνδεσης με το νέο σταθμό του ΟΣΕ στην Τιθορέα.  
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Όσον αφορά τον αγροτικό χώρο ο Ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί μια δυναμική γεωργική 

περιοχή στον κύριο γεωργικό κορμό της Περιφέρειας. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα 

ασκείται επικεντρώνεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία και στην βοοτροφία, κυρίως στις 

αγροτοδασικές περιοχές (> 800 μέτρων και στα ημιορεινά),αλλά και στις πεδινές. Οι ορεινοί 

όγκοι αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτοδασικών δραστηριοτήτων και πολιτικών ορεινού 

χώρου.  

Η εξορυκτική βιομηχανία είναι εξαιρετικά σημαντική για την τοπική οικονομία της Φωκίδας 

με κύριο πυλώνα τις δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη, κατατάσσοντας την Ελλάδα στον 

μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ευρώπη.  

Επίσης σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Στερεάς Ελλάδας προτείνεται η ενεργοποίηση του θεσμού Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) για την στήριξη των 

αναπτυξιακών ενοτήτων καθώς και για την ανάπτυξη και οργάνωση λειτουργίας ή 

συνλειτουργίας δραστηριοτήτων στον πρωτογενή/ δευτερογενή ή τριτογενή τομέα.  

Ειδικότερα για τα ΠΟΑΠΔ Υδατοκαλλιεργειών/ ΠΟΑΥ προτείνονται στις περιοχές της ΔΕ 

Γαλαξειδίου, ΔΕ Δεσφίνας& ΔΕ Ιτέας όπου στην περίπτωση γειτνίασης με περιοχές με 

συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά 

αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και ο τρόπος τήρησής τους, καθώς και ο βαθμός κορεσμού 

τους.  

Όσον αφορά την χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, οι κύριες ζώνες αφορούν τις 

περιοχές μεγάλων υποδομών και πόρων (χιονοδρομικά κέντρα, Τουριστικοί Λιμένες/ 

Μαρίνες, Μνημεία , δίνοντας σε επίπεδο ΟΤΑ κατεύθυνση για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση 

συνοδευτικών τουριστικών εγκαταστάσεων εντατικής κλίμακας μέσω του χαρακτηρισμού 

του ΟΤΑ ως ελεγχόμενης ή μη ανάπτυξης, υπάρχουσας ή προτεινόμενης.  

Η περιοχή του Δήμου εντάσσεται προς τους κύριους οδικούς άξονες:  

- Πρωτεύον διεθνές/ εθνικό δίκτυο : Λαμία – Άμφισσα – Αντίρριο – Πάτρα  

-Δευτερεύον διεθνές/εθνικό δίκτυο: Θήβα – Λιβαδειά –Ιτέα (Παράκαμψη Δελφών)  

Ως προς τη λιμενική υποδομή η Μαρίνα της Ιτέας εντάσσεται ως πρωτεύον τουριστικό λιμάνι 

και ως διαπεριφερειακής εμβέλειας το Λιμάνι της Ιτέας.  

Προτείνεται ακόμη η δημιουργία ελικοδρομίου στους Δελφούς.  
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Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύεται με το δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου 

και προβλέπεται να εξυπηρετήσει την Άμφισσα.  

Ως προς τη διαχείριση του ορεινού χώρου το Τρίγωνο «Άμφισσα-Λαμία-Καρπενήσι» καθώς 

αποτελεί κυρίαρχο χώρο φυσικού αποθέματος διεθνούς ακτινοβολίας και ενδιαφέροντος 

(πολυάριθμα Natura), με εξαιρετικά απείραχτη φύση και μακρά παράδοση και ιστορία 

αειφορικής συνύπαρξης ανθρώπου - φύσης προτείνεται να αποτελέσει χώρο εναλλακτικής 

βιώσιμης διαχείρισης σε μακροεπίπεδο.  

Οι «Περιοχές Ειδικών Χώρων Παρεμβάσεων» (ΠΕΧΠ) της ζώνης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού και της ζώνης της Τεχνητής Λίμνης του Μόρνου για την ανάπτυξη τους ως πόλοι 

τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Ειδικά για το σύνθετο χώρο του Παρνασσού το 

ΠΠΧΣΑΑ προτείνει μέσω του ΠΕΧΠ την συνολική αντιμετώπιση με συντονισμό όλων των 

φορέων (Δελφοί, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Βωξίτες, Δρυμός κλπ.) καθώς και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων προσπέλασης, ξενοδοχειακής υποστήριξης, υποστήριξης σε 

λοιπές τουριστικές εξυπηρετήσεις, στην σύνθετη χωρική ενότητα των Παρα-Παρνάσσιων 

ενοτήτων 3ου επιπέδου.  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Άμφισσας αποτελείται από 7 Τοπικές Κοινότητες και μία Δημοτική 

Κοινότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν 10 οικισμούς. 

Η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας, στην οποία βρίσκεται και η έδρα του Δήμου, συγκεντρώνει 

τον περισσότερο πληθυσμό περιλαμβάνοντας 4 Πολεοδομικές ενότητες - γειτονιές, των 

οποίων η οργάνωση καθορίζεται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). 

Στις Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου, 

Δροσοχωρίου, Ελαιώνα, Σερνικακίου περιλαμβάνονται ένας (ομώνυμος) οικισμός και μόνο 

στην Τοπική Κοινότητα Προσηλίου περιλαμβάνονται οι τρείς οικισμοί: το Προσήλιον, η 

Βίνιανη και το Μοναστήριο. Οι οικισμοί αυτοί, έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων και 

θεωρούνται αγροτικοί. 

Η οργάνωση των οικισμών του Δήμου καθορίζεται σε χωρικές ενότητες που προσδιορίζονται 

από το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και τους ορεινούς όγκους. 

Η κύρια οικιστική ενότητα είναι η πόλη της Άμφισσας, η οποία αποτελείται από τον ομώνυμο 

ημιορεινό οικισμό. Εκτός της βασικής οικιστικής ενότητας της Άμφισσας, διακρίνονται τρείς 

χωρικές ενότητες οικιστικών συγκεντρώσεων: 

1. Η κεντρική πεδινή οικιστική ενότητα που περιλαμβάνει τους οικισμούς Αγίου Γεωργίου, 

Αγίου Κωνσταντίνου, Σερνικακίου και Ελαιώνα. 
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2. Η ανατολική ορεινή οικιστική ενότητα του Παρνασσού που περιλαμβάνει τον οικισμό του 

Δροσοχωρίου. 

3. Η βόρεια και δυτική ορεινή οικιστική ενότητα της Γκιώνας που περιλαμβάνει τους 

οικισμούς Αγίας Ευθυμίας, Βίνιανης, Προσηλίου και Μοναστηρίου. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., χωροθετείται μέγεθος 54,05 Ηα για νέες οικιστικές 

επεκτάσεις, με κάλυψη της ζήτησης σε Α' κατοικία στον χρονικό ορίζοντα του 2024, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για το πάρκο επιπέδου πόλης. Οι οικιστικές επεκτάσεις 

χωροθετούνται στα δυτικά και κυρίως στα νότια της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη και τη 

χάραξη του περιφερειακού οδικού δακτυλίου, αντίστοιχα δε, επεκτείνονται οι υπάρχουσες. 

Ακολούθως, στον επόμενο πίνακα πραγματοποιείται ο επιμερισμός της θεωρητικής 

πυκνότητας d, η οποία στο σύνολο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των νέων οικιστικών 

επεκτάσεων, έχει ληφθεί σε d = 137 κάτ. /Ηα. Επιπλέον δε, επιμερίζεται ο συντελεστής 

κορεσμού λ, ο οποίος στο σύνολο της πόλης έχει ληφθεί λ = 0,55. 

 

Πίνακας 2.5 Επιμερισμός της θεωρητικής πυκνότητας d και του συντελεστή κορεσμού έτους 

2024 ανά νέα Π.Ε. 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ Συνολική 

έκταση 

οικιστικο

ύ 

υποδοχέ

α 2024 

Έκτα

ση 

οδικ

ού 

δικτ

ύου 

18% 

202

4 

Έκτ

αση 

Κ.Χ. 

202

4 

Έκταση 

Ο.Τ. Α 

αφαιρο

ύμ. 

Οδικού 

δικτύου 

και Κ.Χ. 

Μόνι

μος 

Πληθ

υσμός 

έτους 

2024 

Γενικό

ς 

Μέσο

ς Σ.Δ. 

2024 

k p U 2024 Θεωρ

ητ. 

Πυκν

ότητα 

d 

Συντελ

εστής 

κορεσμ

ού λ 

 (Ηα) (Ηα) (Ηα) (Ηα) (κατ.)  (τ.μ. 

κτιρί

ου/κ

ατ.) 

(τ.μ. 

κτιρίου

/κατ.) 

(τ.μ. 

κτιρίου/

κατ.) 

(κατ./

Ηα) 

% 

ΠΕ1 82.53 14,8

6 

6,70 60,98 4.981,

00 

1.03 45,0

0 

4,00 22,30 143,0

0 

0,57 

ΠΕ2 38.98 7,02 4,79 27,17 2.092,

00 

1.20 54,1

8 

9,70 28,00 123,0

0 

0,62 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

67 
 

ΠΕ3 50.71 9,13 0,64 40,94 2.560,

00 

1.03 45,0

0 

4,00 22,30 143,0

0 

0,44 

ΠΕ4 54.07 9,73 0,84 43,50 3.367,

00 

1.21 50,7

0 

7,54 25,84 135,3

0 

0,57 

ΣΥΝΟΛΟ 226.30 40,7

3 

12,9

7 

172,60 13.00

0,00 

1.10 47,9

5 

5,84 24,14 137,0

0 

0,55 

 

Το Δ.Δ. Άμφισσας (νυν Δ.Ε.), περιλαμβάνει 4 Πολεοδομικές ενότητες - γειτονιές, των οποίων 

η οργάνωση, καθορίστηκε από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, βάσει της υπ’ αρ. 

66313/2925 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1166/1986, 

στις οποίες περιλαμβάνονται οι κατωτέρω συνοικίες: Κέντρο, Τέχολη, Μάντρα, Γκιρίζι, 

Πηγάδια, Παναγιά, Χάρμαινα, Δροσοχώρι και Προσφυγικός συνοικισμός. 

 

Πολεοδομικές Ενότητες − Γειτονιές: 

Π 1- Γειτονιά 1 Άγιοι Ανάργυροι 

Π 2- Γειτονιά 2 Παναγιά – Χάρμαινα 

Π 3- Γειτονιά 3 Τέχολη – Δροσοχώρι 

Π 4- Γειτονιά 4 Μάνδρα 

 

Η πολεοδομική οργάνωση της πόλης για τον προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό των 13.000 

κατοίκων στο έτος 2024, όπως και για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των επιπλέον 3.000 

κατοίκων των οικισμών θα συντελεστεί με τη διατήρηση του αριθμού των ήδη 

θεσμοθετημένων πολεοδομικών ενοτήτων και μεγέθυνση της έκτασης αυτών με την ένταξη 

νέων περιοχών κατ’ επέκταση τους. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζονται οι χρήσεις γης, ώστε 

εκτός από τη διατήρηση των πρωταρχικών για τη λειτουργία της πόλης, να χωροθετηθούν οι 

νέες για την αειφόρο ανάπτυξη της και να απομακρυνθούν οι οχλούσες. 

Οι εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων ΤΕΙ, καθώς και τα κτηριακά συγκροτήματα Εργατικών 

κατοικιών, τα οποία οικοδομήθηκαν με τη διαδικασία της έγκρισης τοπικών ρυμοτομικών, 

ενσωματώνονται στην προτεινόμενη επέκταση. 

Καθορίζεται χρήση ως Γενική κατοικία, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 

23.2.1987 (Φ.Ε.Κ. 166/Δ΄/1987), στις τέσσερεις πολεοδομικές ενότητες και στις επεκτάσεις 

τους. 

Διατηρείται η θέση των κεντρικών λειτουργιών γύρω από την περιοχή των πλατειών Ησαΐα 

και Κεχαγιά, καθώς και κατά μήκος του άξονα εισόδου της πόλης από Ιτέα, όπου καθορίζεται 
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χρήση Πολεοδομικού κέντρου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του Π.Δ. 23.2.1987 

(Φ.Ε.Κ. 166/Δ΄/1987), με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και την εγκατάσταση μέσων μαζικών 

μεταφορών. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία επιπλέον τοπικού πολεοδομικού κέντρου στην 

περιοχή της Χάρμαινας με τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις. 

Η Δ.Ε. Άμφισσας έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 490/ΑΑΠ/2013) το οποίο 

τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/2014. 

Το Μάρτιο του 2016 υπογράφει η σύμβαση για τη μελέτη Πράξης Εφαρμογής της Επέκτασης 

Σχεδίου Πόλης Άμφισσας, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί ήδη από το 1990 (Π.Δ. 36793/1990, 

Φ.Ε.Κ. 534Δ΄/1990).  

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ  

Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας αποτελείται από μία Δημοτική Κοινότητα την Ιτέα και δύο Τοπικές 

Κοινότητες, τις Κίρρα και Τριταία. 

Η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως το οποίο αναθεωρήθηκε με το 

ΦΕΚ 374Δ/89 και επεκτάθηκε με το ΦΕΚ 61Δ/90,ενώ έχει ολοκληρωθεί και η πράξη 

εφαρμογής της επέκτασης με την 2782/06 Απόφαση Νομάρχη Φωκίδας. 

Για την Τοπική Κοινότητα Κίρρας έχει γίνει αναθεώρηση σχεδίου πόλεως με το ΦΕΚ 515Δ/93 

και επέκταση με το ΦΕΚ 469Δ/93 ενώ η πράξη εφαρμογής βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Ο οικισμός της Τριταίας δεν είναι οριοθετημένος. 

Για την Δημοτική Ενότητα εκπονείται η αναθεώρηση του ΓΠΣ. 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

Αποτελείται από μια Δημοτική Κοινότητα το Γαλαξείδι και τρεις Τοπικές Κοινότητες αυτές των 

Αγίων Πάντων, της Βουνιχώρας και των Πεντεορίων. 

Η Δημοτική ενότητα Γαλαξειδίου (Παραδοσιακός οικισμός) έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. 

Οι Άγιοι Πάντες είναι οριοθετημένος οικισμός, ενώ οι οικισμοί Πεντεορίων και Βουνιχώρας 

δεν είναι οριοθετημένοι. 

Για την Δημοτική Ενότητα εκπονείται Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ). 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 

Αποτελείται από μια Δημοτική Κοινότητα τους Δελφούς και μια Τοπική Κοινότητα το Χρισσό. 

Και οι δύο οικισμοί έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί και έχουν εγκεκριμένο σχέδιο πόλης 

και ΓΠΣ. 
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Στους Δελφούς εκτελείται μελέτη επέκτασης του σχεδίου και πράξη εφαρμογής, ενώ στο 

Χρισσό εκτός του σχεδίου υπάρχει και οριοθετημένο τμήμα οικισμού. 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως και οριοθετημένο τμήμα οικισμού, όπως έχει επίσης 

εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 483ΑΑΠ/31-12-2013). 

 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

Οι οικισμοί της Δημοτικής ενότητας, Μαυρολιθάρι, Μουσουνίτσα, Πυρά, Καστριώτισσα, 

Αθανάσιος Διάκος, Στρώμη, Πανουργιάς, δεν είναι οριοθετημένοι. 

Για την Δημοτική ενότητα εκπονείται ΣΧΟΟΑΠ. 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 

Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, Καλοσκοπή, Μαριολάτα,  Οινοχώρι, Σκλήθρο, 

δεν είναι οριοθετημένοι ενώ οι οικισμοί, Αποστολιά, Βάριανη, Καστέλια, έχουν οριοθετηθεί. 

Η Γραβιά έχει σχέδιο πόλεως, ενώ για την Δημοτική ενότητα εκπονείται ΣΧΟΟΑΠ. 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Η Δημοτική Ενότητα περιλαμβάνει τους εξής οικισμούς: 

 Πολύδροσο με σχέδιο πόλεως και επέκταση (ΦΕΚ 487Δ/93) 

 Άνω Πολύδροσο, Επτάλοφος μη οριοθετημένοι οικισμοί 

 Λιλαία οριοθετημένος οικισμός   

 Για την Δημοτική ενότητα εκπονείται ΣΧΟΟΑΠ. 

 

Ο Δήμος Δελφών έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό συγκεκριμένων προγραμμάτων 

προτάσεων και δράσεων για την αστική και χωρική του ανάπτυξη και συγκεκριμένα: 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Σ.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

3. ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Σ.Δ.Α.Ε.)  

Ολοκληρώθηκαν οι Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και ο Δήμος 

ορίστηκε προσωρινός δικαιούχος για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). 

 

ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
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Ο Δήμος Δελφών διαθέτει το ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας. 

Το ΒΙΟ.ΠΑ. της Άμφισσας διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Οι υποδομές του περιλαμβάνουν 

εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και ακάθαρτων υδάτων, 

ηλεκτροδότηση και τηλεφωνοδότηση.  

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, 

καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, 

ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.. 

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα). 

δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες) όπως φάρμακα, σύριγγες, 

μπαταρίες κ.λπ.. 

Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 

εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, 

πλαστικά, υφάσματα) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, 

ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων, μικροβιολογικών εργαστηρίων τα οποία οδηγούνται 

υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού του κοιμητηρίου. 

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 

εργασίες. 

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. 

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, 

άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
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Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθάκαι 

επιτυγχάνονται με τη συνεργασία πολιτών κατοίκων και του Δήμου και διέπονταιαπό 

διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

Ο Δήμος Δελφών έχει εγκρίνει κανονισμό καθαριότητας  με αριθμό απόφασης 262/2011. 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

 Την τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 Την σωστή διαχείριση των αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, 

ανακύκλωση, διάθεση). 

 Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρμογή 

των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας και είναι έγκυρες εφόσον δεν 

αντίκεινται στις υγειονομικές , αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.  

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Η σπουδαιότητα της Ανακύκλωσης είναι κατανοητή, όχι μόνο γιατί περιορίζει κατά πολύ τα 

σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, αλλά κυρίως γιατί προστατεύει το περιβάλλον από 

τις πολύ βλαβερές ουσίες που μπορεί να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία 

ρυπαίνοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Ακόμη, εξοικονομεί πρώτες ύλες για 

την παραγωγή νέων προϊόντων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας. 

Στον Δήμο Δελφών λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, για την 

ανάκτηση και ανακύκλωση πρώτων χρήσιμων υλών. 

Συγκεκραμένα, λειτουργεί νέο ΧΥΤΥ και εργοστάσιο κομποστοποίησης για τη διαχείριση των 

βιοαποβλήτων. Προηγήθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» και του Δήμου Δελφών, ως φορέας Υλοποίησης, που 

υπεγράφη στις 19-03-2015. 

 Στις 19-06-2015 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση μεταξύ της μειοδότριας Κ/Ξιας ΜΥΒΑ ΑΕ - 

SICAPSA και του Δήμου Δελφών, ενώ στις 06-03-2019 υπεγράφη εργολαβική 

συμπληρωματική σύμβαση.  

Συνοπτικά στο έργο του ΧΥΤΥ περιλαμβάνονται: 

 Χωματουργικά έργα διαμόρφωσης χώρου -λεκάνης ταφής -οδοποιίας και 

οδοστρωσίας 
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 Έργα στεγανοποίησης λεκάνης, συλλογής στραγγιδίων, ελέγχου βιοαερίου 

 Έργα επεξεργασίας στραγγιδίων (ΕΕΣ) (δεξαμενές  επεξεργασίας και εξοπλισμός) 

 Κτιριακά έργα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων 

 Δίκτυα υποδομής (ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης κ.λπ.) 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας - αυτοματισμοί - 

εσωτερικές η/μ εγκαταστάσεις κτιρίων κ.λπ.) 

 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης (έργα Π.Μ. και 

εξοπλισμός), καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου για διάστημα έξι μηνών. 

Στις 14-12-2020 συντάχθηκε το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου, 

το οποίο δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, τη μονάδα 

κομποστοποίησης και τη δοκιμαστική της λειτουργία. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία 

της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας καθώς και του 

φυσικού περιβάλλοντος από την εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή 

ανθρωπογενείς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καύσωνες, κλπ.).  

Ο νέος Νόμος 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 

συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 

άλλες διατάξεις» ορίζει τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία δομών πολιτικής προστασίας 

σε τοπικό επίπεδο. 

Ως ολοκληρωμένος κύκλος Πολιτικής Προστασίας ορίζεται διεθνώς, ο κύκλος που 

περιλαμβάνει:  

 την Πρόληψη (prevention)  

 την Προετοιμασία (preparedness)  

 την Έγκαιρη Προειδοποίηση (early warning)  
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 την Άμεση Επέμβαση (rapid response)  

 τη Διαχείριση των Συνεπειών (consequences management)  

 την Αποκατάσταση (rehabilitation).  

Η συνεχής αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών και οι οικονομικές τους επιπτώσεις επιβάλλει τη συστηματική δράση σε 

τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης.  

Η τάση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, στη δημογραφική αύξηση 

σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αστικοποίηση, καθώς και σε διάφορους άλλους 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη βιομηχανική 

δραστηριότητα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Λόγω των παραγόντων αυτών, η 

συχνότητα και η ένταση των καταστροφών είναι πιθανό ότι θα εξακολουθήσουν να 

αυξάνονται. Μπροστά σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είναι επιτακτικά 

αναγκαίο για τον Δήμο να ενισχύσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις καταστροφές.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών για τη διαχείριση των καταστροφών 

επιτρέπει να μειωθούν τα θύματα και οι ζημίες. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται και 

γίνονται συνεχώς περισσότερο αισθητοί, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές, εθνικές 

και ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Για τον λόγο αυτόν, 

είναι σκόπιμο να επισημανθούν και να εφαρμοστούν οι τρόποι βελτίωσης του σημερινού 

συστήματος, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μείζονες καταστροφές στο 

μέλλον.  

Η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών είναι το πρωταρχικό 

καθήκον κάθε κράτους και η ευθύνη για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την 

αντιμετώπιση των κρίσεων εναπόκειται κατά κύριο λόγο στις εθνικές κυβερνήσεις. 

 Ήδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έντονη πολιτική ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής ισχυρών πολιτικών διαχείρισης κινδύνων καταστροφών 

(ΔΚΚ) με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντι στις καταστροφές και την άμβλυνση 

των σημαντικότερων επιπτώσεών τους τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις εξωτερικές της 

δράσεις.  

 

 

Ο ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

74 
 

Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται αφενός από 

τον Κώδικα Δήμων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της 

πολιτικής προστασίας ιδίως δε:  

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα 

διοικητικά τους όρια.  

2. Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο 

πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και 

δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 

σχεδιασμού.  

3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την 

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της 

περιφέρειάς τους. Επιπρόσθετα, ένα σύνολο θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων των Δήμων 

άπτονται της πολιτικής προστασίας, αν και δεν αναφέρονται ρητά ως αρμοδιότητες 

πολιτικής προστασίας.  

Ο Δήμος  Δελφών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως προς την Πολιτική Προστασία έχει 

εκπονήσει ολοκληρωμένα σχέδια πολιτικής προστασίας στους εξής τομείς: 

1)Σχέδιο Δάρδανος 

 Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δελφών επιδιώκεται η άμεση και 

συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών 

Φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην 

προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο. 

2)Σχέδιο Βορέας 
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Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών επιδιώκεται η άμεση και 

συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο:  

• για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που 

συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που 

αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς 

και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των 

υποδομών της χώρας Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η 

συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο. 

 

3) Σχέδιο Ιόλαος 

Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Δελφών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε 

Τοπικό επίπεδο 

•για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών 

 •για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και 

την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της 

ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας Προϋπόθεση 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σεΤοπικό επίπεδο 

 

4) Σχέδιο Εγκέλαδος 
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 Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Δελφών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη 

απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των 

συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της 

περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων 

Φορέων σε Τοπικό επίπεδο. 

 
ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
 
Ο Δήμος Δελφών  διαθέτει μία σειρά από τροχοφόρα οχήματα τα οποία ενισχύουν 

την δράση του σε διάφορους φορείς όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, η Πολιτική 

Προστασία, η μεταφορά προσωπικού, η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ. 

Ακολουθεί σχετικός πίνακας.  

 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
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1 7/7/1997 ΚΗH 1639 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

2 9/8/2017 ΒΙΝ 8819 ΜΕECEDES 1523 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ  

3 
26/11/200

8 
ΚΗΗ 1608 MERCEDES BENZ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

4 1/6/1999 ΚΗΥ 7909 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

77 
 

5 2/8/2002 ΚΗΥ 7938 
NISSAN 
VEHICULΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

6 2/6/2009 ΚΗΗ 1618 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

7 12/5/2009 ΚΗΗ 1616 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

8 8/9/1999 ΚΗΥ 7916 MERCEDES-BENZ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

9 28/7/2008 ΒΙΡ 1722 NISSAN ATHLEON ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

10 23/1/1998 ΚΗΥ 4645 IVECO SPA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

11 17/8/2021 KTY 1050 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

12 Φεβ-22 ΚΤΥ 1054 VOLVO 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΜΕ ΑΠΟΣΠ. ΚΑΔΟΥΣ 

 
2. ΦΟΡΤΗΓΑ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ  – ΑΝΟΙΧΤΑ –ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ - 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) 
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 1  15/05/2015 ΒΙΝ 9234 IVECO 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 2 15/5/2015 ΑΜΕ 4846 HAS-60-AS ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ  

 3 1/9/1999 ΚΗΥ7939 IVECO MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
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4 20/2/2000 ΚΗΗ 1614 
(MERCEDES 818) 
DAIMLER 
CHRYSLER 

ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) 

 5 3/12/2002 ΚΗΗ 1630 
MERCEDES 413 
CDI SPRIDER 

ΦΟΡΤΗΓΟΚΛΕΙΣΤΟ 

 6 3/11/1999 KHY 7918 IVECO MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 7 2/3/2001 ΚΗΥ 7928 IVECO-MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ 

 8 8/11/2004 ΝΧΥ 7585 MERCEDES  
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

9 16/11/1999 ΚΗΥ 7919 IVECO MAGIRUS 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 10 18/10/1999 KHY 7917 UNIMOG ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 
 
 

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Ε  
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 1 12/10/1995 
ΜΕ 
133835 

MERCEDES ΑΠΟΦΡΑΧΤΙΚΟ 

 2 14/1/2004 ΜΕ 73930 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 3 1/4/1999 ΜΕ 51611 KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

 4 14/6/2000 ΜΕ 51630 CASE 
 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

 5  04/04/2019 
ME 
133852 

IVECO 
HERHAESTU 

KAΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
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 6 16/7/2009 
ΜΕ 
108214 

J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  

 7 27/11/2008 
ΜΕ 
105181 

DAIMLER 
CHRYSLER 
(MERCEDES) 

ΣΑΡΩΘΡΟ 

 8 27/7/1999 ΜΕ 51618 KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

 9 15/4/2005 ΜΕ 82430 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  

 10 16/10/2003 ΜΕ 73911 
FOREDIL 
MACHINE 

 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

 11 10/12/2010 
ΜΕ 
117519 

DAIMLER AG 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΦΡΕΖΑ 

 12 12/4/2018 
ΜΕ 
133834 

 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 13 30/6/2008 
ΜΕ 
100968 

CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

 14 6/8/2009 
ΜΕ 
108215 

JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 15 27/10/2009 
ΜΕ 
114731 

HAKO ΣΑΡΩΘΡΟ 

 16 26/5/2005 ΜΕ 82440 MERCEDES  ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

 17 8/4/2003 ΜΕ 34421 KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 18 1/12/2009 
ΜΕ 
114734 

DAIMLER-BENZ 
(UNIMOC) 

 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 19 5/5/2000 ΜΕ 51627 KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

 
 
 
 

4. Λοιπά Οχήματα 
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1 

7/11/2005 ΚΗΙ 5254 
HYUNDAI MOTOR 
C 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9Θ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

2 
30/1/2003 ΚΗΥ 7945 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

3 
5/4/2004 ΚΗΗ 1645 SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

4 
23/5/2003 ΚΗΙ 4497 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5 
8/6/2007 ΚΗΗ 1628 NISSAN EUROPE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

6 
10/11/2014 KHH 1635 NISSAN INTERN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

7 
6/2/2004 ΚΗΙ 4501 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

8 

3/5/2006 ΚΗΙ 5256 
HYUNDAI MOTOR 
C 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9Θ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 
17/4/2003 ΚΗΥ 7949 

HYUNDAI MOTOR 
C   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 

14/11/2005 ΚΗΙ 5255 
HYUNDAI MOTOR 
C 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9Θ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

11 
27/1/2003 ΚΗΥ 7946 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

12 
5/2/2016 ΚΗΗ 1638 IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

13 
15/4/2003 ΚΗΥ 7948 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

14 
23/5/2003 ΚΗΙ 4496 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

15 
2/10/2002 ΚΗΥ 7940 

HYUNDAI MOTOR 
C 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

16 
28/6/2004 ΚΗΗ 1643 DOTTO SRL TΡΑΙΝΑΚΙ 

17 
12/2/2002 ΑΜΑ 475 YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ 

18 
12/2/2002 ΑΜΑ 476 YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ 

19 22/7/2009 ΚΝ 3442 ZONGENSEN ΔΙΚΥΚΛΟ 

20 23/7/2009 ΚΝ 3444 ZONGENSEN ΔΙΚΥΚΛΟ 
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21 
3/8/2021 KTY 1051 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

22 
3/8/2021 KTY 1052 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 
 
ΟΜΑΔΑ Ε   

1. ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (ΚΛΕΙΣΤΑ – ΑΝΟΙΧΤΑ) 
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1 
7/3/2000 ΚΗΥ 7924 TOYOTA  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

2 
19/7/2005 ΚΗΙ 5253 OPEL  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  

3 
2/10/2007 ΚΗΙ 4505 

NISSAN MOTOR 
(L311) 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

4 
22/4/2008 ΚΗΗ 1603 FORD WERKE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

5 
28/2/2000 ΚΗΥ 7921 ISUZY  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

6 

27/6/2005 ΚΗΙ 5260 
MMC SITTIPOL 
MITSUBISHI 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

7 
3/4/2009 ΚΗΗ 1615 TOYOTA  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  

8 
9/10/1998 ΚΗΗ 1619 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  

9 
19/1/2004 ΚΗΙ 4500 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

10 
16/11/2004 ΚΗΙ 5251 NISSAN MOTOR ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

11 
4/5/2002 ΚΗΥ 7937 TOYOTA  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

12 
9/7/1999 ΚΗΥ 7914 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

13 
5/8/2010 ΚΗΗ 1646 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  
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14 
11/5/2006 ΚΗΗ 1647 MERCEDES BENZ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

15 
Μαϊ-13 KHH 1648 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

16 
19/7/2021 KHH 1649 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

17 
19/7/2021 KHH 1650 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

18 
19/7/2021 ΚΗΗ 7089 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

19 
19/7/2021 ΚΗΗ 7087 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

20 
19/7/2021 ΚΗΗ 7095 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

21 
19/7/2021 ΚΗΗ 7094 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

22 
19/7/2021 ΚΗΗ 7098 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  

23 

16/10/2008 ΚΗΗ 1644 VOLKSWAGEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟ 

24 
25/9/2012 ΚΤΥ 1055 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

25 12/1/2015 ΚΤΥ 1056 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΛΙΜΑΝΙΑ 

Το λιμάνι της Ιτέας βρίσκεται σε αξιόλογη θέση αφού χωροταξικά τοποθετείται μεταξύ του 

Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους. Παρέχει ευχερή και σε σύντομο χρόνο οδική σύνδεση με 

παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικούς και πολιτιστικούς πόλους – μνημεία, όπως οι Δελφοί και η 

Ι.Μ. Οσίου Λουκά στη Βοιωτία (τουριστικοί πόλοι UNESCO) σε χρόνο μόλις 15 και 45 λεπτά 

αντίστοιχα, ενώ απέχει μία περίπου ώρα από τις Θερμοπύλες.  

Σε συνδυασμό με άλλους τουριστικούς προορισμούς του Ιονίου και του Σαρωνικού, αποτελεί 

έναν δυναμικό τουριστικό πόλο ανάπτυξης της περιοχής. Από το σύνολο των 

κρουαζιερόπλοιων που δραστηριοποιούνται σταθερά στον ελληνικό χώρο έχει τη 
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δυνατότητα προσόρμισης στο λιμάνι της Ιτέας με βάση το μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα των 

πλοίων (< 7.6 μ.).  

Το λιμάνι της Ιτέας μπορεί να προσεγγιστεί μέσω του Πατραϊκού κόλπου από όλα τα 

δραστηριοποιούμενα πλοία στο χώρο, ενώ μέσω του Κορινθιακού κόλπου, η Ιτέα είναι 

προσεγγίσιμη από περιορισμένο αριθμό πλοίων.  

 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς των ανθρώπων και της 

κοινωνικής ζωής, έχουν άμεση σχέση και συνάρτηση με όλες τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στον οικιστικό χώρο. Έτσι, είναι αναπόδραστη η ανάγκη καθορισμού από 

την πλευρά του Δήμου, ενός συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής που να στηρίζεται σε 

επιμέρους βασικές παραμέτρους, που αφορούν στο οδικό δίκτυο και σε κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις, στάθμευση, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στην κίνηση των πεζών, καθώς και 

των λοιπών ηπίων μορφών μετακίνησης. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ένα τέτοιο 

πρόγραμμα οργανωμένο παρεμβάσεων, που αφορούν στο σύστημα των μεταφορών, είναι 

οι εξής: 

1. Όλο το σύστημα μεταφορών πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και σεβασμό και αναβάθμιση στο φυσικό και αστικό 

περιβάλλον.  

2. Να προστατεύει κατά προτεραιότητα τις γειτονιές (θύλακες αμιγούς κατοικίας) 

από την διαμπερή κυκλοφορία. 

3. Τη συνεχή βελτίωση της οδικής ασφάλειας, μέσω διαρκών διορθωτικών 

παρεμβάσεων και επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, με στόχο την προστασία των 

ανθρωπίνων ζώων και τη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των 

ατυχημάτων. 

4. Την κατά προτεραιότητα εξασφάλιση της μετακίνησης των ανθρώπων, έναντι των 

οχημάτων. 

5. Την αλλαγή νοοτροπίας από την πλευρά των πολιτών, ως προς τον τρόπο 

μετακίνησης και διαχείρισης της καθημερινότητας τους, με στροφή προς τις 

αστικές συγκοινωνίες και ήπιες μορφές μετακίνησης (πεζοί, ποδήλατο). 

 

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Το οδικό δίκτυο της Φωκίδας έχει συνολικό μήκος 950χλμ, 300χλμ το εθνικό και 650χλμ το 

επαρχιακό. Το δίκτυο αυτό σχεδόν στο σύνολό του είναι παλαιό(προ του 1956), με 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά εκτός προδιαγραφών, με ελλιπή συντήρηση και ιδιαίτερα 

σοβαρά προβλήματα ως προς την κατάσταση του οδοστρώματος, τα πρανή και την οδική 

σήμανση και ασφάλεια. Ο οδικός άξονας Λαμία –Άμφισσα-Αντίρριο, λόγω της κυκλοφορίας 

μεγάλων βαρέων οχημάτων παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές σε όλο του το μήκος, οι οποίες 

απαιτούν διαρκώς εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρησης.  

Κύριοι οδικοί άξονες - Διευρωπαϊκό δίκτυο  

Κάθετος Άξονας 3: Λαμία- Άμφισσα- Ιτέα - Αντίρριο  

Σύμφωνα με τον κατάλογο των Εθνικών Οδών του 1963 (ΥΑ Γ.25871 ΦΕΚ Β 319/27-03-1963) 

& το Μητρώο Εθνικών Οδών της Ελλάδας (ΕΣΥΕ 1998) στην ΠΕ Φωκίδας διέρχονται τρεις 

οδικοί άξονες: ο Ε48: «Λιβαδειά – Άμφισσα - Ναύπακτος- Αντίρριο» , ο Ε27: «Άμφισσα – 

Μπράλλος όρια Νομών Φωκίδος-Φθιώτιδος» & Ε112 «Ν.Ε.Ο. Άμφισσα – Ιτέα 13»  

 

Τα δρομολόγια που εκτελούνται στις περιοχές του Δήμου Δελφών είναι τα εξής:  

 Άμφισσα - Αθήνα – Άμφισσα 

  Άμφισσα - Θεσσαλονίκη – Άμφισσα 

 Άμφισσα - Λαμία – Άμφισσα 

 Άμφισσα - Πάτρα – Άμφισσα 

 Άμφισσα - Ναύπακτος – Άμφισσα 

 Άμφισσα - Λιδωρίκι – Άμφισσα 

 Άμφισσα - Ιτέα - Κίρρα –Αγιάννης 

  Δελφοί - Αθήνα – Δελφοί 

  Δελφοί - Θεσσαλονίκη – Δελφοί 

 Δελφοί - Λαμία – Δελφοί 

 Δελφοί - Πάτρα – Δελφοί 

 Ιτέα - Αθήνα – Ιτέα 

 Ιτέα - Θεσσαλονίκη – Ιτέα 

 Ιτέα - Λαμία – Ιτέα 

  Ιτέα - Πάτρα – Ιτέα 

 Ιτέα - Ναύπακτος – Ιτέα 

  Ιτέα - Δεσφίνα - Ιτέα 
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Πηγή: ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας 

 

Ποδηλατόδρομοι- Ηλεκτροκίνηση 

Η χρήση των ποδηλάτων και η κυκλοφορία τους σε ποδηλατοδρόμους προσφέρει: 

 Πιο ανθρώπινη και αισθητικά αναβαθμισμένη πόλη 

 Πιο ήπια κυκλοφορία με παράλληλα οφέλη στην ασφάλεια πεζών, ποδηλάτων, Ι.Χ. 

 Εξοικονόμηση χώρου και υποδομών. (Μια λωρίδα κυκλοφορίας με ποδήλατα μπορεί 

ναμεταφέρει περισσότερα άτομα ανά ώρα από μια λωρίδα κυκλοφορίας με 

αυτοκίνητα και στο χώρο που παρκάρει ένα αυτοκίνητο μπορούν να παρκάρουν 

πολλά ποδήλατα) 

 Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2καθώς αποφεύγεται η χρήση του αυτοκινήτου 

 Μείωση θορύβου 

 Οικονομία για τους πολίτες. 

 Βελτίωση της υγείας των πολιτών. 

 

Η πόλη της Ιτέας διαθέτει ήδη έναν ποδηλατόδρομο συνολικού μήκους 1,5 χλμ. κατά μήκος 

της προκυμαίας της.  

 

Σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων 

Ο Δήμος Δελφών έχει υποβάλλει πρόταση στο Κ.Α.Π.Ε. για να εισαχθεί σε επιδοτούμενο 

πρόγραμμά του, προκειμένου να προμηθευτεί ηλεκτρικά ποδήλατα και τους ανάλογους 

φορτιστές τους. 

Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων για την πόλη της 

Άμφισσας στο πλαίσιο του προγράμματος open-mall. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Σήμερα προσδοκούμε από τον δημοτικό φωτισμό πολύ περισσότερα από το να μας παρέχει 

απλά τη δυνατότητα να βλέπουμε την νύχτα. Ο φωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων 

έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια κινήσεως πεζών και οχημάτων έναντι 

ατυχημάτων και διαμονής σε αυτούς, για τον περιορισμό της εγκληματικότητας αλλά και 

για το μειωμένο κόστος της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Επίσης, με βάση την πολύ 

πρόσφατη Πράσινη Βίβλο: «Φως στο μέλλον, Επιτάχυνση της εξάπλωσης των καινοτόμων 

τεχνολογιών φωτισμού, COM (2011) 889», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή : 
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 Αναγνωρίζει τη μεγάλη σπατάλη ενέργειας που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ στον 

φωτισμό, που ανέρχεται στο 14% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ.  

 Προτείνει τη δημιουργία διαφόρων πρωτοβουλιών για ανάπτυξη πολιτικής για το 

θέμα του φωτισμού, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον οδικό φωτισμό.  

Ο δημοτικός φωτισμός (φωτισμός οδός και πλατειών) παρουσιάζει συνήθως μεγάλο 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορεί να είναι της τάξης του 30% και να υπερβεί 

ακόμη και το 50% σε μερικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με γενικές εκτιμήσεις, ο δημοτικός 

φωτισμός στις Ελληνικές πόλεις παρουσιάζει ένα ελάχιστο δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας της τάξης του 50%. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό θα πρέπει 

να έχει ως αντικείμενο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που να τεκμηριώνονται τεχνικο-

οικονομικά. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, αφορά τα φωτιστικά σώματα, τους 

λαμπτήρες και το σύστημα διαχείρισης του οδοφωτισμού. Για την κάθε παρέμβαση 

απαιτείται λεπτομερής σχετική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει:  

• Αποτύπωση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού, έλεγχο των ποιοτικών του 

χαρακτηριστικών, της επάρκειάς του και της κατανάλωσής του.  

• Διερεύνηση και προσδιορισμό κατάλληλων μέτρων προκειμένου να επιλεγούν 

παρεμβάσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του 

εξωτερικού φωτισμού στις διάφορες ζώνες (οδοφωτισμός, φωτισμός πλατειών, φωτισμός 

ανάδειξης δημοτικών/δημόσιων κτιρίων) και παράλληλα θα εξασφαλίζουν μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας.  

• Υπολογισμό της εξοικονομούμενης ενέργειας από το σύνολο των μέτρων που θα 

εφαρμοστούν και στοιχεία κόστους και οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης έτσι ώστε 

να αιτιολογούνται πλήρως τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης παρέμβασης. 

Πολλές πόλεις σε όλον τον κόσμο αντικαθιστούν τις παλιές μη-αποδοτικές, χαμηλής 

ποιότητας και περιβαλλοντικά βλαβερές εγκαταστάσεις φωτισμού με νέες, πιο αποδοτικές 

και καλύτερης ποιότητας, που σέβονται τον χρήστη και το περιβάλλον. 

 Στόχος του Δήμου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από μία 

σειρά δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον που προάγουν την εξορθολογίκευση και κατά 

συνέπεια την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε τομείς που υπάγονται άμεσα 

στην δικαιοδοσία του Δήμου. Ο τομέας του δημοτικού φωτισμού θεωρείται ένας τομέας 

με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης στην ενεργειακή του απόδοση. Κατά συνέπεια, 

η υλοποίηση δυναμικών δράσεων στον τομέα του οδικού φωτισμού, η οποία:  
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 Μειώνει το κόστος ηλεκτρισμού,  

 συνάδει με τις κυκλοφοριακές και της ασφάλειας των πεζών προδιαγραφές,  

 είναι επαρκής ώστε να αποθαρρύνει τη βία, τους βανδαλισμούς και την 

εγκληματικότητα,  

 ελαχιστοποιεί τη φωτορύπανση,  

 υποστηρίζει οικονομική ανάπτυξη και τέλος,  

 βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος  χώρου,  

 συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και στην 

βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.  

Η υλοποίηση δράσεων όπως η χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης, η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης του 

δημοτικού φωτισμού, κ.ά., καθίσταται στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό 

σχεδιασμό του Δήμου.  

Ο Δ.Δελφών έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών smart cities (2019) για τη 

διαχείριση του οδοφωτισμού και σύντομα θα ξεκινήσει την αντικατάσταση των φωτιστικών 

και των λαμπτήρων. 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών  αναγκών του Δήμου γίνεται από παρόχους τηλεφωνίας 

που προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών 

(σταθερή και κινητή τηλεφωνία, internet, κ.ά.). 

Η αλματώδης ανάπτυξη των  τηλεπικοινωνιακών και η διάδοση της χρήσης κινητής 

τηλεφωνίας έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής 

τηλεφωνίας (κεραιών) σε όλες της περιοχές της Ελλάδας.    

Ο Δήμος Δελφών διαθέτει πλήρη δίκτυο τηλεπικοινωνιών στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι 

πάροχοι που επιχειρούν στην Ελληνική επικράτεια. 

Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη (Τηλεφωνία και internet) των Δημοτικών κτιρίων γίνεται από το 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δημοσίου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και από άλλους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους . Με την εφαρμογή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ,του οποίου η υλοποίηση 

έχει ξεκινήσει, όλα τα δημοτικά κτίρια θα είναι συνδεδεμένα με το Δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
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ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών 

αποτελούν βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή 

του πολίτη με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει.  

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WIFI4EU  για την ανάπτυξη 

ευρυζωνικών ασυρμάτων δικτύων έγινε η εγκατάσταση στο Δήμο Δελφών το 2019 τριών (3) 

σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο. 

Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι τα εξής : 

1.    Πλατεία Ησαΐα στην Άμφισσα 

2.    Μόλος Ιτέας ως παιδική χαρά 

3.    Λιμάνι Γαλαξειδίου-Πέρα Πάντα- Πλατεία Μάμα 

Επίσης ό Δήμος Δελφών έχει εγκαταστήσει το 2017 με ιδίους πόρους ασύρματο Δίκτυο Wi-Fi 

στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς.  

Άλλο ένα σημείο στο οποίο ο Δήμος έχει εγκαταστήσει Wi-Fi με ιδίους πόρους είναι η 

Κοινότητα Πεντεορίων. 

Έχουν προταθεί μέσω του προγράμματος WI FI 4 GR δεκατέσσερα (14) επιπλέον σημεία 

δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

 

ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Στα δημογραφικά δεδομένα της περιοχής αναφοράς, ο Δήμος Δελφών σήμερα αριθμεί 

26.716 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του 2011). 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Για τη μελέτη της γήρανσης του πληθυσμού και τον υπολογισμό των κοινωνικών βαρών 

χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη: 
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 τον παιδικό ή νεανικό πληθυσμό 0-14 (ή 0-19) που επηρεάζει τις ανάγκες για 

προγεννητική και παιδική φροντίδα καθώς και για την παιδεία,  

 τον ώριμο ή παραγωγικό πληθυσμό 15-64 ετών (ή 15-59, 20-59, 19-64 ετών), από την 

παραγωγή του οποίου εξαρτάται η κατανάλωση των εργαζομένων ή μη, που 

πληρώνει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και  

 το γεροντικό πληθυσμό 65 και άνω (ή 60 ετών και άνω), ο οποίος επηρεάζει τις 

δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων.  

Ο συνολικός δείκτης εξάρτησης (Age Dependency Ratio, ΑDR) και ο δείκτης γήρανσης (Ageing 

Index, AI) αποτελούν δείκτες δημογραφικής ανάλυσης της γήρανσης ενός πληθυσμού.  

Για την ποσοτική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού παραγωγικής και μη 

παραγωγικής ηλικίας, υπολογίζεται ο συνολικός δείκτης εξάρτησης ως ο λόγος του 

αθροίσματος του παιδικού (Ρ0-14) και γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παραγωγικό 

πληθυσμό (Ρ15-64) επί 100 :  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ = [(Ρ0-14+ Ρ65+) / (Ρ15-64)] x 100  

Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα με την οποία ο πληθυσμός γερνάει, υπολογίζεται ο 

δείκτης γήρανσης ως ο λόγος του γεροντικού (Ρ65+) πληθυσμού προς τον παιδικό (Ρ0-14) επί 

100:  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ = (Ρ65+14 / Ρ0-14) x 100  

Ο δείκτης γήρανσης δείχνει την αναλογία των ηλικιωμένων ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 

ετών. Η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τους σχετικούς 

δημογραφικούς δείκτες, δίνουν τις μετρήσεις χαρακτηρισμού ενός πληθυσμού ως «νέου» ή 

ως «ώριμου» ή ως «γερασμένου».  

Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται νέος, όταν η αναλογία του παιδικού πληθυσμού ανέρχεται 

γύρω στο 40% επί του συνολικού και ο δείκτης γήρανσης δεν υπερβαίνει το 30%.  

Ώριμος χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό των ατόμων παραγωγικής ηλικίας 

υπερβαίνει το 60%, ο δείκτης γήρανσης δεν ξεπερνά το 30% και ο δείκτης ολικής εξάρτησης 

κυμαίνεται μεταξύ 50 και 65%.  

Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηράσκων, όταν έχει αρχίσει να αυξάνεται το ποσοστό των 

ηλικιωμένων χωρίς ταυτόχρονα να έχει προσεγγίσει ακόμα το 10%, οπότε ενδέχεται να 

διατρέχει ο πληθυσμός αυτός το στάδιο της ωριμότητας, εάν το ποσοστό του παιδικού 

πληθυσμού είναι κάτω του 30% επί του συνολικού.  
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Ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος, όταν η αναλογία των ηλικιωμένων στον 

πληθυσμό αυτό υπερβαίνει το επίπεδο του 10% και ο δείκτης γήρανσης είναι πάνω από 30%.  

Τέλος, εν ανανεώσει χαρακτηρίζεται ο πληθυσμός, όταν το ποσοστό του γεροντικού 

πληθυσμού ξεπερνά το 10%, ο δείκτης γήρανσης αρχίζει να μειώνεται, με ταυτόχρονη 

αύξηση του ποσοστού του παιδικού πληθυσμού (Σιάμπος 1993).  

Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ποσοστό των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό 

μπορούμε να δεχθούμε ότι : ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται γηρασμένος όταν η αναλογία 

των ηλικιωμένων στον πληθυσμό αυτό ξεπερνά το επίπεδο του 10%.Εάν δεν έχει φτάσει στο 

επίπεδο αυτό, τότε ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται ώριμος (6-10%) ή νεανικός (<6%). Το 

φαινόμενο της γήρανσης έχει πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στη διαβίωση 

του πληθυσμού.  

Για το σύνολο της χώρας μας, η τιμή του δείκτη γήρανσης ακολουθεί σταθερά αυξητική τάση 

με αποτέλεσμα από 74 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά το 1991, φτάνει στους 133 

ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά το 2011, ενώ όσον αφορά στον δείκτη εξάρτησης, 

παρουσιάζεται μία ανησυχητική τάση: η επιβάρυνση των ενεργών ατόμων με μη ενεργά, 

αυξάνεται συνεχώς έναντι των υπερηλίκων και αμβλύνεται αισθητά έναντι του παιδικού 

πληθυσμού, αντικατοπτρίζοντας τη βαθμιαία γήρανση και την υπογεννητικότητα αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα και το γράφημα που ακολουθεί. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

1991 49,10% 73,70% 

2001 48,30% 112,40% 

2011 51,80% 133,10% 

Πηγή:  ΕΛΣΤΑΤ 2011 
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Γράφημα: Δείκτης εξάρτησης και γήρανσης της Ελλάδας με βάση τα απογραφικά δεδομένα των ετών 

1991, 2001, 2011 (Πηγη: ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

Ο δείκτης εξάρτησης κυμαίνεται περίπου στο 50%. Παράλληλα, υπάρχουν άλλοι δύο 

σημαντικοί δείκτες αυτός της νεανικότητας και της αντικατάστασης που πρέπει να 

μελετώνται προκειμένου να αποτυπώνεται πλήρως η εικόνα του πληθυσμού.  

Ο δείκτης νεανικότητας παρουσιάζει το ποσοστό των νέων ανθρώπων ηλικίας 0-14 ετών σε 

σχέση με τον συνολικό πληθυσμό.  

Ο δείκτης αντικατάστασης υπολογίζει για κάθε 100 άτομα ηλικίας 60-64 ετών (θεωρητικά τα 

άτομα που βγαίνουν στη σύνταξη, άρα στις μέρες μας ο δείκτης έχει αυξηθεί έως τα 67 έτη) 

σε σχέση με τα άτομα 15-19 ετών (σήμερα προσδιορίζεται από τα 17 και άνω) που θεωρητικά 

μπορούν να εργαστούν. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της δημοτικής επικράτειας του Δήμου διαμορφώνονται με 

βάση τα δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και στην κοινωνική 

διάρθρωση, στο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης και στην απασχόληση.  

  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
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Η οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού κατά την απογραφή του 2011 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

% 

Άγαμοι 9.746 36,48 

Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε 

διάσταση 13.801 51,66 

Χήροι και χήροι από σύμφωνο 

συμβίωσης 2.529 9,47 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από 

σύμφωνο συμβίωσης 640 2,40 

Σύνολο 26.716 100,00 

Πηγή:  Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  

 

Από το παρακάτω γράφημα, προκύπτει ότι :  

 το 51,66% του μόνιμου πληθυσμού είναι κατά νόμο έγγαμοι, (έγγαμοι, με σύμφωνο 

συμβίωσης, σε διάσταση), 

 το 36,48% του μόνιμου πληθυσμού είναι άγαμοι, 

 το 9,47% του μόνιμου πληθυσμού είναι χήροι και 

 το 2,40 % είναι διαζευγμένοι. 
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Γράφημα: Διάγραμμα οικογενειακής κατάστασης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δελφών (Πηγή: Ίδια 

επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Το σύνολο των νοικοκυριών (κατά αριθμό μελών) του Δήμου ανέρχεται σε 9.857 και 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Ν 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 9.857 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2,64 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 7.462 

Πηγή:  Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  

 

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στον Δήμο Δελφών ανέρχεται σε 2,64 άτομα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά την απογραφή του 2011, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού στην 

Ελλάδα ανέρχεται σε 2,6 άτομα με το μεγαλύτερο μέγεθος να εμφανίζεται στην 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών (3,0 άτομα) και το μικρότερο στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (2,2 άτομα).  

Ως Νοικοκυριό θεωρείται το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μια κατοικία 

(κανονική ή μη κανονική) είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι.  
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Το σύνολο των πυρηνικών οικογενειών στον Δήμο Δελφών ανέρχεται σε 7.462.  

Ως πυρηνική οικογένεια θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στο 

νοικοκυριό, τα οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συμβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και 

παιδί. Έτσι, η πυρηνική οικογένεια περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς παιδιά ή ένα ζεύγος με 

ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά, που διαβιούν 

μόνιμα στην ίδια κατοικία. Δύο άτομα θεωρείται ότι συμβιούν όταν έχουν συνήθη κατοικία 

το ίδιο νοικοκυριό, δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους και αναφέρουν ότι έχουν μια σχέση 

όμοια της έγγαμης.  

Παιδί θεωρείται ένα οποιοδήποτε ανήλικο άτομο, το οποίο έχει συνήθη κατοικία στο 

νοικοκυριό του ενός τουλάχιστον από τους γονείς. 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % 

Ελληνική 24.370 91,22 

Άλλης χώρας 2.346 8,78 

Σύνολο 26.716 100,00 

Πηγή:  Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ  

 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σύνθεση του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου κατά υπηκοότητα. Από τα αποτελέσματα της απογραφής 

προκύπτει ότι 24.370 άτομα έχουν ελληνική υπηκοότητα (ποσοστό 91,22%) και 2.346 

άτομα (ποσοστό 8,78%) έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας. 

 

 

Γράφημα: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Δελφών κατά υπηκοότητα ( Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων 

ΕΛΣΤΑΤ 2011) 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων 

του Δήμου Δελφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ο 

παρακάτω πίνακας καταγράφει το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου 

πληθυσμού. Σημειώνεται ότι στον πληθυσμό αυτό περιλαμβάνονται τα άτομα γεννηθέντα το 

2005 και πριν. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

% 

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου /Πτυχιούχοι Παν/μίου, ΑΕΙ, 

ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών  3.606 13,50 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, κολλέγια, κλπ.) 1.118 4,18 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού, κλπ.) 5.892 22,05 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι επαγγελματικών σχολών 3.657 13,69 

Απόφοιτοι Δημοτικού 7.281 27,25 

Εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

/ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή/δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 3.732 13,97 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005) 1.430 5,35 

Σύνολο 26.716 100,00 

 Από το γράφημα που ακολουθεί προκύπτει ότι :  

  ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού, 13,50%, είναι κάτοχοι διδακτορικού ή 

μεταπτυχιακού τίτλου/Πτυχιούχοι Παν/μίου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 

επαγγελματικών και ισότιμων σχολών 

 ποσοστό 4,18 % του μόνιμου πληθυσμού είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, κολλέγια,κλπ) 

 ποσοστό 22,05% του μόνιμου πληθυσμού είναι απόφοιτοι λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού, κ.λπ.) 
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 ποσοστό 13,69% του μόνιμου πληθυσμού απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

Πτυχιούχοι επαγγελματικών σχολών 

 Ποσοστό 27,25% του μόνιμου πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού 

 Το 13,97% του μόνιμου  πληθυσμού εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν 

γραφή και ανάγνωση/ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή/ δεν γνωρίζουν γραφή 

και ανάγνωση 

 το 5,35% του μόνιμου πληθυσμού είναι μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά 

την 1/1/2005) 
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Γράφημα: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δελφών (Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων 

ΕΛΣΤΑΤ) 
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 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κατά την απογραφή έτους 2011, από το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού, 8.378 άτομα 

δήλωσαν «απασχολούμενοι», 1.895  άτομα δήλωσαν ότι «ζητούσαν εργασία», 3.761 άτομα 

δήλωσαν «μαθητές - σπουδαστές», 7.440 άτομα δήλωσαν «συνταξιούχοι», και στην 

κατηγορία «λοιποί» περιλαμβάνονται », 5.242 άτομα.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % 

Απασχολούμενοι 8.378 
31,36 

Άνεργοι 1.895 
7,09 

Μαθητές - Σπουδαστές 3.761 
14,08 

Συνταξιούχοι 7.440 
27,85 

Λοιποί 5.242 
19,62 

Σύνολο 26.716 100,00 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 2011   

 

 

 

Γράφημα: Κατάσταση ασχολίας μόνιμου πληθυσμού Δήμου Δελφών (Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων 

ΕΛΣΤΑΤ 2011) 
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Από τα απογραφικά στοιχεία, προκύπτει ότι :  

 ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 10.273 άτομα (ποσοστό 38,45% 

του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού),  

 από το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, το 31,36% δήλωσε 

«απασχολούμενοι» και το 7,09% δήλωσε ότι «ζητούσαν εργασία», 

 ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός του Δήμου ανήλθε σε 16.443 άτομα (ποσοστό 

61,55% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ - ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Οικονομικά ενεργοί–μη ενεργοί Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % 

Οικονομικά ενεργοί 10.273 38,45 

Οικονομικά μη ενεργοί 16.443 61,55 

Σύνολο 26.716 100,00 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

 

Γράφημα: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Δελφών (Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων 

ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

38,45%

61,55%

Οικονομικά ενεργοί

Οικονομικά μη ενεργοί
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμμετοχή των απασχολούμενων κάθε κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των απασχολούμενων στην περιοχή μας, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. 

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι τον κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων της 

περιοχής αποτελεί ο τριτογενής τομέας με ποσοστό 67,88%, ενώ ακολουθεί ο δευτερογενής 

τομέας με ποσοστό 19,99% και ο πρωτογενής με ποσοστό 12,13%.  

 

 

Γράφημα: Απασχολούμενοι στον Δήμο Δελφών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται στις εξής βαθμίδες: την Προσχολική 

Αγωγή, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ως ευθύνη της Πολιτείας και παρέχεται 

δωρεάν από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.  

Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην 

ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη 

12,13%

19,99%

67,88%

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής
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δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. 

Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:  

 Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες να υπερασπίζονται την 

εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να 

εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να 

διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης 

χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι 

απαραβίαστη. Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το 

σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.  

 Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και 

συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και 

ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και 

να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και 

αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της 

λαϊκής μας παράδοσης.  

 Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής 

προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την 

υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του 

κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.  

 Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να 

σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.  

 Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, 

προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.  

Βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων, με γνώμονα την 

κοινωνική συνοχή και με στόχο :  

 τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων εκπαιδευτικών υποδομών και τον 

εκσυγχρονισμό αυτών,  

 τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών υποδομών με νέες,  

 τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης,  

 την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,  
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 τη σύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της διά βίου μάθησης με την αγορά 

εργασίας.  

Ο Δήμος διαθέτει σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Με ετήσιες παρεμβάσεις, αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την 

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Οι Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δελφών, που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής 

και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν σκοπό: 

 Να παρέχουν προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά 

δεδομένα. 

 Να  επιβλέπουν  τα παιδιά,  στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους όπως, σωματικά, 

νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 

 Να εξυπηρετούν όλους τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν μέσω 

ψυχολόγων  πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας . 

 Να βοηθούν τα παιδιά, της προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους, από το 

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

 Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα, στα παιδιά που φιλοξενούν, 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

Στον Δήμο Δελφών υπάρχουν πέντε Παιδικοί Σταθμοί (δέχονται παιδιά από 2,5 ετών ) και 

δύο Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (δέχονται παιδιά από 8 μηνών ως 2,5 ετών): 

1)    Παιδικός- Βρεφονηπιακός Σταθμός Άμφισσας 

2)    Παιδικός Σταθμός Ιτέας              

3)    Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιτέας (λειτουργεί μόνο παιδικό τμήμα)  

4)    Παιδικός Σταθμός Δεσφίνας       

5)    Παιδικός Σταθμός Γαλαξειδίου 

6)    Παιδικός Σταθμός Καστελλίων   
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7)    Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται 

από τα γυμνάσια, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τα λύκεια και τις τεχνικές – επαγγελματικές 

σχολές.  

Στην περιοχή του Δήμου λειτουργούν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 

Ονομασία 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 

2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 

3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1ο Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 

1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ-  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ   
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

 

ΚΔΑΠ 

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηλαδή δομές όπου παιδιά 

ηλικίας 5 -12 ετών απασχολούνται δημιουργικά κατά τις απογευματινές ώρες. Κύριος στόχος 

του προγράμματος είναι η ΔΩΡΕΑΝ σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιοποιώντας 

τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους . 

Ο Δήμος Δελφών συνεχίζει για 4η χρονιά το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ. Σήμερα λειτουργούν 

πέντε (5)ΚΔΑΠ στο Δήμο Δελφών και συγκεκριμένα στην: 

 Άμφισσα,  

 Ιτέα,  

 Γαλαξείδι,  

 Δεσφίνα και 

 Πολύδροσο 

 

Σε αυτά παρέχονται αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και δράσεις 

Ρομποτικής, Πειραμάτων Φυσικής, Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικής αγωγής, Ρητορικής, 

και Κολυμβητηρίου. 

 ΚΔΑΠΑμεΑ 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) 

αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και εφήβων με 

νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία.  

Τα ΚΔΑΠΑμεΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών προστασίας, κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής . Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η 

οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και 

https://mikropragmata.lifo.gr/guest_posts/delfoi-o-omfalos-tis-gis-opos-den-ton-echete-ksanadei/
https://mikropragmata.lifo.gr/guest_posts/delfoi-o-omfalos-tis-gis-opos-den-ton-echete-ksanadei/
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προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική 

ζωή.  

Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για ανέγερση κτιρίου το οποίο θα στεγάσει τις δράσεις του 

ΚΔΑΠΑμεΑ. 

ΣΚΟΠΟΙ  

Οι σκοποί των ΚΔΑΠΑμεΑ είναι:  

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων με αναπηρίες  

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρία  

γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού  

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών 

τους. 

Στο Δήμο Δελφών υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο υποστηρίζει τα ΚΔΑΠΑμεΑ 

και συγκεκριμένα: 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 

 ΟΔΗΓΟΣ 

  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

Το ΚΔΑΠΑμεΑ του Δήμου Δελφών για την εκπλήρωση των σκοπών τους, παρέχουν τις 

παρακάτω υπηρεσίες:  

• Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/ εφήβων/ 

ατόμων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας  

• Ατομική και ομαδική εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων/ατόμων με αναπηρίες πάνω σε 

θέματα αυτοεξυπηρέτησης ( διατροφής, καθαριότητα, υγιεινή κ.α. )  

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  

• Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και 

σωματικής αγωγής  
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• Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων  

• Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί/ έφηβο/ άτομο με αναπηρία  

•Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων 

αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών/εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες  

•Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη 

εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες.  

• Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής,  τις κοινωνικές υπηρεσίες των 

οργανισμών τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης 

και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής.  

• Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  

Το ΚΔΑΠΑμεΑ του Δήμου Δελφών λειτουργεί στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Άμφισσας.  

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

Στον Δήμο Δελφών λειτουργεί  το Πανεπιστημιακό Τμήμα «Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα την Άμφισσα. Το παραπάνω 

πανεπιστημιακό Τμήμα λειτουργεί στις πλέον σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, με 

σύγχρονα προγράμματα σπουδών προσφέροντας ολοκληρωμένες σπουδές στην οικονομική 

επιστήμη, με εξειδίκευση στο ρόλο του χώρου και της γης επί της οικονομικής 

δραστηριότητας και ανάπτυξης.  

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, λειτούργησαν στη Φωκίδα τα ακόλουθα επτά (7) 

Τμήματα ΔΙΕΚ, καθένα με 15 καταρτιζόμενους:  

1. Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων και Υποδομών  

2. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  

3. Βοηθός Εργοθεραπείας  

4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου  
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5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

 6. Προπονητής Αθλημάτων Δ’ Εξ.  

7. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Δ’ Εξ.  

εκ των οποίων τα πρώτα 5, με δυνατότητα δήλωσης στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.  

Απο το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Νομού Φωκίδας βάσει της 

υπ΄ αριθμ. 63547/27.05.2022 Υπουργικής Απόφασης,  για την εισαγωγή καταρτιζόμενων θα 

προστεθούν οι εξής ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθεμία με 20 

καταρτιζόμενους: 

1. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων 

2. Τεχνικός αισθητικής ποδολογίας και ονυχοπλαστικής  

3. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου  

4. Τεχνικός γαλακτοκομίας –Τυροκόμος  

5. Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας  

6. Τεχνικός Δασικής προστασίας 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 23735/24.5.2022 και 23735/24.5.2022 Υπουργικές 

Αποφάσεις, στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας θα λειτουργεί η ειδικότητα Βοηθού 

Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, με δυνατότητα 15 καταρτιζομένων.  

Εξακολουθεί να λειτουργεί το Ι.Ε.Κ. Δημόσιας Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Γαλαξειδίου 

(Υ.Α. 63547/27.05.2022) με τα Τμήματα:  

1. Τεχνικών Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - 

Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία) και  

2. Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρων (chef),  

καθένα για 30 καταρτιζόμενους.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ 

Ο Δήμος, ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων του, καλείται να 

αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτών και της τοπικής του κοινωνίας με τον 

σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που θα στοχεύουν στο συντονισμό των υφιστάμενων 

και στον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που θα 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και στη 

δυναμική τους επανένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια να στηριχτεί η κοινωνική ομάδα αυτή που 

δοκιμάζεται σκληρά μέσω ανάπτυξης πολιτικών με στόχους :  

 την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

φροντίδας,  

 την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό 

επίπεδο,  

 την διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης,  

 την ενίσχυση των πολιτικών στήριξης του θεσμού της οικογένειας.  

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και 

επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου.  

Το καθαρό περιβάλλον εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που 

έχει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία, τη θέσπιση σχετικών κανόνων και τη διαχείριση των 

μέσων καθαριότητας με στόχο μια καθαρή πόλη, ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον και μια 

ικανοποιητική ποιότητα ζωής.  

Ο Δήμος Δελφών, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος, μεριμνά για να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο οι υπηρεσίες 

καθαριότητας με ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ανανέωση του στόλου 

δημοτικών οχημάτων με νέα μειωμένης κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων, διεύρυνση των 

προγραμμάτων αποκομιδής, προγράμματα ανακύκλωσης, αποκομιδή ογκωδών 

αντικειμένων, καθαρισμό οικοπέδων, καθαρισμό λαϊκών αγορών, αποκομιδή χόρτων - 

κλαδιών και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

Σήμερα, ο Δήμος διαθέτει έναν αξιόπιστο εξοπλισμό ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των πολιτών του. 
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας κατ’ οίκον σε: 

- Άτομα τρίτης ηλικίας που δεν εξυπηρετούνται πλήρως ή είναι μοναχικά 

- Άτομα με αναπηρία ή μόνιμα προβλήματα ψυχικής ή σωματικής  υγείας που διαβιούν μόνοι 

τους 

- Άτομα που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, ή που δεν έχουν την πλήρη φροντίδα 

της οικογένειάς τους 

- Σε εγκαταλελειμμένα άτομα 

 ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο περιβάλλον τους, η 

αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η διατήρηση συνοχής της οικογένειας, η 

αξιοπρεπής διαβίωση και εξασφάλιση της βελτίωσης της ζωής τους. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από: 

 Κοινωνικό λειτουργό - κοινωνιολόγο για ψυχολογική, ατομική, κοινωνική, 

οικογενειακή στήριξη, προνοιακά θέματα, διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες υγείας κ.α.. 

 Νοσηλευτή για συνταγογράφηση, λήψη ζωτικών σημείων, περιποίηση τραυμάτων 

κλπ. 

 Οικιακή φροντίδα για εξυπηρετήσεις, ατομική φροντίδα, πληρωμές λογαριασμών 

κλπ. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή-δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες 

ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή 

προγραμματίζονται.  

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την 

υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση αι διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά 

προγράμματα, υπηρεσίες και δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

112 
 

Επιπλέον παρέχεται συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, 

ενήλικες και οικογένειες.  

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δελφών παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:  

• Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)  

• Αιτήσεις για Προνοιακές Παροχές σε Χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία στον ΟΠΕΚΑ 

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 

• Επίδομα Στέγασης (ενοικίου) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ 

Το εν λόγω Παράρτημα έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης 

στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό 

κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές.  

Το Παράρτημα (και κατ΄επέκταση το Κέντρο Κοινότητας) συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, 

της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές/κεντρικές Υπηρεσίες (όταν απαιτείται) που 

συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην 

απασχόληση των ωφελούμενων. Επίσης αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας (βλ. στο 

σχετικό πεδίο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» την περίπτωση Β. «Συνεργασία με Υπηρεσίες και 

Δομές», ανωτέρω) οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία 

δικτύων με φορείς οι οποίοι:  

 έχουν ως αντικείμενο υπηρεσία/υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν 

τους Ρομά, ή/και  

 υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο  

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 

μέσω εξατομικευμένης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα ωφελούμενα άτομα, αρχικά 

χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και 

την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία 

αυτή. Επίσης, υποστηρίζει τα ωφελούμενα άτομα Ρομά του καταυλισμού / θύλακα στον 
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οποίο το Παράρτημα είναι χωροθετημένο, ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού 

Επιδόματος Αλληλεγγύης.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αφορούν στα εξής: 

1. Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας (ιδιαίτερα των 

παιδιών), τη στήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη 

διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες όπως παιδείας, αθλητισμού, 

πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.)  

 Στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών  

 Παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των 

ωφελουμένων για την ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, 

αστικοδημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων των ωφελουμένων. Επισημαίνεται ότι 

η θεσμική αρμοδιότητα και ο ελεγκτικός ρόλος των προνοιακών, δικαστικών κ.λπ. 

υπηρεσιών εκτελούνται από τους αρμόδιους θεσμούς της διοίκησης. Τα στελέχη των 

Κέντρων Κοινότητας συνδράμουν, διευκολύνουν και συμπαραστέκονται, δεν 

εκτελούν  

 Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) 

και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και προάσπιση και προαγωγή της 

υγείας με την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες  

 Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μέσω Ιατρού (μέσω συμβάσεως έργου 

ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), εφόσον στο Δήμο, στον οποίο 

στεγάζεται το Κέντρο, δεν λειτουργεί Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο  

 Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων, καθώς και του πληθυσμού του 

οικισμού με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία  

2. Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης 

 Συμβολή και υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας  

 Συμβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των 

επαγγελματικών τους προσόντων  

 Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας  

 Προώθηση σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης 
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3. Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης 

 Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων. 

 Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των ωφελούμενων για θέματα 

δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας). 

Προσωπικό που απασχολείται 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Δελφών και 

συγκεκριμένα: 

 ΨΥΧΟΛΟΓΟ 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ 

 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

Είναι νέα δομή που δημιουργήθηκε προκειμένου στο επίπεδο του Δήμου Δελφών, να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας, κυρίως σε μοναχικά άτομα, ηλικιωμένα, ΑμεΑ 

κλπ. Συνεργάζεται με τις δομές του προγράμματος ΒΣΣ των δημοτικών ενοτήτων και 

καταγράφει τις άμεσες ανάγκες  των πολιτών (όπως ψώνια, προμήθεια φαρμάκων, πληρωμή 

λογαριασμών κ.λπ.), συντονίζει τις ενέργειες των εργαζομένων, ώστε να καλυφθούν άμεσα. 

 

ΚΑΠΗ 

Στον Δήμο Δελφών υπάρχουν τα παρακάτω ΚΑΠΗ 

1. ΚΑΠΗ Δ.Ε. Άμφισσας (λειτουργεί με βοηθό νοσοκόμα) 

2. ΚΑΠΗ Δ.Ε. Ιτέας (λειτουργεί με εθελοντές)   

3. ΚΑΠΗ Δ.Ε. Γαλαξειδίου (λειτουργεί με εθελοντές)   

4. ΚΑΠΗ Τ.Κ. Χρισσού (λειτουργεί με εθελοντές)   

Έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλία σε 

κάθε ηλικία» . 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

115 
 

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια της ενεργούς άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί 

από το έτος  2012, την δομή του  Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Στόχος της δομής του, είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη ευπαθών ατόμων και 

ομάδων, καθώς και η ενημέρωση και ενεργοποίηση  της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων, επιχειρήσεων, εθελοντών στην καθολική 

στήριξη της κοινωνίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει στους δικαιούχους τρόφιμα, 

διάφορα τυποποιημένα προϊόντα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, σχολικά 

είδη κλπ. Με την συνεργασία του προσωπικού των δομών Βοήθεια στο σπίτι των Δ.Ε. του 

Δήμου, η  λειτουργία και η προσφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύπτει ανάγκες στην 

πιο μικρή και απομακρυσμένη τοπική κοινότητα. 

 

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στην Άμφισσα λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, το Κέντρο Υγείας Ιτέας και τα 

Περιφερειακά Ιατρεία: Αγίας Ευθυμίας, Γαλαξειδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ελαιώνα, 

Καστελλίου, Μαυρολιθαρίου, Πολυδρόσου, Χρισσού, τα οποία λειτουργούν περιοδικά ως 

χώροι επίσκεψης και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από γιατρούς. 

 Έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Φωκίδας  προκειμένου, ιδιώτες γιατροί – 

μέλη του, να εξετάζουν δωρεάν στο ιατρείο τους ευπαθείς ομάδες και οικονομικά 

ασθενέστερους συμπολίτες μας. 

 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο ρόλος του ΚΕΠ Υγείας είναι να σχεδιάζει, να οργανώνει και να συντονίζει τα Προγράμματα 

Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου και να τα διασυνδέει με λειτουργούσες δομές 

υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μεριμνά και καθοδηγεί τις δημοτικές 

πρωτοβουλίες προληπτικής φροντίδας ώστε κάθε δράση να διέπεται από συνέχεια, συνέπεια 

και σύγχρονη τεχνογνωσία. 

Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση 

προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου 

ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όπως: 

α) Καρκίνος του παχέος εντέρου  
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β) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας  

γ) Καρκίνος του μαστού 

δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος  

ε) Ανεύρυσμα αορτής 

στ) Καρκίνος του προστάτη 

ζ) Μελάνωμα  

η) Κατάθλιψη  

θ) Άνοια 

ι) ΧΑΠ 

ια) Οστεοπόρωση. 

Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες υγείας του δήμου αλλά και όλων 

των φορέων που ασχολούνται με προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. 

  

ΕΔΔΥΠΠΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Δήμος Δελφών είναι μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2015 με απόφαση του Δ.Σ. 

Σκοπός του ΕΔΔΥΠΠΥ, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή του 

Προγράμματος «Υγιείς  Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Το Δίκτυο παρέχει στους Δήμους μέλη του την απαραίτητη πληροφόρηση, συντονισμό και 

τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν οι πόλεις μέλη να εναρμονίζουν την πολιτική τους για την 

προαγωγή της υγείας των πολιτών, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Σχεδιάζει πολιτικές και εφαρμόζει προγράμματα για την προαγωγή της υγείας, την βελτίωση 

του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των Δήμων μελών του με στόχο την βελτίωση του φυσικού, 

πολιτιστικού, κοινωνικού, αστικού περιβάλλοντος και του επιπέδου ευημερίας των πολιτών. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Στον Δήμο Δελφών δραστηριοποιούνται Σύλλογοι-Σωματεία, όπου με την δράση τους, 

συμβάλλουν στην ενασχόληση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και των γειτονικών 

Δήμων. 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1 Εταιρεία Φωκικών Μελετών 

2 Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας 

3 Σύλλογος Αναπτυξιακού Προβληματισμού "Ελιά" 

4 Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας 

5 Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Άμφισσας 

6 Σύλλογος Φαρμακοποιών Φωκίδας 

7 Σύλλογος Ξένων Γυναικών Φωκίδας "Ο ΦΙΛΩΝ"  

8 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

9 Κινηματογραφική και Πολιτιστική Λέσχη Άμφισσας 

10 Δικηγορικός Σύλλογος Άμφισσας 

11 Κυνηγετικός Σύλλογος Άμφισσας 

12 Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Φωκίδας 

13 Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων” 

14 Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών 

15 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

16 Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων "ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ" 

17 Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Φωκίδας 

18 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Νομού Φωκίδας 

19 Ιατρικός  Σύλλογος Φωκίδας 

20 Σύλλογος Οδοντιάτρων 
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21 Σύνδεσμος Φιλολόγων Φωκίδας 

22 Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαιώνα 

23 Πολιτιστικός Σύλλογος Προσηλίου 

24 Σύλλογος Μοναστηρίου Προσηλίου<ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΒΟΛΟΥ> 

25 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σερνικακίου 

26 Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Σερνικακιωτών 

27 Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου 

28 Σύλλογος Δροσοχωριτών Αθηνών-Πειραιώς 

29  Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών ''Ο Άγιος Ευθύμιος'' 

30 Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας "Οι Άγιοι Ανάργυροι" 

31 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας 

32 Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Άμφισσας 

33 Αθλητικός Σύλλογος Ποδοσφαίρου "ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006" 

34 Αθλητικός Σύλλογος "ΦΩΚΙΚΟΣ" 

35 Αθλητικός Σύλλογος Ποδοσφαίρου "ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94" 

36 Γυμναστική Ακαδημία Συνεργασίας Άμφισσας 

37 Σύνδεσμος ΘΥΡΑ 7 Άμφισσας 

38 Όμιλος Αντισφαίρισης Φωκίδας 

39 Ένωση Σκακιστών Άμφισσας 

40 Φιλοζωϊκή Ομάδα Φωκίδας 

41 Σύλλογος Ελαιοιδιοκτητών- Ελαιοπαραγωγών "Ο Αρισταίος" 

42 Σύλλογος Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ν. Φωκίδας 

43 Σύλλογος Αρματοφόρων Σαλώνων "Ο Πανουργιάς" 

44 Άγημα Απόδοσης Τιμών Ηρώων του 1821, Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας 
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45 Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας Αλέξανδρος 

Δελμούζος 

46 Σύνδεσμος Οδικών μεταφορών Δ.Χ. Φωκίδας 

47 Σωματείο Αρτοποιών Φωκίδας 

48 Σύλλογος Εμπορικών Καταστημάτων 

49 Εμπορικός Σύλλογος Άμφισσας 

50 Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού  

51 2ο Σύστημα Προσκόπων Άμφισσας 

52 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας 

53 Διεθνή Ένωση Αστυνομικών  

54 Ποδηλατικός Όμιλος ''ΖΕΥΣ'' 

55 Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ κ. Κέντρων Υγείας 

56 Ομάδα Γυναικών Άμφισσας- Ιτέας (Μέλος της Σ.Ο.Γ.Ε.) 

57 Αθλητικός Σύλλογος "ΗΝΙΟΧΟΣ"   

58 Σύλλογος Φίλων "ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΥΩΝΙΑΣ" 

59 Σύνδεσμος Απόγονων Αγωνιστών 5/42 Συντάγματος Ευζώνων 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξειδίου 

2 Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνιχώρας "Ο 

ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ" 

3 Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Βουνιχωριωτών 

4 Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντεορίων 

5 Φιλοδασική Ένωση Γαλαξειδίου 

6 Σύλλογος Γυναικών Γαλαξειδίου 
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7 Πολιτιστικός Σύλλογος "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ " 

8 Ναυταθλητικός Όμιλος Γαλαξειδίου 

9 Σωματείο «Οι φίλοι του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου" 

10 Σύλλογος Συν/χων ΝΑΤ, Γαλαξειδίου 

11 Σύνδεσμος Γαλαξιδιωτών, Πειραιάς 

12 Σωματείο "Η Παναγιά η Γάλαξα η θαλασσοκρατούσα" 

13 Σύλλογος «Οι Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Γαλαξειδίου» 

14 Σύλλογος Επαγγελματιών Γαλαξειδίου 

15 Σύλλογος Ξενοδόχων & Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Γαλαξειδίου και 

Αγίων Πάντων Φωκίδας 

16 Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού Γαλαξειδίου 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 

1 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Γραβιάς 

2 Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Βαργιανιτών 

3 Πολιτιστικός Σύλλογος Βάργιανης 

4 Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων «Δωρική Τετράπολις» 

5 Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» 

6 Σύλλογος Γυναικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς Καστελλίων «Η Πρόοδος» 

7 Σύλλογος Μαριολατών Παρνασσίδος "Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" 

8 Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Απανταχού Γυναικών Μαριολάτας 

«ΒΟΙΟΝ» 

9 Σύλλογος Οινοχωριτών Παρνασσίδας 

10 Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Καλοσκοπή 

11 Σύνδεσμος Καλοσκοπιστών Παρνασσίδας "H ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ" 
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12 Σύλλογος Απανταχού Σκληθριωτών 

13 Αθλητικός Όμιλος Γραβιάς "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ" 

14 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών "Το Χάνι της Γραβιάς" 

15          Κυνηγετικος Σύλλογος Γραβιάς 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 

1 Πολιτιστικός Σύλλογος Χρισσού 

2 Αγροτικός Συνεταιρισμός  Χρισσού 

3 Αναπτυξιακός Σύλλογος Χρισσού 

4 Σύνδεσμος Απανταχού Χρισσαϊτών "Η ΚΡΙΣΣΑ" 

5 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δελφών "ΕΥΑ" 

6 Σωματείο ''ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ'' 

7 Ένωση Ξενοδόχων Δελφών "ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ" 

8 Χορευτικός Όμιλος Δελφών "Λεκαριά" 

9 Σύλλογος " Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών" 

10 Αθλητικός Σύλλογος "Απόλλων"  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1 Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Πρόοδος" 

2 Αγροτικός Συνεταιρισμός Δεσφίνας 

3 Αθλητικός Σύλλογος "Ησαΐας Δεσφίνας" 

4 Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δεσφίνας 

5 Σύλλογος των Εν Αθήναις  και Απανταχού Δεσφινιωτών «Ο ΗΣΑΪΑΣ» 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 
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1 Πολιτιστικός Σύλλογος "Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας" 

2 Πολιτιστικός Όμιλος "Ο Δεσμός" 

3 Πολιτιστικός Σύλλογος "Καρτερία" 

4 Μουσικοχορευτικός & Λαογραφικός Όμιλος Ιτέας "Το χοροστάσι" 

5 Κινηματογραφική Λέσχη Ιτέας 

6 Εικαστικό Εργαστήρι "Θεατροπαιχνιδίσματα" 

7 Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριταίας Φωκίδας "Ο Άγιος Βλάσιος" 

8 Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών "Ο Πελεκάνος" 

9 Σύλλογος Μικρασιατών Ιτέας Φωκίδας 

10 Κυνηγετικός Σύλλογος  Ιτέας 

11 Σύλλογος Θεσσαλών Ν. Φωκίδας 

12 Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ιτέας-Κίρρας 

"Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 

13 Εμπορικός και Εξαγωγικός Σύλλογος Ιτέας 

14 Σύλλογος Συνταξιούχων Ιτέας-Κίρρας-Τριταίας 

15 Πολιτιστικός Σύλλογος Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης "Η ΚΙΡΡΑ" 

16 Πολιτιστικός Σύλλογος Ομάδα Εθελοντών "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ'' 

17 Γυμναστικός Σύλλογος Ιτέας 

18 Αθλητικός Σύλλογος "ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ" 

19 Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ιτέας 

20 Φιλοζωϊκός Σύλλογος Ιτέας 

21 Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας - Κίρρας 

22 Ναυτικός Όμιλος Ιτέας 

23 Αθλητικός Σύλλογος Ιτέας 

24 Φιλοδασικός Σύλλογος «ΑΜΑΔΡΥΑΣ» 
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25 Μικτή Χορωδία Ιτέας «Ο ΟΡΦΕΑΣ»  

26 Πολιτιστικός Σύλλογος «Υποκριτέα Θεατρική Συντεχνία»  

27 Σύλλογος Ελεύθερων & Αυτόνομων Δυτών Ν. Φωκίδας "Ο ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ" 

28 Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Ιτέας-Κίρρας-Γαλαξειδίου "Ο Άγιος Νικόλαος" 

29 1/ΣΠ Ναυτοπροσκόπων Ιτέας 

30 Αθλητικός Σύλλογος "Οι ΔΡΑΚΟΙ" Φωκίδας 

31 Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρρας 

32 Φιλανθρωπικό Σωματείο ''Άγιος Στυλιανός'' 

33 Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτιά 

34 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Ελλάδος- Παράρτημα Φωκίδας 

35 Μικτή Χορωδία Ιτέας "ΘΑΜΥΡΙΣ" 

36 Αθλητικός Σύλλογος πολεμικών τεχνών και αθλημάτων Βουνού ΠΑΜΜΑΧΟΙ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1 Αδελφότης Αθανασίου Διάκου 

2 Σύλλογος Μαυρολιθαριτών 

3 Σύλλογος των Απανταχού Καστριωτών Παρνασσίδος "Η Κοιμησις της Θεοτόκου" 

4 Πολιτιστικός & Λαογραφικός Όμιλος Γυναικών Καστριώτισσας Παρνασσίδας 

5 Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσουνίτσας 

6 Σύλλογος Στρομητών «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» 

7 Σύλλογος Στρομητών 

8 Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Δ. Στρόμης 

9 Αδελφότητα Πανουργιωτών 

10 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πανουργιάς 

11 Σύλλογος Γυναικών Πανουργιά 
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12 Φιλοπρόοδος Όμιλος Πυράς <Η ΓΚΟΥΡΑ> 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1 Λαογραφικός Ιστορικός Σύλλογος Πολυδρόσου «Η Σουβάλα Παρνασσού» 

2 Σύνδεσμος Πολυδροσιωτών Παρνασσού 

3 Σύλλογος Γυναικών Πολυδρόσου «Η ΕΣΤΙΑ» 

4 Σύλλογος Γυναικών Επταλόφου Παρνασσού  «Η Παναχωρίσια Αρχόντισσα» 

5 Σύλλογος Πυροπροστασίας και Προστασίας  Φυσικού Κάλλους Παρνασσού 

6 Πολιτιστικός – Χορευτικός – Εξωραϊστικός – Λαογραφικός – Αναπτυξιακός Σύλλογος 

«Αγόριανης Παρνασσού» 

7 Αθλητικός Σύλλογος "Διαγόρας" Πολυδρόσου 

8 Σύλλογος Αθλητών Χιονοδρόμων Ορειβατών Πολυδρόσου Παρνασσού 

9 Εκπολιτιστικός - Αθλητικός Σύλλογος Λιλαίας 

10 Σύλλογος Αγοριανιτών "Ο Παρνασσός" 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1.  
Κορδώνειο Πνευματικό Κέντρο 

Άμφισσας (διώροφο κτίριο 

πολλαπλών εκδηλώσεων) 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

2.  
Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας  

ΑΜΦΙΣΣΑ 
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3.  
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 

Δελφών 

ΙΤΕΑ  

4.  
Καποδιστριακό Σχολείο, θέση 

«Κούκονας» Γαλαξείδι (ΥΠΟΤ)  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

5.  
Ίδρυμα Δημοτικού Θεάτρου 

Γαλαξειδίου  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

6.  
Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς  ΓΡΑΒΙΑ  

7.  
Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Δ. Στρόμης ΣΤΡΟΜΗ / Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

8.  
Μελέτη κατασκευής Πολιτιστικού 

Εκθεσιακού Κτιρίου Μαυρολιθαρίου 

ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ / Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

 

 

 

Κολυμβητήριο Ιτέας 
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Το ανοικτό κολυμβητήριο Ιτέας κατασκευάστηκε το 1995 και βρίσκεται πλησίον της 

Λεωφόρου Άμφισσας- Ιτέας, σε απόσταση περίπου 1 km από το κέντρο της πόλης της Ιτέας. 

Αποτελείται από: 

1. Μία κύρια κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 25m*21m με βάθη 2,0m έως 2,2m με 8 

διαδρομές πλάτους 2,5m έκαστη. 

2. Μία κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 8m*10m με βάθη 0,30m έως 1,0m. 

3. Κερκίδες χωρητικότητας 400 ατόμων. 

4. Αποδυτήρια αθλητών και αποδυτήρια προπονητών. 

5. Ιατρείο, Θυρωρείο και Κτίριο Γραμματείας. 

6. Γραφείο διοίκησης και Κυλικείο. 

7. Αποθήκη εξοπλισμού και WC κοινού κερκίδων. 

8. Μηχανοστάσιο, χώρο δεξαμενής πετρελαίου, χώρο χλωριωτών& χώρο εργασίας 

συντηρητών. 

9. Περιβάλλοντα χώρο και οδικές προσβάσεις. 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

2020 

 5* 4* 3* 2* 1* ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ  12 38 26 5 81 

ΔΩΜΑΤΙΑ  801 758 456 47 2062 

ΚΛΙΝΕΣ  1500 1104 877 89 3870 

ΠΗΓΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ : 

Η περιοχή διαθέτει δύο (2) χιονοδρομικά κέντρα: 

Α. Παρνασσού, 

Β. Γεροντόβραχου 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1. Αρχαιολογικός Χώρος το σύνολο της 

πόλης της Άμφισσας 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

2. Κάστρο των Σαλώνων ΑΜΦΙΣΣΑ 

3. Λυκότρυπα ΑΜΦΙΣΣΑ 

4. Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο ΑΜΦΙΣΣΑ 

5. Ρωμαϊκή οικία Άμφισσας (πρώην οικία 

Μπρουγιαννάκη) 

ΑΜΦΙΣΣΑ 
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6. Κοσμικό οικοδόμημα με ψηφιδωτό 

δάπεδο κάτω από το φρούριο της 

Άμφισσας 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

7. Ενεπίγραφο ψηφιδωτό λουτρού στο 

υπόγειο της οικίας Γερολυμάτου 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

8. Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Ευθυμίας 

(Αρχαία Μυωνία) 

 ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ / Δ.Ε. 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

9.  Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών ΔΕΛΦΟΙ 

10.  Αρχαία Λατομεία Περιοχής Ι.Μ. Προφ. 

Ηλία Χρισσού 

ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

11.  Ακρόπολη Αρχαίας Κρίσσας, Χρισσό ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

12.  «Κούμπλα», Νεκροταφείο, Μαγούλα, 

Κίρρα 

ΚΙΡΡΑ / Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

13.  Οικισμός Κίρρας ΚΙΡΡΑ / Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

14.  Αρχαίο ύψωμα «Γλας» (Μυκηναϊκή 

πόλη και λαξευτοί τάφοι) 

ΙΤΕΑ 

15.  Γαλαξειδίου (αρχαία οχύρωση και 

ελληνιστικό νεκροταφείο) 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

16.  Αρχαιολογικός Χώρος λαξευτού τάφου 

στη θέση "Μύλος" Γαλαξειδίου 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

17.  Αρχαιολογικός Χώρος λατρευτικού 

σπηλαίου στην Α(γ)κόνα Γαλαξειδίου 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

18.  
Αρχαιολογικός Χώρος τάφου "Λοκρού" 

στο Γαλαξείδι  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
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19.  Αρχαιολογικός Χώρος νησίδος Άγιος 

Γεώργιος και θαλάσσια ζώνη πέριξ 

(αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα) 

ΝΙΣΗΔΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ 

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

20.  
Αρχαιολογικός Χώρος νησίδος Παναγιά 

και θαλάσσια ζώνη πέριξ, στον όρμο 

Γαλαξειδίου (αρχαία αρχιτεκτονικά 

λείψανα)  

ΝΙΣΗΔΑ ΑΨΗΦΙΑ / Δ.Ε. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

21.  
Αρχαιολογικός Χώρος νησίδος Παναγιά 

και θαλάσσια ζώνη πέριξ, στον όρμο 

Γαλαξειδίου (αρχαία αρχιτεκτονικά 

λείψανα)  

ΝΙΣΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΑ / Δ.Ε. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

22.  
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Βίδαβη 

(Άγιοι Πάντες 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ / Δ.Ε. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

23.  
Ζώνη προστασίας σε οροπέδιο Καλό 

Πηγάδι Δεσφίνας (αρχ. Θέση) 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ  

24.  
Αρχ. Χώρος Οινοχωρίου, Οχύρωση 

αταύτιστης 

ΟΙΝΟΧΩΡΙ / Δ.Ε. 

ΓΡΑΒΙΑΣ 

25.  
Αρχαιολογικός Χώρος «Λόφος 

Παλαιόκαστρο». Οχύρωση αρχ. Πόλης 

Κυτίνιο 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ  

26.  
Αρχαία Πόλη «Βοΐου Δωρικής» 

Τετράπολης 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ  

27.  
Αρχαία «Πόλη Χαράδρας» Μαριολάτας ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ / Δ.Ε. 

ΓΡΑΒΙΑΣ  

28.  
Αρχαιολογικός Χώρος «Λόφος Αγ. 

Αθανασίου» Καστελλίων 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ / Δ.Ε. 

ΓΡΑΒΙΑΣ 

29.  
Αρχαιολογικός Χώρος Λιλαίας ΛΙΛΑΙΑ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

30.  
Αρχαιολογικός Χώρος λόφου "Θεοτόκος", 

Λιλαία (αρχαία Λιλαία)  

ΛΙΛΑΙΑ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

31.  
Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Δήμητρας 

Ερωχού, Πολύδροσος 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  
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32.  
Αρχαιολογικός Χώρος Πυράς Ηρακλέους, 

Πυρά  

ΠΥΡΑ / Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1. Χάρμαινα (διατηρητέος οικισμός 

Ταμπάκηδων, σαράντα δύο (42) κτίρια) 

ΑΜΦΙΣΣΑ  

2. 
Βρύση έμπροσθεν παλαιάς οικίας 

Φρεντζαλά 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

              3. 27 κτίρια χαρακτηρισμένα ως σύγχρονα 

μνημεία 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

              4. 
Βρύσες (κρήνες) Άμφισσα  

ΑΜΦΙΣΣΑ 

5. 
Κτίρια Δικαστηρίων Άμφισσας (1867, 

1889)  

ΑΜΦΙΣΣΑ 

6. 
Οικία Γιάννη Σκαρίμπα, Αγία Ευθυμία (ιδ. 

Κοινότητας)  

ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ / Δ.Ε. 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

7. 
Συνολικά η πόλη των Δελφών  ΔΕΛΦΟΙ  

8. 
Ξενοδοχείο ΑΠΟΛΛΩΝ, Δελφοί  ΔΕΛΦΟΙ  

9. 
Παλαιό Σχολείο Μνημείο Χρισσού ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ  

10. 
16 κτίρια, Χρισσό ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ  

11. 
Μια πλατεία, Χρισσό ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ  

12. 
Δύο Βρύσες (κρήνες), Χρισσό ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ  
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13. 
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο (1890 δωρεά Α. 

Συγγρού), Ιτέα  

ΙΤΕΑ  

14. 
Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος (1895), 

Ιτέα  

ΙΤΕΑ  

15. 
Ηρώο (1954, μαρμάρινη αναθεματική 

στήλη έργο του Γ. Ζογγολόπουλου), Ιτέα  

ΙΤΕΑ  

16. 
Παλαιό Γυμνάσιο Καψάλη (1938, πρώτο 

Ιδιωτικό Γυμνάσιο εκτός Αθηνών), Ιτέα  

ΙΤΕΑ  

17. 
Νεοκλασικές οικίες (1910-1930), (Οικία 

Κόβαρη, έργο τέχνης), Ιτέα  

ΙΤΕΑ  

18. 
Μεσαιωνικός Πύργος Κίρρας ΚΙΡΡΑ / Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ  

19. 
39 κτίρια χαρακτηρισμένα ως σύγχρονα 

μνημεία, Γαλαξείδι  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

 

20. 
Ανεμόμυλος στη θέση "Γιαννάκη", 

Γαλαξείδι, ιδ. Ελληνικού Δημοσίου  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

21. 
Παλαιό Παρθεναγωγείο Γαλαξειδίου. Ιδ. 

του δήμου, Γαλαξείδι  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

22. 
Κτίριο Δημαρχείου Γαλαξειδίου  ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

23. 
Κτίριο Λαογραφικού Μουσείου 

Γαλαξειδίου, ιδ. του δήμου  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

24. 
Οικία Επισκόπου Σαλώνων Ησαϊα ΔΕΣΦΙΝΑ 

25. 
Ο «Τυριάς» (σπήλαιο ανεξερεύνητο), 

Δεσφίνα 

ΔΕΣΦΙΝΑ 

26. 
Το Χάνι της Γραβιάς (χώρος πολλαπλών 

εκδηλώσεων)  

ΓΡΑΒΙΑ  

27. 
Κέλυφος Οικίας ιδ. Ιωάννη & Παρθένας 

Τσιφόρου, Γραβιά  

ΓΡΑΒΙΑ  

28. 
Παλαιοχριστιανική Μαριολάτας, ναός 

(αρχ. Μνημείο)  

ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ / Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ  

29. 
Κτίριο στον Πολύδροσο, φερόμενο ως 

ιδιοκτησία Γεωργίου Τράκα  

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  
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30. 
Εργοστάσιο «ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΑΞ» 

συμπεριλαμβανομένου του 

μηχανολογικού εξοπλισμού κατά τόπον 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

31. 
Συγκρότημα παραδοσιακών σπιτιών στο 

Πολύδροσο Παρνασσίδος, ιδιοκτησίας 

Ιωάννη Μαρέ (έργο τέχνης)  

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

32. 
Κτίριο στον Αθανάσιο Διάκο, ιδ. 

Δημητρίου Σπέντζου 

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ / Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

33. 
Οικία στον Αθανάσιο Διάκο, ιδ. Γεωργίου 

& Χρήστου Παπαζαχαρόπουλου 

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ / Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

34. 
Δύο γεφύρια στη Στρόμη ΣΤΡΟΜΗ / Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών 

2. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας  

3. 
Λαογραφικό Μουσείο Επταλόφου 

4. 
Λαογραφικό Μουσείο Καστριώτισσας 

5. 
Λαογραφικό μουσείο Γαλαξειδίου  

6. 
Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου  

7. 
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξειδίου  

8. 
Ιστορικό Μουσείο Αθανασίου Διάκου  

9. Μουσείο Δελφικών Εορτών- Οικία Άγγελου και Εύας Σικελιανού 

10. Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού- Συλλογή Ηλία Ε. 

Δαραδήμου (Χρισσό) 

11. Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης- Οικία Πανουργιά (Άμφισσα) 

12. Δημοτική Πινακοθήκη Σπύρου Παπαλουκά (Άμφισσα) 
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13. Μουσείο Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα (Δεσφίνα) 

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

     1. 
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός 

Ευαγγελισμός Θεοτόκου  

ΑΜΦΙΣΣΑ  

2. 
Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος (Βυζαντινός)  

ΑΜΦΙΣΣΑ  

3. 
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Προσηλίου 

ΠΡΟΣΗΛΙΟ / Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4. 
Ιερά Ναός Αγ. Νικολάου  ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

5. 
Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος Χριστού  

ΓΑΛΑΞΙΔΙ  

6. 
Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου  ΓΡΑΒΙΑ  

7. 
Ιερός Ναός Παλαιού Αγίου Νικολάου  ΔΕΛΦΟΙ  

8. 
Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία  ΧΡΙΣΣΟ / Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ  

9. 
Ιερά Μονή Προδρόμου / Παλαιά 

Μονή Δεσφίνας 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ  

10. 
Ιερός Ναός Ταξιαρχών  ΔΕΣΦΙΝΑ  

11. 
Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου  ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

12 
Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

13. 
Ι. Ναός Μαυρομαντηλούσας / Αγίας 

Ελεούσας  

 

 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / Δ.Ε. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

1o Σαββατοκύριακο έτους-Κοπή βασιλόπιτας Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Απόκριες: Νύχτα των Στοιχειών, Κρυμμένος θησαυρός, 

Οδύσσεια 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Αναβίωση αποκριάτικου εθίμου «Γκαβόγιαννος» Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

Εορτασμός Πολιούχου Ι. Ναού Αγίου Χαραλάμπους Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Καθαρή Δευτέρα: Αλευρομουτζούρωμα Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1ο Σαββατοκύριακο Delphi Economic Forum 

24/03: Κήρυξη Επανάστασης 1821 στον Προφήτη Ηλία  

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 

Τέλος Μαρτίου: Ορεινός αγώνας «Η Φλόγα του Ησαΐα» (Η 

Φλόγα του Ησαΐα» συνδιοργανώνεται από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και τον 

Αθλητικό Σύλλογο Δεσφίνας «Ο ΗΣΑΪΑΣ» οι οποίοι έχουν 

ορίσει οργανωτική επιτροπή) 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Μνήμη πεσόντων 9ης Απριλίου 1943-Αγ. Ευθυμία και στη 

Βουνιχώρα 

Εκδηλώσεις Απελευθέρωσης Κάστρου Σαλώνων 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΜΑΪΟΣ 

08/05/1821: Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς  

 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

Ευχίδειος άθλος 

 Διεθνής Αγώνας Δόλιχος 

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

17 Μαΐου (1821) Μάχη της Ντρέμισσας-Γιορτάζεται την 

τελευταία Κυριακή του Μαϊου 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

Night run Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 

Ανήμερα Αγ. Τριάδας: Μάχη Αγίας Τριάδας Καλοσκοπής 

(05/01/1944) 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

Φεστιβάλ των Δελφών  Άμφισσα-Ιτέα-Δελφοί-

Γαλαξείδι 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

14 Ιουλίου (1824) Μάχη της Άμπλιανης Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1η Κυριακή Ιουλίου : Σπηλιά της Στρώμης 

Διάρκεια : Τελευταίο Σαβ/κο Ιουλίου 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

φωκικά Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Εκδήλωση 14ης Αυγούστου «Κοίμησης της Θεοτόκου» 

09 Αυγούστου(1944) : Εκδήλωση μνήμης για 17 πεσόντες 

(Η εκδήλωση μνήμης για τους 17 πεσόντες διοργανώνεται 

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεσφίνας)  

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1Ο δεκαήμερο: ΠύθειαCup 

Δελφίνια(Ν.Ο. Ιτέας) 

Εμποροπανήγυρης Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Κίρρα 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

19/08/0944: Ολοκαύτωμα Μαυρολιθαρίου Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

16-22/09 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Φόρος τιμής στους Γαλαξιδιώτες Ήρωες του 1821 (γύρω 

στις 20/09)  

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

14/09/1824: Μάχη της Πανάσσαρης (Βάργιανη) Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

Ράλλυ ΑΣΜΑ 

Τελευταίο Σαββατοκύριακο : Επέτειος Ναυμαχίας 

Αγκάλης (17/09/1827) 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

Η Ναυμαχία της Αγκάλης  Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Λευκή Νύχτα 

Εκδήλωση Πυρπόλησης Προσηλίου (26/10/1942) 

Γιορτάζεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 

ή το Πρώτο Σαβ/κο Νοεμβρίου   

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
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Μάχη της Σουβάλας (07/10/1824) Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

8 Νοεμβρίου Αγ. Ταξιαρχών Επιμνημόσυνη δέηση στο 

μνημείο του αεροπόρου Χρ. Πάντου 

Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

2η Κυριακή Δεκεμβρίου Καστέλλια ( Θέση Αποθήκη 

Εκτέλεση 17 ατόμων από ιταλικά στρατεύματα 1942 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2019-2023 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Α/Α 

ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ  Ή 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

ΧΡΗΜ. ΠΡ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) 

LEADER 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 

 

40.000,00 47.200 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 

372.000,00 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 

 

369.964,48 

 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

24.800,00 
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5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ  44.967,63 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 49.999,26 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ 60.800,00 

 

8 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ 50.000,00 

 

9 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 15.284,64 

17.200 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 123.985,26 

140.985,26 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓ. 

ΕΛΕΟΥΣΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΕ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 184.831,92 

 

12 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 200.000,00 

217.499,99 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

13 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ 44.967,63 

 

ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ 

ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 225.000,00 

336.208,12 

2 ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. 

ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 345.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
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3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για 

το ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – 

Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ) 13.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ 

(ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 400.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70.000,00  

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 50.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 70.000,00  

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (FREE WIFI) 40.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ MINI BUS 222.000,00  

10 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ 

 

40.000,00 

 

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΥΕ11) 202.240,00 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΥΕ12) 25.600,00 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

13 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 24.400,00 ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

14 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΥΕ14) 59.040,00 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ 16.925.629,74 

 

16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

139 
 

(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΦΩΚΙΔΑΣ  

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

18 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ  

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

19 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

 

 

 

 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  50.000,00  

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

150.000,00 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΛΠΛΙΣΜΟΥ 223.000,00  

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   

 

5 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΦΑΣΗ Α’ 43.400,00 

87.761,77 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

6 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΦΑΣΗ Β’ 45.260,00 
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7 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 29.235,50 

42.500,00 

(ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΠΡΑΣΙΝΩΝ)  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) 304.851,96 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑ – VAN  17.761,12 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 849.999,00 

 

12 ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΖΛ 

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 119.242,74 

 

13 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ’ 204.000,00 

 

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 372.000,00 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ 

Δ.ΔΕΛΦΩΝ- Β’ ΦΑΣΗ 207.500,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ 1.435.205,00 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING) 3.238.537,49 

 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  280.000,00 
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5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5.070.000,00 

 

6 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ 349.999,99 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 420.000,00 

 

8 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ 

Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

129.725,90 

 

9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

108.784,10€ 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 630.000,00 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

2 ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 35.000,00 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

3 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 79.667,69 

 

4 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 39.680,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 5 Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο 

Δελφών 37.200,00 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 1 ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ 

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.ΔΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Γ.-Λ. ΙΤΕΑΣ, Γ.-Λ. 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο Δ.Σ. 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ  ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

11 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 286.440,00 

 

12 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
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ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

3.584.900,00  

18 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ 

4.561.776,96  

19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

3.914.990,37  

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

1.508.867,94  

Κ.Α.Π.Ε. 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

  

ΠΑΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. 

ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

  

ΥΠ.ΕΣ.-

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΔΕΛΦΩΝ  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ  

3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 500.000,00 
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4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ)  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ  

 

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Δ.ΔΕΛΦΩΝ  

 

3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ’  

 

4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ 

Δ.Τ.Υ. (ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΣΕ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ  

 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ   

4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ   

5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΙΛΑΙΑΣ   

6 

 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

  

 

7 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

  

 

8 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  
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9 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΛΙΛΑΙΑΣ 

(  

 

10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ  

 

11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΛΙΛΑΙΑΣ   

12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  

 

13 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

"ΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  

 

14 ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΙΛΑΙΑΣ   

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ  

 

16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ - 

Ι.Μ. ΠΑΝΑΣΣΑΡΗΣ  

 

17 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ "ΣΦΙΞ" 

ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ - ΦΥΤΩΡΙΟ - 

ΑΝΩ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ  

 

18 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥΔ.Δ.ΠΥΡΑΣ  

 

19 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ - 

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ  

 

20 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ   

21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ Δ.Δ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ 

Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  

 

22 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ "ΞΕΝΙΑ" ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΚΙΡΡΑΣ  

 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-ΡΟΖΙΚΙ  
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24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ  

 

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ  

 

26 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΟΔΩΝ 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ,ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ,ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ,ΧΡ

ΙΣΣΟΥ  

 

27 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

 

28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΠ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΣΤΟ Δ.Δ. 

ΧΡΙΣΣΟΥ  

 

29 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΗΚΑΛΑΝΙΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  

 

30 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 260.000,00  

31 Π.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ   

32 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΝΙΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  

 

33 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ  

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Η οικονομική κρίση της χώρας με την παρατεταμένη ύφεση, το πρόγραμμα δημοσιονομικής 

πολιτικής που εφαρμόζεται, οι αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία 

COVID 19, έχουν βαριές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.  

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε έναν 

ευρύτερο ρόλο που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος.  
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Υπό το ανωτέρω πρίσμα με πρόσθετο κριτήριο την υπηρέτηση της εγγύτητας των 

παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και με γνώμονα, την αποστολή του Δήμου ως 

σύγχρονου φορέα έκφρασης των αυτοδιοικητικών αξιών ήτοι, την διακυβέρνηση των 

τοπικών του υποθέσεων και την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων του, βασική επιδίωξη του 

Δήμου είναι η συνεργασία του με εθνικούς δημόσιους φορείς, η συνεχής αναζήτηση και 

αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα για την ενσωμάτωση αειφορικών πολιτικών στα υλοποιούμενα έργα και 

δράσεις του. Απώτερος σκοπός του Δήμου είναι η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής του.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε περίοδο κρίσης οι τοπικές επενδύσεις επιτυγχάνουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλουν ακόμα περισσότερο 

στην αντιμετώπισή της.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών  είναι:  

 Οι ίδιοι πόροι από τέλη, δικαιώματα και εισφορές (τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, άρδευσης, κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών κλπ.) καθώς και από 

την αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας (μισθώματα ακινήτων, αγροκτημάτων, 

βοσκοτόπων, κ.λπ.)  

 Θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ για γενικές 

δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, πολιτική προστασία κλπ.)  

 Οι θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών, 

συντηρήσεις επισκευές σχολείων)  

 Οι επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε είτε σε 

περιφερειακό επίπεδο (ΠΕΠ) είτε σε εθνικό επίπεδο (τομεακά προγράμματα 

Υπουργείων)  

 Χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο ταμείο  

 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις  
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 Δάνεια για επενδυτικές δαπάνες και εφόσον τα οικονομικά του Δήμου πληρούν 

κάποια κριτήρια  

 Ειδικό τέλος εσόδων από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ 

 Μεταλλευτικά τέλη, τα οποία αποτελούν επιχορήγηση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

από εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 

4203/2013 άρθρο 12 παρ. 3)) 

 Μεταλλευτικές μισθώσεις, οι οποίες αποτελούν επιχορήγηση των ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού από τις εκμισθώσεις δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου 

σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 4203/2013 άρθρο 12 παρ. 2)) 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κρίσιμοι για την Ελλάδα, καθώς 

σε μεγάλο βαθμό είναι και οι μοναδικοί για διάθεση ώστε να αποτελέσουν εφαλτήριο 

κινήτρων αναπτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η οποία έχει παραταθεί μέχρι το 2023, η 

Ελλάδα στοχεύει πρωτίστως στη μεταφορά των εν ανεπάρκεια επενδυτικών πόρων από μη 

διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς σε εμπορεύσιμους τομείς και στην εφαρμογή ενός νέου 

μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται πλέον στην κατανάλωση και τον δανεισμό, 

αλλά σε υγιείς επενδύσεις που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.  

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2021 αποβλέπει «στην αναγέννηση της 

ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού 
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της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως 

αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 

στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες με συγκέντρωση των 

πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες που όχι μόνο 

καλύπτουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς ποσοστά, αλλά και θέτουν τον πήχη 

υψηλότερα.  

1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 

καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  

2) Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση.  

3) Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον.  

4) Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη. 

5) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου 

του ΕΣΠΑ επιδιώκεται να οδηγήσουν σε :  

 αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,  

 μείωση της ανεργίας,  

 επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,  

 αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,  

 μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,  

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,  

 προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στο δομημένο περιβάλλον,  

 μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και  

 άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των 

απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς.  
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Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να θεωρούνται - και είναι - 

συμπληρωματικές των γενικότερων παρεμβάσεων που αποβλέπουν σε αύξηση του 

επιπέδου των ετήσιων επενδύσεων εντός των επόμενων δέκα ετών.  

Υψηλή προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην υλοποίηση κατά τα πρώτα έτη και όσων νέων 

έργων και δράσεων συνδυάζουν ετοιμότητα υλοποίησης και στόχευση στις στρατηγικές 

επιλογές του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος του ΕΣΠΑ όπως:  

 Έργα/Δράσεις που αφορούν στην ανταγωνιστική, καινοτόμο και εξωστρεφή 

επιχειρηματικότητα (π.χ. ενίσχυση στοχευμένων κατηγοριών ΜΜΕ, δίδοντας κατά 

το δυνατόν προτεραιότητα σε επενδυτικές επιλογές που είναι απόρροια των 

διαδικασιών της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), δράσεων έρευνας 

τεχνολογίας και καινοτομίας, κ.λπ.). 

 Έργα/Δράσεις που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, οι 

οποίες θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 Έργα ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για ευρυζωνικές υποδομές και για την 

προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 Έργα που θα συνδέονται με τεχνολογίες πληροφορικής, που αναβαθμίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας (πχ. κτηματολόγιο), μειώνουν το κόστος λειτουργίας 

του Δημόσιου Τομέα και εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του.  

 Έργα/δράσεις που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές πολιτικές για την προστασία 

του περιβάλλοντος (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί / υδρεύσεις / αποχετεύσεις / 

διαχείριση απορριμμάτων).  

 Έργα που συμβάλουν στην ολοκλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων των 

Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.  

 Έργα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», μείωσης εκπομπών 

ρύπων / ανάπτυξης καθαρών αστικών συγκοινωνιών.  

 Έργα/δράσεις που αφορούν σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικού αποκλεισμού 

και φτώχειας.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις σχετικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΚΤ, 

προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτές που θα παρουσιάζουν τα ακόλουθα κύρια 

χαρακτηριστικά:  

 Θα είναι στοχευμένες σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες 

πρόσβασης και παραμονής στην αγορά εργασίας (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, νέοι 

κ.λπ.). 
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 Θα απαντούν στην ανάγκη σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας και αναβάθμισης του θεσμού της μαθητείας. 

 Θα έχουν μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. 

 Θα παρουσιάζουν ωριμότητα υλοποίησης, καθώς οι περισσότερες θα αφορούν σε 

εφαρμογή «καλών πρακτικών» που υλοποιήθηκαν και κατά την περίοδο 2007-

2013.  

Έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΕΠ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που υπέβαλε η χώρα 

και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).  

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:  

 πέντε (5) Τομεακά Εθνικά και  

 δεκατρία (13) Περιφερειακά, ώστε κάθε Περιφέρεια της χώρας να έχει το δικό της 

πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα για ολοκληρωμένες τοπικές 

επεμβάσεις.  

Επιπλέον, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται :  

 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ και ΘΑΛΑΣΣΑ» που αξιοποιεί πόρους του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και αποσκοπεί στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και στην 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και  

 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη», που στοχεύει στην ανάπτυξη 

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε 

ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.  

Τα πέντε (5) Τομεακά έχουν ως εξής :  

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Στρατηγικός στόχος 

του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 

καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  

 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη. Οι στόχοι του 

Προγράμματος στον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της 
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ολοκλήρωσης βασικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, 

αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, 

καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών 

μέσων σταθερής τροχιάς). Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται 

στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της 

προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.  

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση. 

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά 

εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την 

ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με 

την αγορά εργασίας.  

 ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην εθνική 

προσπάθεια προκειμένου, η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα να καταστεί 

συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο 

αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες επικεντρωμένες στον πολίτη και 

συνεχώς αναβαθμιζόμενες.  

 ΕΠ Τεχνική Βοήθεια. Στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής 

όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση κάθε Επιχειρησιακού 

Προγράμματος γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης 

προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και 

αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Με το νέο ΕΣΠΑ, όλες ανεξαιρέτως οι Περιφέρειες παίρνουν 

περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το προηγούμενο. Οι Περιφέρειες θα 

διαχειριστούν το 35% του προϋπολογισμού σε σχέση με το 22% της προηγούμενης 

περιόδου.  

 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει παραταθεί μέχρι το 2023, ενώ η νέα προγραμματική περίοδος 

ετοιμάζεται για να καλύψει την επόμενη επταετία. Ο Δήμος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί 
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πλήρως το νέο ΕΣΠΑ, ωριμάζοντας και καταθέτοντας προτάσεις που στόχο θα έχουν την 

αναπτυξιακή του πορεία.  

 

Οι πηγές χρηματοδότησης των έργων και δράσεων που προτείνονται από το παρόν 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνουν το Περιφερειακό, τα Τομεακά και τα 

Διασυνοριακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 

2014-2020, καθώς και τα ετήσια χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου. 

Επίσης ορισμένες δράσεις χαμηλού κόστους ενδεχομένως να μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

και από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη 

προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και 

η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. 

1. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000.000,00€ για την 

υλοποίησή του. 

2. Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2021και διάθεση πίστωσης ποσού 

7.697.743,36 € για την υλοποίησή του. 

3. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 

23.160.274,71€ για την υλοποίησή του. 

1. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00€ για την υλοποίησή 

του. 

2. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης2021» και έγκριση 

διάθεσης πίστωσης 2.534.174,93€ για την υλοποίησή του. 

3. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών 2021» και διάθεση πίστωσης 10.000.000,00€ για την υλοποίησή του. 
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4. Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις – καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες. 

5. Γαλάζιο Ταμείο για την προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη – 

αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. 

6. Προστασία και αναβάθμιση δασών 2020. 

7. «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2020. 

Επιπλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο ανάπτυξης της εξωστρέφειας του Δήμου και των 

διεθνών συνεργασιών που προτείνονται από το παρόν, είναι δυνατή η χρηματοδότηση 

έργων και δράσεων από τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πεδίο εφαρμογής των 

οποίων εμπίπτει ο Δήμος Δελφών. 

Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα: 

 Ε.Π. Βαλκάνια-Μεσόγειος όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η 

Χώρα 

 Ε.Π. INTERREGIVC όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 

 Ε.Π. MED όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 

 Ε.Π. MEDENPI όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 

 Ε.Π. SEE (Νοτιοανατολική Ευρώπη), όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται 

ολόκληρη η Χώρα. 

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται και τα δίκτυα συνεργασιών 

URBACT & ESPON, καθώς και το INTERRACT, το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα 

προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Εκτός των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα 

εργαλεία/προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε. που συνεισφέρουν στους Θεματικούς 

Στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η χρηματοοικονομική στήριξη που παρέχουν τα 

εργαλεία αυτά μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως ενισχύσεις, βραβεία, συμβόλαια, 

επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρόκειται ουσιαστικά για ταμεία της 

Ε.Ε., η πλειονότητα των οποίων υπόκειται σε κεντρική διαχείριση και οι δράσεις τους 

http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean.html
https://www.espa.gr/el/Pages/urbact2.aspx
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υλοποιούνται μέσω προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων απευθείας προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τους εκτελεστικούς της οργανισμούς.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής εργαλεία/προγράμματα:  

 Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για 

έρευνα και καινοτομία με τρεις βασικές προτεραιότητες (πυλώνες), τη βιομηχανική υπεροχή, 

την επιστημονική αριστεία και τις κοινωνικές προκλήσεις. Ο πυλώνας της επιστημονικής 

αριστείας στηρίζει την παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική πρόοδο στην Ευρώπη, με την 

ανάπτυξη, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλαντούχων ερευνητών και τη στήριξη της 

ανάπτυξης των βέλτιστων ερευνητικών υποδομών. Ο πυλώνας βιομηχανικής υπεροχής 

υποστηρίζει βασικές τεχνολογίες όπως τη μικροηλεκτρονική και την προηγμένη βιομηχανική 

παραγωγή σε όλο το εύρος των υφισταμένων και αναδυομένων τομέων. Οι κοινωνικές 

προκλήσεις υποστηρίζουν την Ε&Κ σε τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον και τις μεταφορές 

που έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο πυλώνας 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων λύσεων προερχόμενων από διεπιστημονικές 

συνεργασίες, που συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

 Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη-ΔΣΕ» (Connecting Europe Facility) 

χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους δεσμούς που λείπουν από τον ευρωπαϊκό 

ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό. Επίσης, θα καταστήσει την οικονομία της 

Ευρώπης περισσότερο πράσινη, προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, 

ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».  

 Η ΔΣΕ χωρίζεται σε τρεις τομείς: 

- ΔΣΕ Μεταφορές 

- ΔΣΕ Ενέργεια 

- ΔΣΕ Τηλεπικοινωνίες. 

 Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) που θα 

στηρίξει τις ΜΜΕ σε τέσσερις τομείς: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε αγορές, 

υποστήριξη σε επιχειρηματίες, καλύτερες συνθήκες για δημιουργία επιχειρήσεων και 

ανάπτυξη.  
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 Το πρόγραμμα «LIFE», το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που επικεντρώνεται στο 

περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Τα ολοκληρωμένα έργα έχουν στόχο την υλοποίηση 

σχεδίων ή στρατηγικών σχετικών με τη φύση, το νερό, τα απόβλητα και τον αέρα σε μεγάλη 

εδαφική κλίμακα. Συμπληρωματική χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα έργα LIFE μπορούν 

να αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή.  

 Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς 

τομείς. Το πρόγραμμα βοηθά και τους δυο τομείς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της 

ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης.  

 Το πρόγραμμα αποτελείται από: 

- το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA αφιερωμένο στους οπτικοακουστικούς δημιουργικούς 

και πολιτιστικούς τομείς.  

- το επιμέρους πρόγραμμα «Culture» για τους μη - οπτικοακουστικούς δημιουργικούς και 

πολιτιστικούς τομείς.  

- ένα διατομεακό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει έναν μηχανισμό εγγυοδοσίας 

121.000.000 € για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που παρέχει στις σχετικές 

ΜΜΕ ευκαιρίες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση.  

 Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI (Employment 

and Social Innovation) είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο για την προώθηση ποιοτικής 

και βιώσιμης απασχόλησης, με την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας. Το EaSI έχει τρεις άξονες:  

- τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μέσω του άξονα 

PROGRESS,  

- την κινητικότητα στην εργασία, μέσω του άξονα EURES,  

- την πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω του 

άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

 Το πρόγραμμα «Erasmus+» στηρίζει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, νέων και 

αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα προσφέρει ευκαιρίες σε πάνω από 4 

εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν εργασιακή 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

157 
 

πείρα και να αναλάβουν εθελοντική δράση στο εξωτερικό. Οι στόχοι του προγράμματος 

Erasmus+ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι:  

- η βελτίωση των βασικών επαρκειών και δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας,  

- η εισαγωγή βελτιώσεων της ποιότητας, αριστείας στην καινοτομία και διεθνοποίησης στα 

ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,  

- η αύξηση της ευαισθητοποίησης για έναν ευρωπαϊκό χώρο διά βίου μάθησης και ο 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Το πρόγραμμα «EUROPE for CITIZENS» μέσα από το χρηματοδοτικό εργαλείο της EACEA, 

στηρίζει προγράμματα ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς, με σκοπό την ανάδειξη ιστορικών 

και πολιτιστικών μνημείων με απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.  

 Το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης υγείας ως 

μέρος όλων των πολιτικών της Ε.Ε. και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να τα στηρίξει στη 

βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας. Το πρόγραμμα 

της ΕΕ για την υγεία έχει τους εξής στόχους:  

 προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την 

υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, 

 προστασία των πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας,  

 συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας,  

 διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 

περίθαλψη. 

 Αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί έως τα τέλη του 2023. 

Έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ και εφόσον επιτευχθεί μεγάλη 

απορροφητικότητα έχει τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης. Τα χρήματα αυτά 

προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο έχει υπογράψει με το 

υπουργείο Εσωτερικών μνημόνιο συνεργασίας, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η οποία συμμετάσχει στο συνολικό πρόγραμμα της κυβέρνησης με 1,5 δισ. Οι 

χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή αναπτυξιακού δανείου προς τους φορείς της 
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Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού το οποίο θα αποπληρώνεται από το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι: 

1) Η προστασία της ζωής και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Εδώ περιλαμβάνονται κάθε 

δράση – παρέμβαση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, έργα και 

σημαντικές παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική 

προστασία σε όλη τη χώρα. 

2) Η ποιότητα ζωής και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών 

(κατασκευή βασικών έργων υποδομής σε κρίσιμους τομείς όπως η ύδρευση και η 

αποχέτευση, και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των 

πολιτών). Και δίπλα σε αυτά, και η μέριμνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων 

τετράποδων φίλων μας. 

3) Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενίσχυση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση 

υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.), 

4)  Η ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές 

διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με 

εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο 

τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»], 

5) παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση 

δημοτικής περιουσίας , εναλλακτικός τουρισμός), 

6) Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών 

προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εδώ εντάσσονται κι έργα όπως ανέγερση 

και εκσυγχρονισμός βρεφονηπιακών σταθμών, γιατί στηρίζουμε την οικογένεια και τα νέα 

ζευγάρια, αλλά και προγράμματα με βασική στόχευση την άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

7) Δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος. 

 

• Ταμείο Ανάκαμψης και Επιχειρηματικότητας 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι ένα διαφορετικό οικονομικό εργαλείο της 

Ε.Ε., σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του παρελθόντος. 
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Για τρεις λόγους: 

Ο πρώτος είναι ο χρόνος. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και 

επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με 

ταχύτητα χωρίς προηγούμενο. 

Ο δεύτερος είναι η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Με τη χρήση 

των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά 

να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις 

των ΣΔΙΤ και των Eταιρειών Eνεργειακών Yπηρεσιών (ESCOs). 

Ο τρίτος είναι ότι το Σχέδιο συνδυάζει για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι 

επενδύσεις δίνουν στο Σχέδιο μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και οι μεταρρυθμίσεις 

αποτελεσματικότητα και προοπτική. 

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο, 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 

δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, είναι τόσο μεγάλα, ώστε με σωστή αξιοποίηση να μπορούν 

να αλλάξουν την πορεία της χώρας και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής 

ανάπτυξης και σύγκλισης με την Ευρώπη. 
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής άξονες: 
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Άξονας 1.1: Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον 

Άξονας 1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 

μεταρρύθμιση 

Άξονας 1.3: Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών 

Άξονας 1.4: Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Άξονας 2.1: Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος 

Άξονας 2.2: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους 

Άξονας 2.3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

Άξονας 3.1: Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας 

Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Άξονας 3.3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

του συστήματος υγείας 

Άξονας 3.4: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές 

πολιτικές 

Άξονας 4.1: Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της 

φορολογικής διοίκησης 

Άξονας 4.2: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης 

Άξονας 4.3: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης 
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Ο Δήμος Δελφών πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και να 

αξιοποιήσει τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρέχει.  

 

 Ατζέντα 2030 Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ 

Ο Δήμος οφείλει να υιοθετήσει στο μέτρο που του αναλογεί τους 17 στόχους της Ατζέντας 

2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αναπτύσσοντας δράσεις και πρωτοβουλίες προς 

την εξυπηρέτηση τους. 

Στη συνέχεια ακολουθεί εν συντομία η ανάλυση κάθε στόχου όπως προέκυψε από την 

ψήφιση τους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

Το ποσοστό της ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί πάνω από το μισό από το 1990. Ωστόσο, 

ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές συνεχίζει να ζει με λιγότερο 

από 1,25 δολάρια την ημέρα ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κερδίζουν μόλις 

λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό, με αρκετούς να κινδυνεύουν να ξανακυλήσουν στη 

φτώχεια. Η φτώχεια είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη εισοδήματος και πόρων για 

την εξασφάλιση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης. Η φτώχεια έχει μορφές όπως η πείνα, ο 
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υποσιτισμός, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, 

η κοινωνική διάκριση και ο αποκλεισμός, καθώς και η απουσία συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συντελείται χωρίς αποκλεισμούς, να 

παρέχει βιώσιμες θέσεις εργασίας και να προάγει την ισότητα. 

ΣΤΟΧΟΣ 2 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

Είναι ώρα να ξανασκεφτούμε το πώς καλλιεργούμε, μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε την 

τροφή μας. Αν αξιοποιηθούν σωστά, η γεωργία, η δασοπονία και η αλιεία, τότε θα 

μπορέσουν να παράσχουν θρεπτική τροφή για όλους και να δημιουργήσουν εισοδήματα, 

στηρίζοντας έτσι την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της περιφέρειας και προστατεύοντας 

ταυτόχρονα το περιβάλλον. Σήμερα, το έδαφος, το γλυκό νερό, οι ωκεανοί, τα δάση και η 

βιοποικιλότητα υποβαθμίζονται με ταχείς ρυθμούς. Η κλιματική αλλαγή ασκεί ακόμη 

μεγαλύτερη πίεση στους πόρους από τους οποίους εξαρτόμαστε, αυξάνοντας έτσι 

κινδύνους που συνδέονται με καταστροφές όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. Πολλοί 

άνδρες και γυναίκες της περιφέρειας δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα με τη γη τους, 

οπότε και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε πόλεις αναζητώντας για ευκαιρίες. 

Χρειάζεται μία βαθιά αλλαγή στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και γεωργίας αν πρόκειται 

να σιτίσουμε τα 795 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινάνε σήμερα και τα επιπλέον 2 

δισεκατομμύρια που αναμένονται να φτάσουν μέχρι το 2050.Ο τομέας των τροφίμων και 

της γεωργίας προσφέρει λύσεις-κλειδιά για την ανάπτυξη ενώ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 

στην εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας. 

ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης καθώς και η προαγωγή της ευημερίας για όλους 

και σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά ορισμένοι 

από τους παράγοντες που σχετίζονται με την παιδική και τη μητρική θνησιμότητα. 

Αντίστοιχα, η σπουδαία πρόοδος που έχει συντελεστεί στην αύξηση της πρόσβασης σε 

καθαρό νερό και σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης έχει οδηγήσει στη μείωση της ελονοσίας, 

της φυματίωσης, της πολιομυελίτιδας καθώς και της εξάπλωσης του HIV/AIDS. Ωστόσο, 

χρειάζονται ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψη ενός μεγάλου 

φάσματος ασθενειών καθώς και για την αντιμετώπιση πολλών, διαφορετικών και επίμονων 

ζητημάτων υγείας που ανακύπτουν. 
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ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των γυναικών και των 

κοριτσιών. Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί τρομερά. Ωστόσο, 

απαιτούνται τολμηρότερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου της καθολικής 

εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΣ 5 – ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση των γυναικών, με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας 

(συμπεριλαμβανομένης της ίσης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών), οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να υφίστανται τις 

διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και 

απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο. 

Παρέχοντας στις γυναίκες και τα κορίτσια ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 

υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία καθώς και ισότιμη εκπροσώπηση στις 

διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενισχύουμε τις βιώσιμες 

οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά. 

ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

To καθαρό και προσβάσιμο νερό για όλους είναι ένα απαραίτητο κομμάτι του κόσμου στον 

οποίο θέλουμε να ζούμε. Στον πλανήτη υπάρχει επαρκές γλυκό νερό για να το πετύχουμε 

αυτό. Εξαιτίας όμως των κακών οικονομικών συνθηκών και των ελλιπών υποδομών, κάθε 

χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται 

με την ανεπαρκή παροχή νερού, την αποχέτευση και την υγιεινή. 

H λειψυδρία, η κακή ποιότητα του νερού καθώς και οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής 

έχουν επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, στις επιλογές των νοικοκυριών και στις 

ευκαιρίες εκπαίδευσης για τις φτωχές οικογένειες στον κόσμο. Η ξηρασία πλήττει μερικές 

από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, επιδεινώνοντας έτσι την πείνα και την κακή 

διατροφή. 

Μέχρι το 2050, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανό να ζει σε μία 

χώρα όπου θα βιώνει χρόνια ή επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού. 
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ΣΤΟΧΟΣ 7 – ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για κάθε σοβαρή πρόκληση και ευκαιρία με την οποία 

έρχεται αντιμέτωπος ο κόσμος μας. Η εργασία, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η 

παραγωγή τροφίμων και η αύξηση του εισοδήματος προϋποθέτουν απαραιτήτως 

πρόσβαση σε ενέργεια. 

ΣΤΟΧΟΣ 8 – ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει με κατά μέσο όρο δύο δολάρια την ημέρα. 

Ακόμη, σε πολλά μέρη το να έχει κανείς δουλειά δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα ξεφύγει από 

τη φτώχεια. Αυτή η βραδεία και άνιση πρόοδος απαιτεί να αναθεωρήσουμε αλλά και να 

εκσυγχρονίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές μας πολιτικές που στοχεύουν στην 

εξάλειψη της φτώχειας. 

Η διαρκής έλλειψη αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις και η 

υποκατανάλωση οδηγούν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου που διέπει 

τις δημοκρατικές κοινωνίες: ότι όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο. Η δημιουργία 

θέσεων εργασίας θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση για σχεδόν όλες τις οικονομίες 

από το 2015 και έπειτα. 

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες θα δημιουργήσουν τις 

συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις 

εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν το 

περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας είναι επίσης 

απαραίτητες για όλες τις ηλικίες του εργασιακά ενεργού πληθυσμού. 

ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Επενδύσεις στις υποδομές : Οι συγκοινωνίες, η άρδευση, η ενέργεια, οι τεχνολογίες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι σημαντικές για την επίτευξη της βιώσιμης 

ανάπτυξης και την ενίσχυση κοινοτήτων σε πολλές χώρες. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η 

αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων καθώς και οι βελτιώσεις στον τομέα 

της υγείας και της εκπαίδευσης προϋποθέτουν επενδύσεις στις υποδομές. 

Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί την κύρια πηγή 

δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας την ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου για όλους τους ανθρώπους ενώ παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την 

περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανοποίηση. 
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Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας να υλοποιήσουμε 

περιβαλλοντικούς στόχους όπως η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας. 

Όπως χωρίς την τεχνολογία και την καινοτομία δεν υφίσταται βιομηχανοποίηση, έτσι και 

χωρίς τη βιομηχανοποίηση δεν υφίσταται ανάπτυξη. 

ΣΤΟΧΟΣ 10 – ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα με στόχο να απαλλάξει τους ανθρώπους 

από τη φτώχεια. Τα πιο ευάλωτα έθνη, δηλαδή οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα 

περίκλειστα αναπτυσσόμενα αλλά και τα μικρά νησιωτικά κράτη, συνεχίζουν να 

σημειώνουν πρόοδο στη μείωση της φτώχειας. Εντούτοις, η ανισότητα συνεχίζει να 

υφίσταται ενώ παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

και εκπαίδευσης και σε άλλα αγαθά. 

Επιπλέον, ενώ η διαφορά εισοδήματος μεταξύ χωρών έχει μειωθεί, η ανισότητα στο 

εσωτερικό των χωρών έχει αυξηθεί. Ολοένα και περισσότερο καλλιεργείται η πεποίθηση 

ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν επαρκεί για τη μείωση της φτώχειας, αν–η οικονομική 

ανάπτυξη- δεν είναι συμμετοχική και δεν περιλαμβάνει τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης 

ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. 

ΣΤΟΧΟΣ 11 – ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι πόλεις αποτελούν κόμβους για την ανταλλαγή ιδεών, για το εμπόριο, τον πολιτισμό, την 

επιστήμη, την παραγωγικότητα, την κοινωνική ανάπτυξη κ.ά. Στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, οι πόλεις έχουν δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να προοδεύσουν 

κοινωνικά και οικονομικά. 

Το να διατηρήσουμε, ωστόσο, τις πόλεις με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας και να προάγεται η ευημερία χωρίς την ταυτόχρονη κατάχρηση γης και την 

κατασπατάληση πόρων είναι μία πρόκληση από μόνο του. 

Κάποιες από τις συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα είναι η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, η έλλειψη κονδυλίων για την παροχή βασικών υπηρεσιών 

καθώς και η έλλειψη επαρκούς στέγασης και η υποβάθμιση των υποδομών. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μπορούν να ξεπεραστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να συνεχίσουν να ακμάζουν και να αναπτύσσονται, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη 

χρήση πόρων και μειώνοντας τη μόλυνση και τη φτώχεια. Το μέλλον το οποίο θέλουμε, 

είναι ένα μέλλον όπου οι πόλεις θα προσφέρουν ευκαιρίες για όλους, πρόσβαση σε 

υπηρεσίες, ενέργεια, στέγαση, μεταφορές κ.ά. 
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ΣΤΟΧΟΣ 12 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αφορά την προώθηση πόρων και την αποδοτικότητα 

της ενέργειας, την προώθηση βιώσιμων υποδομών και παροχών πρόσβασης σε βασικές 

υπηρεσίες καθώς τις πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στοχεύοντας έτσι σε μία 

πιο ποιοτική ζωή για όλους. Η εφαρμογή της βοηθά στη συνολική επίτευξη των σχεδίων 

ανάπτυξης, μειώνοντας μελλοντικά το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τον οικονομικό ανταγωνισμό ενώ συμβάλλει στη μείωση της 

φτώχειας. 

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποβλέπει στο «να παράγει περισσότερα και 

καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα», αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη ευημερίας από τις 

οικονομικές δραστηριότητες μέσω της μείωσης της χρήσης πόρων, της υποβάθμισης και 

της μόλυνσης του κύκλου ζωής. Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής. Εμπλέκει διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, 

καταναλωτών, ερευνητών, επιστημόνων, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσων 

ενημέρωσης, υπηρεσιών που συνεργάζονται για την ανάπτυξη καθώς και εκείνους που 

είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής. 

Απαιτεί επίσης μία συστημική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ παραγόντων που 

δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. 

Προϋποθέτει την εμπλοκή των καταναλωτών μέσω ενημέρωσης και μόρφωσης τους 

σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής. Αυτό καθίσταται δυνατό 

παρέχοντας τους επαρκή πληροφόρηση μέσω προτύπων και συστημάτων επισήμανσης και 

προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν σε βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις μεταξύ άλλων. 

ΣΤΟΧΟΣ 13 – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές 

οικονομίες και επηρεάζει τις ζωές ενώ έχει σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, τις 

κοινότητες και τις χώρες του σήμερα αλλά ακόμα περισσότερο του αύριο. 

Οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική 

αλλαγή, όπως για παράδειγμα η αλλαγή των καιρικών συνθηκών, η άνοδος της στάθμης 

της θάλασσας και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι οποίες 

συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Τη δεδομένη 

χρονική στιγμή καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά τους στην ιστορία. Αν δεν 

δράσουμε, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη προβλέπεται να 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

168 
 

αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα και είναι πιθανό να ξεπεράσει ακόμα και τους 3 

βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, ορισμένες περιοχές του πλανήτη αναμένεται να θερμανθούν 

ακόμη περισσότερο. Οι φτωχότεροι και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι αυτοί που 

επηρεάζονται περισσότερο. 

Σήμερα, οι προσιτές και κλιμακούμενες λύσεις, που είναι διαθέσιμες, επιτρέπουν στις 

χώρες να μεταπηδήσουν σε πιο καθαρές και προσαρμοστικές οικονομίες. Οι ρυθμοί 

αλλαγής εντείνονται καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και επιλέγουν μία σειρά από μέτρα που θα μειώσουν τις 

εκπομπές και θα αυξήσουν τις επιλογές προσαρμογής. 

ΣΤΟΧΟΣ 14 – ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Οι ωκεανοί και τα συστατικά τους στοιχεία όπως η θερμοκρασία, η χημεία, τα ρεύματα και 

η θαλάσσια ζωή, είναι αυτοί που δίνουν ώθηση στα παγκόσμια συστήματα κάνοντας τη γη 

κατοικήσιμη για την ανθρωπότητα. 

Το νερό της βροχής, το πόσιμο νερό, ο καιρός, το κλίμα, οι ακτογραμμές, μεγάλο μέρος της 

τροφής μας ακόμα και το οξυγόνο που αναπνέουμε είναι προϊόντα που μας παρέχει αλλά 

και ρυθμίζει η θάλασσα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ωκεανοί και οι θάλασσες 

έχουν αποτελέσει ζωτικής σημασίας διαύλους για το εμπόριο και τις μεταφορές. 

Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα 

βιώσιμο μέλλον. 

ΣΤΟΧΟΣ 15 – ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

Τα δάση καλύπτουν το 30% της επιφάνειας της Γης και παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια 

και καταφύγιο. Τα δάση συνιστούν επίσης στοιχείο-κλειδί για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας ενώ αποτελούν το «σπίτι» των 

αυτόχθονων πληθυσμών. Κάθε χρόνο, δεκατρία εκατομμύρια εκτάρια δασών χάνονται με 

τη διαρκή υποβάθμιση των ξηρών περιοχών να έχει οδηγήσει στην ερημοποίηση 3,6 

δισεκατομμυρίων εκταρίων. 

Η αποψίλωση και η ερημοποίηση, που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και 

στην κλιματική αλλαγή, δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ 

έχουν επηρεάσει τις ζωές και τον βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων στη μάχη τους κατά 

της φτώχειας. Εντούτοις, συντελούνται προσπάθειες για τη διαχείριση των δασών και την 

καταπολέμηση της ερημοποίησης. 

ΣΤΟΧΟΣ 16 – ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
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Στόχος 16: Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε 

αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα 

Ο 16ος Στόχος από τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι αφιερωμένος στην 

προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και 

αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. 

ΣΤΟΧΟΣ 17 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των 

κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς 

αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς 

στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι 

απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κινητοποιήσουμε, να ανακατευθύνουμε και να 

ξεκλειδώσουμε τη μετασχηματιστική δύναμη των τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τους 

ιδιωτικούς πόρους ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι 

μακροχρόνιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων, είναι 

αναγκαίες σε κρίσιμους τομείς των αναπτυσσόμενων χωρών. Μεταξύ αυτών των τομέων 

είναι η βιώσιμη ενέργεια, οι υποδομές και οι μεταφορές καθώς και η πληροφόρηση και οι 

τεχνολογίες της επικοινωνίας. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να προσδιορίσει τη σαφή του 

κατεύθυνση. Η αναθεώρηση και ο έλεγχος, οι κανονισμοί και τα κίνητρα τα οποία 

επιτρέπουν τέτοιες επενδύσεις, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν έτσι ώστε να προσελκύσουν 

επενδύσεις και να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εθνικοί μηχανισμοί 

παρακολούθησης όπως οι ανώτατοι ελεγκτικοί θεσμοί και μηχανισμοί εποπτείας από τους 

νομοθέτες θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 190.052.422 ευρώ, 

εκ των οποίων 95.026.211 ευρώ Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 95.026.211 ευρώ 

Εθνική Συμμετοχή.  
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Όραμα 

«Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό 

στο περιβάλλον και στον πολίτη.» 

Στόχοι 

 Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας. 

 Η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

 Η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων. 

 Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της απασχόλησης και της 

κοινωνικής συνοχής. 

 Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. 

 Η προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας.  

 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

 Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την αξιοποίηση του HORIZON. 

 Ενισχύσεις για προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων ΕΤΑΚ, των συνεργασιών και 

συμπράξεων, της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της δημιουργίας clusters στους 

τομείς που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών 

 Εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη βιομηχανική και 

αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στη διάθεση αγαθών και 

υπηρεσιών, στις εξαγωγές, στην κοινωνική και «πράσινη» οικονομία. 
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 Ενισχύσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

 Ενισχύσεις για εφαρμογές ΤΠΕ ανάπτυξης και προβολής επωνυμίας ταυτότητας. 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Ενισχύσεις για την ίδρυση και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης 

σε επιχειρήσεις στους επιλεγμένους τομείς της RIS3. 

 Αξιοποίηση σχολαζουσών υποδομών για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη 

υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική καινοτομία και τη νεανική 

επιχειρηματικότητα. 

 Προώθηση επιχειρήσεων έντασης γνώσης μέσω spin-offs και spin-outs. 

 Ενισχύσεις του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή/και για ποιοτική αναβάθμιση αυτών, καθώς και για τη 

διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων. 

 Οργάνωση χώρων υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Προώθηση κοινών επενδύσεων από ΜΜΕ για κάθετη ή οριζόντια επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας. 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων. 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε 

ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ. 

 Προώθηση επενδύσεων μικρής τοπικής κλίμακας για την αξιοποίηση των ΑΠΕ. 

 Διαχείριση της κυκλοφορίας με ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα μεταφορών. 

 Διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ήπιους τρόπους μεταφοράς (π.χ. 

πεζή, ποδήλατο). 

 Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 Προώθηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη της αστικής 

κινητικότητας. 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 

κινδύνων 
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 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές, περιαστικές, παραποτάμιες και 

παρόχθιες περιοχές. 

 Έργα προστασίας των ακτών και έργα επανάμμωσης και σταθεροποίησης της ακτής 

στις περιοχές με φαινόμενα διάβρωσης ή σε περιοχές που απειλούνται από την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

 Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών – εκπόνηση σχεδίων 

αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. 

 Επενδύσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων των σεισμών. 

Ενίσχυση των υποδομών και εξοπλισμών φορέων πολιτικής προστασίας. 

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

 Προστασία και διαχείριση των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 Έργα και δράσεις για την προστασία λιμνών, του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

σύμφωνα με την Οδηγία Πλαισίου 2008/56/ΕΚ, τη διασφάλιση της ποιότητας των 

υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

 Έργα και δράσεις για την προστασία, παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας 

των υδάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων 

και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών. 

Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ιστορίας των πόλεων. 

 Δημιουργία διαδρομής ως επώνυμο τουριστικό προϊόν που θα συνδέει τα 

αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα σε ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού. 

 Αποκατάσταση στις βιομηχανικές και εξορυκτικές περιοχές. 

 Δράσεις για προστασία, αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας των 

οικοτόπων NATURA 2000. 

 Προώθηση ειδικών σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων 

χώρων ή/και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών. 

 Προώθηση οικο-καινοτομικών μεθόδων για τη μείωση των αστικών ρύπων. 

 Συμπράξεις ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων για την προώθηση σχεδίων 

οικο-καινοτομίας. 

 Υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης και εφαρμογών της οικο-καινοτομίας. 
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Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 

δικτύων 

 Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ. 

 Αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας περιφερειακών οδικών μεταφορών με εξάλειψη 

των «μελανών» σημείων. 

 Υλοποίηση έργων για τη δημιουργία πολυτροπικών κόμβων. 

 Κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης δικτύου φυσικού αερίου για την 

παροχή σε αστικές και επιχειρηματικές περιοχές. 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας 

των εργαζομένων 

 Δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και την παροχή 

συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος. 

 Διενέργεια διαγωνισμών για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. 

Βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών και καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών. 

 Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από ομάδες ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων σε 

θέματα όπως διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, διεθνοποίηση, συνεργασία, 

δικτύωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ, κ.α. 

 (Δια βίου) κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 

τεχνολογίες και στις ΤΠΕ. 

 Ενημέρωση/εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές και 

τεχνολογικές προσαρμογές. 

 Διασύνδεση των ερευνητικών μονάδων της περιοχής (ΕΒΕΤΑΜ /ΤΕΙ) με τις ΜΜΕ. 

 Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού καταγραφής των αναγκών της αγοράς 

εργασίας σε δράσεις κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και έρευνας. 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 

 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, κυρίως των 

ορεινών, νησιώτικων και απομακρυσμένων περιοχών. 

 Δημιουργία νέων δομών υγείας, π.χ. για τη διαχείριση του πόνου, κέντρα 

αποκατάστασης και αποθεραπείας. 
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 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά ιατρεία στα μεγάλα αστικά 

κέντρα της Περιφέρειας. 

 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν υπάρχουν. 

 Μετανοσοκομειακοί ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για τους ψυχικά ασθενείς. 

 Βελτίωση υποδομών των  Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας. 

 Υποδομές στέγασης, χώροι υγιεινής, one stop shops / Κέντρα Κοινότητας με 

διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, Ρομά, κλπ. 

 Κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων (π.χ. μεταναστών, ασυνόδευτων ανηλίκων, 

γυναικών θυμάτων βίας, ηλικιωμένων, αστέγων κ.α.) 

 Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων στην Περιφέρεια της Στ. Ελλάδας 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 

 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να 

περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, mentoring, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, 

δημοσιότητα κλπ.) 

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ.) 

 Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. 

 Λειτουργία Δομών υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, Ρομά, 

κακοποιημένες γυναίκες, άνεργοι, άστεγοι, αποφυλακισμένοι, μετανάστες, κλπ.) 

 Δημιουργία και ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμαχιών για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης και ενεργού 

συμμετοχής στις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης των περιθωριοποιημένων 

ομάδων. 

 Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους. 

 Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units). 

 Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, αναδιοργάνωση των 

μονάδων υγείας και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της 

πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης 

γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
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 Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.) 

 Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Λειτουργία Τράπεζας Τροφίμων. 

 Δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, όλων των 

μορφών που προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονομίας και εγγράφονται στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 

 Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ και των φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας. 

 Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των 

κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης 

της απασχολησιμότητας. 

 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Βελτίωση ή επέκταση υποδομών, με έμφαση στην προσχολική και στην 

επαγγελματική/τεχνική εκπαίδευση. 

 Προώθηση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του ψηφιακού σχολείου. Οι 

δράσεις απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και εδικά στις δομές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 

δικτύων 

 Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ. 

 Αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας περιφερειακών οδικών μεταφορών με εξάλειψη 

των «μελανών» σημείων. 

 Υλοποίηση έργων για τη δημιουργία πολυτροπικών κόμβων. 

 Κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης δικτύου φυσικού αερίου για την 

παροχή σε αστικές και επιχειρηματικές περιοχές. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 

προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει 
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πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε 

περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην 

εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα 

εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος  

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες 

εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.  

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του 

προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους 

κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά 

προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του 

περιεχομένου τους για τους πολίτες. 

  

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρήθηκε η διοικητική, οικονομική, πολιτική 

αλλά και ηθική επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η συγκρότησή της σε δύο 

λειτουργικές βαθμίδες, με μονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος και καθίστανται 

ικανές να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική 

διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 

Η ανωτέρω μεταρρύθμιση θεωρήθηκε επιτακτική επειδή: Οι εγγύτερες προς τον πολίτη 

βαθμίδες της αυτοδιοίκησης συγκροτούν τη βάση του διοικητικού μας συστήματος και 

συνεπώς την αφετηρία του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του, με την εισαγωγή 

καινοτόμων διοικητικών εργαλείων και μεθόδων διοίκησης. Πρόκειται για τα επίπεδα 

διοίκησης που λόγω της εγγύτητάς τους προς τις καθημερινές ανάγκες του πολίτη, 

συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών εντάσεως κοινού και συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην αναδιάταξη και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και για 

την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση. Αφορά σε 

βασικούς θεσμούς για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ΟΤΑ 
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και η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για την 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την επιτάχυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο 

και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας 

αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας που κυρώθηκε µε τον Ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). Τοπική αυτοδιοίκηση που 

δεν διαθέτει το απαραίτητο μέγεθος, ή στερείται τους αναγκαίους, για την εκπλήρωση της 

αποστολής της, πόρους, τείνει να εκφυλιστεί σε φορέα με συμβολικό ή/και διεκδικητικό 

χαρακτήρα.  

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σε όλη την ιστορική διαδρομή της σύστασης και πορείας των ευρωπαϊκών κρατών, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) κατείχε πρωταρχικό ρόλο στην εσωτερική τους λειτουργία. Από πολύ 

νωρίς οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) θεωρήθηκαν ως ο κοντινότερος προς 

τον πολίτη θεσμός. Ο χαρακτηρισμός αυτός βρίσκεται σε συμφωνία με το γεγονός ότι οι 

Ο.Τ.Α. αποτελούν τους βασικούς φορείς τοπικής έκφρασης αλλά και τους διαμορφωτές της 

τοπικής κοινής γνώμης.  

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις «τοπικές υποθέσεις», 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας.  

Η έννοια «τοπική υπόθεση», οδηγεί σε ανάλογη ενδυνάμωση του ρόλου των Δήμων στον 

τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες σε καίριους τομείς. Υπό το ανωτέρω πρίσμα με πρόσθετο κριτήριο την αρχή της 

εγγύτητας των παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και με γνώμονα, τον χαρακτήρα 

της υπόθεσης ως τοπικής, απονέμεται στους Δήμους σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων.  

Οι αρμοδιότητες αυτές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων (περιβάλλον, διαχείριση 

δικτύων, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, 

συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων, απασχόληση, πολιτική προστασία, κ.ά.), γεγονός 

που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τον πολυποίκιλο ρόλο των τοπικών αρχών.  
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Οι παρεχόμενες από το Δήμο  υπηρεσίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνες που 

εμπίπτουν στον χώρο των κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί, σε 

εκείνες που αφορούν τις αυτές καθαυτές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε εκείνες που ο Δήμος  έχει αναπτύξει με δική του πρωτοβουλία.  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ 

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» . 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» . 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής προβλέπονται από τον Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 

δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 

της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». Επίσης, από τον Ν. 4735/2020 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 

δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 

της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

 

5. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
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6. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

εκάστοτε ισχύει και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 

7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα προβλέπονται από το Ν.3584/2007«Κύρωση του 

κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» και τον Ν. 3801/2009. Οι 

αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκχωρούνται από τον Δήμαρχο. 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΤΑ 

 

8. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει.  

9. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 

1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.  

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον Δήμαρχο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και 
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παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, 

καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 

10. .Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων 

Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής 

– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως πολυσύνθετες επιχειρησιακές οντότητες που 

καλούνται να υλοποιήσουν κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο, αναπτύσσουν πολύπλοκες 

ενίοτε υπηρεσίες και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με βάση 

διακεκριμένες συστημικές συγκροτήσεις.  

Θεωρώντας ότι σύστημα είναι ένα σύνολο διατεταγμένων μονάδων (units), που 

λειτουργούν με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες (procedures) και εξουσιοδοτήσεις 

(authorizations), οι δήμοι θα πρέπει να διαμορφώνουν την οργανωτική τους διάταξη αλλά 

και να αναπροσαρμόζουν αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:  

1. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοένα αυξανόμενων 

παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε βαθμό αποκέντρωσης που 

ισχύει.  

2. Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο επίπεδο 

των παρεχομένων υπηρεσιών και των υπηρεσιακών λειτουργιών.  

3. Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνοποίησης των πόλεων 

και της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας αυτών.  

4. Τις συνθήκες κινδύνων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την περιουσιακή, 

οικονομική και περιβαλλοντική τους διαχείριση.  
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5. Την αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συνεργασία 

ανθρώπων, διοικητικών μονάδων, πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών για 

την παροχή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες. 

6. Τον βαθμό των συνεργιών που απαιτούνται να επιτευχθούν για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και δράσεων.  

7. Το υπόδειγμα της οργανωτικής συγκρότησης και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας αυτού, ως προς το παραγόμενο προϊόν-υπηρεσία.  

Δεδομένων των ανωτέρω, η συστημική προσέγγιση ενός δήμου αναδεικνύει την 

οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία αυτού σε δύο επίπεδα.  

 Σε πρώτο επίπεδο, ο δήμος θεωρείται ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, 

μέσω του οποίου προσδιορίζονται και επιτυγχάνονται οι γενικοί στόχοι αυτού, 

όπως αυτοί προκύπτουν από τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό (business plan).  

 Σε δεύτερο επίπεδο, η οργανωτική συγκρότηση του δήμου εξειδικεύεται σε επί 

μέρους υποσυστήματα, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη των επί μέρους 

στόχων που αφορούν διακεκριμένους αποκλειστικά τομείς και προσφερόμενες 

υπηρεσίες.  

Είναι σαφές, ότι είτε αφορά το σύνολο του δήμου, είτε τα επί μέρους υποσυστήματα αυτού 

(διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις κ.ά.), ο 

διαρκής έλεγχος της βιωσιμότητάς τους και της αποτελεσματικότητάς τους, ως προς την 

επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των δράσεων, οδηγεί 

αναπόφευκτα στην ανάγκη προσαρμογής και ανασχεδιασμού του συνόλου ή των επί 

μέρους δομών και λειτουργιών του.  

Αποτέλεσμα της συστημικής προσέγγισης ενός δήμου οφείλει να είναι η οργανωτική 

συγκρότηση αυτού, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διαδικασιών και η 

εφαρμογή ενός μηχανισμού διαβαθμισμένων εξουσιοδοτήσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη, το φάσμα των υπηρεσιών που ο Δήμος παρέχει προς τους δημότες 

του, η ακόλουθη οργανωτική συγκρότηση του δήμου μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα 

σειράς οργανωτικών προσαρμογών που έγιναν για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι προσαρμογές αυτές ενίοτε δημιουργούνται είτε σε εκτέλεση 

νομοθετικών επιταγών, είτε στα πλαίσια της ελευθερίας που παρέχει η υφιστάμενη 

νομοθεσία.  
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Αντιδημάρχων 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

5. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

6. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

7. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

8. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού  

9. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής (ΤΠΕ), Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 

10. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  

11. Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εθελοντισμού και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)  

12. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Ενοτήτων 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

13. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

13α) Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

13β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Ολικής Διακίνησης Εγγράφων  

13γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων 

13δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

 

14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

14α) Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 

14β) Τμήμα Μελετών Υπηρεσιών 
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14γ) Τμήμα Υπηρεσιών και Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

14δ) Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Κοινοχρήστων Χώρων  

 

15. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

15α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

15β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων 

15γ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

15δ) Τμήμα Ταμείου 

15ε) Τμήμα Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 

 

16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

16α) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & 

Πρασίνου 

16β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού 

 

17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

17α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας 

17β) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

17γ)Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης 

17δ) Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 

18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

18α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

18β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 
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18γ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων 

 

19. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

19α) Τμήμα Μελετών  

19β) Τμήμα Τεχνικών Έργων 

19γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Συγκοινωνιών 

 

20. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

20α)Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

20β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης  

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

1)Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δελφών 

Στον Δήμο Δελφών λειτουργούν η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Δελφών και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών, οι οποίες 

συστήθηκαν με το ΦΕΚ 1334/Β΄/16.6.2011 

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) για τις σχολικές 

μονάδες ευθύνης τους είναι: 

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 

αναλώσιμων υλικών κ.λ.π. 

 Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους 

εξοπλισμό τους. 

 Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων 
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με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες. 

 Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων. 

 Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 

2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Δελφών είναι Νομικό πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ειδικού σκοπού, με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται 

όσον αφορά την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση έργων και τις πηγές 

χρηματοδότησης από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και τις τροποποιήσεις αυτού, τον Ν. 

3463/2006 με τις τροποποιήσεις αυτού, όπως επίσης και από το Ν. 3852/2010 με τις 

τροποποιήσεις αυτού. Περιουσία της επιχείρησης αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 

1069/80 τα έργα ύδρευσης -αποχέτευσης που έχουν εκτελεσθεί ή θα εκτελεσθούν με βάση 

τις μελέτες που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου, καθώς 

επίσης όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο και 

οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που 

θα παραχωρηθεί από τον Δήμο. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και των υπηρεσιών θα 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80, καθώς και με κανονισμούς που θα 

συνταχθούν σε συμφωνία με τις διατάξεις του Νόμου. 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων 

μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων 

και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της 

περιοχής αρμοδιότητάς της.  

Συγκρότηση Υπηρεσιών 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου συγκροτείται από τις παρακάτω 

Υπηρεσίες: 

 Γενική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας 
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Το επίπεδο Διοικητικής και Οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών είναι: 

 Διεύθυνση 

 Υπηρεσία 

 Τμήμα 

 Γραφείο / Συνεργείο 

Οι αντίστοιχοι επικεφαλής των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: 

 Γενικός Διευθυντής 

 Διευθυντής Υπηρεσίας 

 Προϊστάμενος Τμήματος 

 Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου 

 

3)Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου 

Με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 114 μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού 

Ταμείου Ν. Φωκίδος στο Δήμο Γαλαξειδίου και συστήθηκε «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Γαλαξειδίου» κατόπιν της απόφασης Α. Π. 65/4327 της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 46 

του Ν. 4071/2012 περί «Έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Γαλαξειδίου» και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν. 2738/199, όπως ισχύει. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου αποτελεί ένα εργαλείο αναπτυξιακής λιμενικής 

πολιτικής, καθώς δίνει στο Δήμο Δελφών και ειδικότερα στην πόλη του Γαλαξειδίου τη 

δυνατότητα παρεμβάσεων σε ότι αφορά στο παραλιακό μέτωπο. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου λειτουργεί στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας 

Γαλαξειδίου. 

 

4) Δημοτικό Ίδρυμα Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων «Ο Ευστάθιος Μαναίος»   

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 123/2002. σύμφωνα με το οποίο «Συνιστάται στο Δήμο Δελφών του νομού 

Φωκίδας Δημοτικό Ιδρυμα με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ»» 

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή ηθικής ενίσχυσης, στέγης, διατροφής και ψυχαγωγίας 

σε αυτοεξηρετούμενα ή μη ηλικωμένα άτομα. 

Το ίδρυμα έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα σημαντική κοινωνική δράση. 
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5) Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα «Δίκτυο Δελφών»  

Το ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΕΛΦΩΝ» είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 741–784 του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, των 

άρθρων 219, 220 και 221 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006). 

Το Δίκτυο απαρτίζουν ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Δωρίδος (Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού) και η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού). Δύναται να ενταχθούν σε αυτό Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., Ενώσεις 

Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, Ακαδημαϊκοί Φορείς καθώς 

και όλα τα νομικά πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι κοινωφελής. Αντικείμενο της είναι η πολιτιστική και 

τουριστική ανάπτυξη της Φωκίδας, η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο Δήμων της στα 

θέματα αυτά, η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ή μη δίκτυα πόλεων, προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με την πραγματοποίηση πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και δράσεων τουριστικής ανάπτυξης 

 

6) Ν.Π.Ι.Δ. ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ– ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΦΟΥ 

Η σύστασή του Ν.Π.Ι.Δ. έγινε βάσει της διαθήκης 20-11-1990 που δημοσιεύθηκε με το υπ. 

αριθμ. 24/20-2-1992 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συστατική πράξη 

Φ.Ε.Κ. Αριθμ. φύλλου 130/24-2-1994 τεύχος Β. 

Η περιουσία του Ν.Π.Ι.Δ. περιλαμβάνει ισόγειο κατάστημα στην οδό Αριστοτέλους 28 στην 

Αθήνα , εμβαδού 83 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας100 %, το οποίο ενοικιάζεται. 

Οι σκοποί του Ν.Π.Ι.Δ. αφορούν:  

Α) την εκτέλεση διαφόρων κοινωφελών έργων, όπως π.χ. η κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση δημοτικών δρόμων και πλατειών, εντός της πόλης Γαλαξειδίου αποκλειστικά και 

μόνο. 

Β) την επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου με 1/12 των μισθωμάτων του καταστήματος. 
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Γ) την κατασκευή μνημείου του Αγνώστου Ναύτη, η οποία έχει πραγματοποιηθεί.  

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινότητας Γαλαξειδίου, τον 

εκάστοτε ιερέα του Ναού Αγίου Νικολάου, τον εκάστοτε Λυκειάρχη ή Γυμνασιάρχη ή Δ/ντή 

Δημοτικού Σχολείου και έναν εκπρόσωπο των οικοδόμων που θα ορίζεται από τον Δήμαρχο. 

Η θητεία των τριών τελευταίων μελών είναι τριετής. 

 

7) Ν.Π.Ι.Δ.ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ KΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ  

Η σύστασή του έγινε βάσει της από 8-12-1990 διαθήκης που δημοσιεύθηκε με το υπ΄ αριθμ. 

1051/8-3-1996 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συστατική πράξη Φ.Ε.Κ./Β/ 

436/28-5-1997. 

Η περιουσία του κληροδοτήματος αφορά τα κάτωθι:  

1) Ποσό 29.347,03 ευρώ(10.000.000 δρχ.) το οποίο είναι αναπαλλοτρίωτο και είναι 

κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. 

2)Πόροι: 

 α. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του στην Τράπεζα. 

 β. Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και 

δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.  

Οι σκοποί του κληροδοτήματος αφορούν:  

Α) την παροχή χρηματικών βοηθημάτων απευθείας σε φτωχούς ή μέσω φιλανθρωπικών 

συλλόγων του Γαλαξειδίου καθώς επίσης η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε 

αναξιοπαθούντες και πάσχοντες. 

Β) την απονομή χρηματικών βραβείων και η χορήγηση υποτροφιών για ένα ή περισσότερα 

έτη, σε μαθητές, φοιτητές ή αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για συνέχιση των 

σπουδών τους στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και για μεταπτυχιακές 

σπουδές αντίστοιχα. 

Γ) την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων και συλλόγων, όπως της Φιλοδασικής 

Ένωσης και άλλων φορέων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Γαλαξειδίου 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Δ) κάθε σκοπό ή έργο πέραν των ανωτέρω, που αποβαίνει επ’ ωφέλεια του Γαλαξειδίου και 

του Κοινωνικού του συνόλου. 

Το ίδρυμα διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους: 

α)Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας Γαλαξειδίου ως Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 

β)Την κ. Αθάνα χήρα Παναγιώτου Μαρινάτου, ως ισόβιο μέλος και μετά το θάνατό της το 

διάδοχο της, που αυτή θα ορίσει και εάν δεν ορίσει διάδοχο ή αποποιηθεί αυτός το 

λειτούργημα, τον πρεσβύτερο σε ηλικία Ιερέα του Γαλαξειδίου. 

γ)Τον εκάστοτε Διευθυντή του Λυκείου Γαλαξειδίου και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

λόγο αυτό είναι αδύνατο, τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου. 

 

8) Ν.Π.Ι.Δ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

Η σύστασή του έγινε βάσει της υπ. αριθμ. 1023/28-6-1949 πράξη του Συμβολαιογράφου 

Άμφισσας Κων/νου Ν. Παπαγεωργίου. Η έκδοση του από 7-8-1950 Β.Δ/ το περί εγκρίσεως 

συστάσεως «Ιδρύματος Κοινοτικού Θεάτρου Γαλαξειδίου» το οποίο δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. Α΄/185/ 23-8-1950. 

Η περιουσία του Ν.Π.Ι.Δ. περιλαμβάνει κτίριο «Παρθεναγωγείου» κτισμένο το έτος 1880, 

επιφάνεια αίθουσας και βοηθητικών χώρων 368,26 τ.μ., α’ ορόφου 129,35 τ.μ. σε οικόπεδο 

725,27 τ.μ. επί των οδών Νικολάου Γουργουρή και Δροσοπούλου στο Γαλαξείδι. 

Ο σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι κοινωφελής. Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Δημ. Μιχόπουλος, 

έμπορος, Κάτοικος Γαλαξειδίου με χρήματα και εντολή των Γαλαξιδιωτών εξ Αμερικής 

Ευθυμίας Κολομπούρου και Παναγιώτη Κολομπούρου και σε εκτέλεση της σχετικής 

επιθυμίας αυτών αγόρασε κατόπιν σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας από την Σχολική 

Εφορεία Γαλαξειδίου το σχολικό κτίριο που άλλοτε χρησιμοποιούταν ως «Παρθεναγωγείο», 

με σκοπό να το δωρίσει και να το παραχωρήσει προς την τότε Κοινότητα Γαλαξειδίου για να 

χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα Κοινοτικού Θεάτρου, συγκεντρώσεων κ.λ.π. με συγκεκριμένους 

όρους και δεσμεύσεις δηλ. η δωρεά αυτή του οικοδομικού συγκροτήματος 

(Παρθεναγωγείου) να αποτελέσει Κοινωφελές Ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95 και επόμενα, του Α.Ν. 2039/39. 

Η διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. βάσει της δωρεάς πραγματοποιείται έχοντας ως Όργανα 

Διοικήσεως 5/μελέςΔιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κατωτέρω:  
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α) τον εκάστοτε Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλαξειδίου, δηλαδή τον Πρόεδρο 

της Κοινότητας Γαλαξειδίου  

β) τον εκάστοτε Δ/ντή ή Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου 

 γ) τον αρχαιότερο εν ενεργεία και κατά την λήψη του πτυχίου Ιατρού εν Γαλαξείδι 

δ) τον αρχαιότερο κατά διορισμό εις το Ειρηνοδικείο Γαλαξειδίου και μη υπάρχοντος τούτου, 

εν των Πρωτοδικείο Παρνασσίδος διοριζόμενο Δικηγόρο Δημότη Γαλαξειδίου, και ε)έναν 

αντιπρόσωπο του Συλλόγου των εν Γαλαξείδι συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού 

Ταμείου ή μη υπάρχοντος τούτου, από έναν αντιπρόσωπο του Επαγγελματικού Συλλόγου ή 

μη υπάρχοντος τούτου από έναν αντιπρόσωπο του Γεωργικού Συνεταιρισμού. Η θητείατου 

μέλους αυτού θα είναι διετής και θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου 

Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος. Σε περίπτωση αμελείας ή διαλύσεως του οικείου Συλλόγου, θα ορίζεται ως μέλος 

ένας Δημότης Γαλαξειδίου από το Κοινοτικό Συμβούλιο Γαλαξειδίου. 

Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κατά τα 

ανωτέρω μελών, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γαλαξειδίου με απόφασή του θα ορίζει αυτό κατά 

την κρίσιν του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκλέγει τον Πρόεδρο τον Ταμία και τον Έφορον. 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ 

Η σύσταση του έγινε με την Δημόσια Διαθήκη με αρ. 3305/18-5-1947. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει ελαιοκτήματα και συγκεκριμένα: 

 90 δένδρα έκτασης 7.886 τ.μ. 

 56 δένδρα έκτασης 4.900 τ.μ. 

 85 δένδρα έκτασης 7.300 τ.μ. 

 19 δένδρα έκτασης 5.500 τ.μ. 

 86 δένδρα έκτασης 7.200 τ.μ. 
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Τα έσοδα από τις μισθώσεις των ελαιοκτημάτων βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό της 

Εθνικής Τράπεζας. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Συγκεκριμένα, τα έσοδα που 

προέρχονται από την εκμίσθωσή του προορίζονται για τους πτωχούς, κάθε έτος, κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο Άμφισσας. 

 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 

Η σύσταση του έγινε με την Δημόσια Διαθήκη με αρ. 14/8/1979. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει ελαιοκτήματα και συγκεκριμένα: 

 58 δένδρα έκτασης 5000τ.μ. 

 66 δένδρα έκτασης 5500τ.μ. 

 106 δένδρα έκτασης 9000τ.μ. 

 52 δένδρα έκτασης 4500τ.μ 

Τα ελαιοκτήματα είναι μισθωμένα και τα έσοδα από τις μισθώσεις τους κατατίθενται  σε 

τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι πολιτιστικός. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την 

εκμίσθωση θα διατίθενται για τη λειτουργία, τη διοίκηση και συντήρηση του Λαογραφικού 

Μουσείου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η διαθήκη του Κων/νου και της Γεωργίας Κορδώνη. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο Άμφισσας. 

 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ 

Η σύσταση του έγινε με την από 16/4/1991 ιδιόχειρη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το 

αριθμ.27/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει ελαιοκτήματα και συγκεκριμένα: 

 70 δένδρα έκτασης 2406τ.μ. 
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 18 δένδρα έκτασης 1105τ.μ. 

 22 δένδρα έκτασης 2053τ.μ. 

Τα έσοδα από τις μισθώσεις των ελαιοκτημάτων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της 

Εθνικής Τράπεζας. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την 

εκμίσθωση θα διατίθεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Γηροκομείο Άμφισσας ή 

διαφορετικά κατά την κρίση του Δήμου προς όφελος της πόλης της Άμφισσας. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο Άμφισσας. 

 

4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΦΡΕΝΤΖΑΛΑ 

Η σύσταση του έγινε με την από 14/11/1961 ιδιόγραφη διαθήκη και δήλωση αποδοχής 

κληρονομιάς 2569/28-11-1968. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει το ½ εξ αδιαιρέτου ελαιοκτήματος στη θέση «Κάμινος» που 

αποτελείται από 50 ελαιόδεντρα. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, διατίθεται για να 

ενισχύονται οικονομικά κάθε Πάσχα άπορα παιδιά ηλικίας έως δέκα ετών. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, 

το Κοινοτικό Συμβούλιο Άμφισσας και από έναν απόγονο της οικογένειας Γεωργίου Ζαχαρία 

Δελμούζου. 

 

5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Η σύσταση του έγινε με την από 30/6/1994 διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 

5101/7-11-2003 πρακτικό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα στην οδό Ανδριανουπόλεως 46 στη 

Καισαριανή,  

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι εκπαιδευτικός και φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, 

τα έσοδα της περιουσίας θα διατίθενται τον πρώτο χρόνο για την πανεπιστημιακή μόρφωση 

του καλύτερου άπορου μαθητή, τον επόμενο χρόνο για την προίκιση μιας άπορης και ηθικής 
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κοπέλας, τον επόμενο χρόνο για την ενίσχυση του Γηροκομείου και τον επόμενο χρόνο για το 

Ορφανοτροφείο, ή οπουδήποτε αλλού κρίνει το Δ.Σ. για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΔΩΝΗ 

Η σύσταση του έγινε με την από 10-7-1960 μυστική διαθήκη η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα 

με το υπ’αριθμ.28/1962 πρακτικό δημοσίευσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Παρνασσίδος. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει μία διώροφη οικία στην πλατεία Κεχαγιά στην Άμφισσα υπό 

τον όρο του αναπαλλοτρίωτου. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι πολιτιστικός  και κοινωφελής. Πιο συγκεκριμένα, 

προβλέπει στο ισόγειο του κτιρίου να στεγαστεί βιβλιοθήκη Δημοτική ή Δημόσια, ενώ ο 

πρώτος όροφος να ενοικιάζεται και από τα ενοίκια να προικίζονται τα άπορα κορίτσια. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 

Η σύσταση του έγινε με την υπ΄ αριθμ.7098/21-2-1931 διαθήκη δημοσιευμένη στο 57/4-5-

1940 πρακτικό Πρωτοδικείου Παρνασσίδος. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 διώροφη διατηρητέα οικία στην πλατεία Κεχαγιά της Άμφισσας με τα ισόγεια 

καταστήματα αυτής. 

 Οικοδομή στην πόλη της Άμφισσας επί των οδών Γ. Σταλλού και Επ. Δαυϊδ 

 Αγροτεμάχιο με αμπέλι στη θέση Αγ. Νικήτας. 

 Η οικοδομή και το αγροτεμάχιο αποτελούσαν το Ίδρυμα κοινοτικού Γυμναστηρίου και 

Φιλαρμονικής το οποίο καταργήθηκε με το  υπ. αριθμ. 57/24-4-1958 ΦΕΚ/Β, και περιήλθαν 

στην περιουσία του Δήμου με την αξίωση του διαθέτη να μισθώνονται προς όφελος του 

Δήμου. 
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Ο διαθέτης κληροδότησε στην κοινότητα Άμφισσας την μεγάλη διώροφη οικία του στην 

πλατεία Κεχαγιά, ώστε να χρησιμεύσει ως εξής: 

Ο πρώτος όροφος ως «κοινοτικό γραφείο και χώρος σύσκεψης των διαχειριστικών επιτροπών 

των κληροδοτημάτων Ν. Γιαγτζή , Γ. Σταλλού και Μαρκίδου αμισθί» ενώ τα ενοίκια από τα 

ισόγεια καταστήματα θα διατίθενται ως βοήθημα στους πτωχούς κάθε Πάσχα. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ 

Η σύσταση του έγινε με την υπ΄ αριθμ.12356 δωρεά εν ζωή αστικού ακινήτου. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει: 

Διώροφη οικία στη οδό Πανουργιά επί της πλατείας Μητροπόλεως στην Άμφισσα 

αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο όροφο. 

Στο ισόγειο υπάρχουν τρία καταστήματα 69,09 τ.μ. 41,56 τμ. και 23,46τμ. 

Από αυτά το ισόγειο κατάστημα των 69,09 τ.μ. είναι μισθωμένο στον Γεώργιο Σορώκο με 

μίσθωμα 150,00€ μηνιαίως.  

Ο πρώτος όροφος είναι η κατοικία των δωρητών με τα καταγεγραμμένα έπιπλα. 

Σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς:  

Η χρήση γίνεται αποκλειστικά από το Δήμο ως πολιτιστικός χώρος, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη 

κ.λ.π. 

Εάν κατά τη κρίση του Δήμου υπάρχουν άλλες ανάγκες, να ενημερώνονται οι δωρήτριες εξ’ 

αρχής και να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη τους. 

Η αξιοποίηση του ακινήτου να γίνει το αργότερο εντός 4 ετών από την υπογραφή του 

συμβολαίου δωρεάς. 

Σε καμία περίπτωση να μην κατεδαφιστεί πουληθεί ή μισθωθεί σε τρίτους. 

Οι μισθωτές των καταστημάτων να παραμείνουν ως έχουν στα μίσθιά τους, πλην των 

περιπτώσεων μη τήρησης των όρων των μισθωτηρίων. 
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Να αναγραφούν σε μαρμάρινη πλάκα τα ονόματα των θανόντων συγγενών προς τιμή και εις 

μνήμη των οποίων γίνεται η δωρεά. 

Τα έπιπλα που βρίσκονται στην οικία αφού επιλεγούν και κάποια κρατηθούν από τις 

δωρήτριες, τα υπόλοιπα θα παραμείνουν προς όφελος του ακινήτου. Οι δαπάνες 

μεταβίβασης και ανακαίνισης βαρύνουν το Δήμο. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 

1. ΔΩΡΕΑ ΕΥΘYMIOY ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Η σύσταση του έγινε με την υπ΄ αριθμ. 8038/27-11-1992 δήλωση δωρεάς και την αριθμ. 

10080/16-5-1996δήλωσηαποδοχής δωρεάς. 

Ο διαθέτης δωρίζει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην κοινότητα Αγ. Ευθυμίας την 

ακίνητη και κτηματική περιουσία του η οποία αποτελείται από τα εξής: 

1.Αγρόέκτασης 500τ.μ. 

2.Αγρόέκτασης 500 τ.μ..  

3.Αγρόέκτασης 1 στρέμματος 

4.Ελαιοτεμάχιο έκτασης 700τμ 

5.Ελαιοτεμάχιο έκτασης 500τμ 

6.Αγρόέκτασης 1 στρέμματος 

7.Αγρό έκτασης 1 στρέμματος 

8.Αγρό έκτασης 1 στρέμματος 

9.Αγρό έκτασης 1 στρέμματος 

10.Το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός αλωνιού έκτασης 250τμ 

11.Αγρό έκτασης 1 στρέμματος. 

12.Παλιά άμπελο έκτασης ενός στρέμματος 

13.Ελαιόκτημα έκτασης 250τμ. 
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14Παλιά άμπελο έκτασης 500τμ. 

15.Αγρόν 5 στρεμμάτων 

16.Αγρόν έκτασης 7 στρεμμάτων 

17.Αγρόν έκτασης 3 στρεμμάτων 

18.Αγρόν έκτασης 6 στρεμμάτων 

19.Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

20.Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

21.Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

22Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

23.Αγρόν έκτασης 2 στρεμμάτων 

24.Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

25.Αγρόν έκτασης 1 στρέμματος 

26.Αγρόν έκτασης 500τμ. 

27.Αγρόν έκτασης 3 στρεμμάτων 

28.Αλώνι έκτασης 500τμ.  

29.Αγρόν έκτασης 3 στρεμμάτων 

Επίσης δωρίζει στη Κοινότητα Αγ. Ευθυμίας κατά ψιλή κυριότητα, με παρακράτηση της 

επικαρπίας εφόρου ζωής στη σύζυγό του Ευσταθία το γένος Ανδρέα Τομαρά την ανώγεια 

οικία μετά του οικοπέδου και των παραρτημάτων αυτής 300τμ. περίπου η οποία βρίσκεται 

εντός του οικισμού Αγ. Ευθυμίας.  

Ο σκοπός της δωρεάς είναι πολιτιστικός- κοινωφελής. Ο Δωρητής αναφέρει ρητά ότι 

απαγορεύεται η εκποίηση η διάθεση της οικίας παρά μόνο μετά τον θάνατο του ιδίου και της 

συζύγου του. Σε περίπτωση εκποίησης από την κοινότητα των υπολοίπων ακινήτων πλην της 

οικίας, το 1/10 θα δίδεται στο σύλλογο Αγιοευθυμιωτών Αθηνών Πειραιώς και περιχώρων 

για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του συλλόγου.  

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 

και το κοινοτικό συμβούλιο της Αγίας Ευθυμίας  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Η σύστασή του έγινε με την από 15/12/1996 διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το υπ. αριθμ. 

72/1999 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

1.Διαμέρισμα στην οδό Κυδωνιών 7-9 στη Νέα Σμύρνη Αθήνα. 

2.Οικία μετά οικοπέδου και κτισμάτων στην Δεσφίνα. 

Τα παραπάνω έχουν εκποιηθεί. 

Κοινές και Ονομαστικές μετοχές: 

Τράπεζα της Ελλάδος       97 ονομαστικές μετοχές. 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.      40 ονομαστικές μετοχές. 

Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.                 100 κοινές μετοχές.  

Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.      1686 κοινές μετοχές. 

Τράπεζα Εργασίας Α.Ε.                      88 ονομαστικές μετοχές. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.     160 ονομαστικές μετοχές. 

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.        186 ονομαστικές μετοχές. 

Τράπεζα Εργασίας Α.Ε.                       52 ονομαστικές μετοχές 

Προθεσμιακή κατάθεση στην ALPHA BANK 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος αφορά: 

 την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις επίσης 

ως Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και σε περίπτωση κωλύματος 

των παραπάνω η κατασκευή κλειστού γηπέδου για αθλοπαιδιές στη Δεσφίνα 

 τη βράβευση των αριστούχων μαθητών Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας 

και ενίσχυση Νηπιαγωγείου και Βιβλιοθήκης. 

Η διαχείριση του κληροδοτήματος γίνεται από τον Δήμο Δελφών με το Δ.Σ., την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου και το κοινοτικό Συμβούλιο.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 

ΣΚΑΡΙΜΠΑ 

Η σύστασή του έγινε με την υπ’ αριθμ. 7632/19-1-1963 δημόσια διαθήκη της Χρυσάνθης 

χήρας Ιωάννου Σκαρίμπα βάσει της με αριθμ.6673/16-3-1982 αποδοχής κληρονομιάς. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει: 

 Ελαιοτεμάχιο με 40 ελαιόδεντρα στη θέση «ΚΑΛΑΜΚΑΝΟΦΩΛΙΑ» Ιτέας. 

 Ελαιοτεμάχιο με 32 ελαιόδεντρα στη θέση «ΑΜΠΕΛΙ- ΑΓΟΡΑΣΑΣ» Κίρρας. 

 7 Ελαιόδεντρα στη θέση «ΑΓΟΡΑΣΑ» Κίρρας. 

 6 Ελαιόδεντρα στη θέση «ΑΓΟΡΑΣΤΑ» Κίρρας. 

 Ελαιοτεμάχιο 23 ελαιοδέντρων μετά της γης 4 στρεμμάτων στη θέση «ΑΓΟΡΑ» 

Κίρρας. 

 5 Ελαιόδεντρα στην θέση «ΑΓΟΡΑ» Κίρρας. 

 5 Ελαιόδεντρα στην θέση «ΑΓΟΡΑ» Κίρρας. 

 Χρημ. υπολ. 12-11-2010 ποσού 1.266,92 ευρώ. 

Σκοπός του είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορα και ορφανά κορίτσια τα οποία 

κατάγονται από την Ιτέα και έχουν ηλικία 17 ετών και άνω εν όψει της τελέσεως του γάμου 

τους και κατόπιν κληρώσεως. 

Βάσει της διαθήκης ορίζεται Διαχειριστική Επιτροπή.  

1) Ο Ειρηνοδίκης Ιτέας ως Πρόεδρος  

2) Ο Εκάστοτε Πρόεδρος της Κοινότητας Ιτέας  

3) Ο πρεσβύτερος Ιερέας του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και  

4) Ο Μιχαήλ Ευθυμίου Σκαρίμπας. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ 
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Η σύστασή του ορίστηκε με την από 5/4/1946 ιδιόχειρη διαθήκη του Παπαβιέρου Κων/νου 

και την από 25/4/1971 διαθήκη της συζύγου του Παπαβιέρου Καλλιρρόης. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει:  

Το 1/3 από δύο παλιές οικίες μετά του οικοπέδου τουςεμβαδού 320τ.μ. στην οδό Υμηττού 72 

στο Παγκράτι Αθηνών. Με την με αριθμ.1899/1978 απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

εγκρίθηκε η επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου με την κατασκευή πολυκατοικίας με 

σύστημα αντιπαροχής. Σήμερα υπάρχει διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Υμηττού 72 

στην Αθήνα. Τα μέχρι σήμερα έσοδα πλην των οφειλομένων ανέρχονται ι στο ποσό των 

43.271,05€ και τηρούνται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 

Ο σκοπός του είναι φιλανθρωπικός-εκπαιδευτικός. Από τους τόκους των εισοδημάτων να 

σπουδάζει δωρεάν κάθε χρόνο ένας αριστούχος μαθητής του Δημοτικού Σχολείου 

Μαυρολιθαρίου. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Δελφών, το κοινοτικό συμβούλιο Μαυρολιθαρίου 

και το Δ.Σ. του Δήμου Δελφών. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 

1. ΙΔΡΥΜΑΔΗΜ.ΗΛΙΑ ΠΛΑΤΗ 

Η σύσταση του Ιδρύματος ορίστηκε με την από 10/09/1912 ιδιόγραφη διαθήκη βάσει της υπ’ 

αριθμ. 334/18-7-1939 απόφασης του Πρωτοδικείου Παρνασσίδος. 

Η περιουσία του περιλαμβάνει: 

 Οικία στην Κίρρα μετά ισογείου μαγαζιού, συνεχόμενες αποθήκες και περιβόλι στο 

Ο.Τ. 78. 

 Αγρό στην Κίρρα εκτάσεως 5 στρεμμάτων. 

 Αγρό στην Κίρρα εκτάσε ως περίπου 1 στρέμματος . 

 11 ελαιόδεντρα στην Ιτέα. 

 Αγρό στην Κίρρα εκτάσεως 1 ½ στρέμματος. 

 Ελαιοτεμάχιο στην Κίρρα με 36 ελαιόδεντρα. 

 Αγρό στην Κίρρα εκτάσεως 5 στρεμμάτων. 

 28 ελαιόδεντρα στο Χρισσό 
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Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι φιλανθρωπικός. Προβλέπεται να ενοικιάζονται τα κτήματα 

ανά διετία και με τα έσοδα αυτών, αφαιρουμένων των εξόδων καλλιέργειας, καθώς και με 

τα έσοδα του μαγαζιού, της αποθήκης, του υπογείου και του περιβολιού να γίνεται κλήρος 

ανάμεσα στα 10πτωχότερα κορίτσια του χωριού παρουσία του Συμβουλίου προς τελικό 

όφελος δύο κοριτσιών ηλικίας από 13 έως 35 ετών. 

Ορίζει ως Πρόεδρο τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του 

Ιδρύματος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 

1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ν.ΣΕΒΒΑ 

Η σύσταση του κληροδοτήματος γίνεται βάσει της με αριθμ.1082/17-6-1944 Δημόσιας 

Διαθήκης 

Η περιουσία του περιλαμβάνει: 

 Ελαιοτεμάχιο με 40 ελαιόδενδρα έκτασης 3000τ.μ. 

 Ελαιοτεμάχιο με 11 ελαιόδενδρα έκτασης 1000τ.μ. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Συγκεκριμένα, τα έσοδα των 

ελαιοκτημάτων θα διατίθενται για την προίκιση απόρων κορασίδων. 

Τη διαχείρισή του αναλαμβάνει Διαχειριστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 

της Κοινότητας Χρισσού, τον Δ/ντή του Δ.Σ. Χρισσού, τον Ιερέα Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και τον 

Αστυνομικό Σταθμάρχη του Χρισσού. 

 

2. ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

Η σύστασή του ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.2/11/1998ιδιόχειρη διαθήκη που δημοσιεύθηκε 

με το αριθμ. 117/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας.  

Ο διαθέτης αφήνει όλη την ακίνητη περιουσία, μετά το θάνατο του και της συζύγου του 

Παναγιούς Τσώνου,στη Κοινότητα Χρισσού. 

Ο σκοπός του είναι φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την οικονομική ενίσχυση σε 

άπορα παιδιά αγόρια ή κορίτσια της κοινότητας Χρισσού, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

αυτά, σε πρόσωπα ή οικογένειες αποδεδειγμένα άπορες που είναι γέννημα και θρέμμα της 
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Κοινότητας Χρισσού και έχουν ανάγκη βοήθειας ή θεραπείας εφόσον πάσχουν από 

οποιαδήποτε ασθένεια και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα.  

Τη διαχείρισή του αναλαμβάνει Διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από: 

1.Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Χρισσού του Δήμου 

Δελφών ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χρισσού σε περίπτωση που το Χρισσό αποτελέσει 

μελλοντικά χωριστή κοινότητα ο οποίος και θα προεδρεύει αυτής. 

2.Ένα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου που θα ορίζεται από το Τοπικό Συμβούλιο του 

Διαμερίσματος της Κοινότητας Χρισσού ή από ένα μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου που θα 

ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και  

3.Τον εκάστοτε Συμβολαιογράφο Δελφών, τον νεότερο σε περίπτωση πολλών, ή Ειρηνοδίκη 

Δελφών και σε περίπτωση που καταργηθεί το Ειρηνοδικείο Δελφών, από τον Πρόεδρο 

Πρωτοδικών Άμφισσας ή από Δικαστή Πρωτοδίκη που θα ορισθεί από αυτόν. 

 

Σημείωση: Στο Δήμο Δελφών υπάρχουν δωρεές χωρίς δεσμεύσεις των:  

α)Ιωάννη Μοσχολιού, δωρεά αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Καστελίων 

β)Θεοδώρου Χατζή, αγροτικού ακινήτου στο Δήμο Άμφισσας 

γ)Ιωάννη Σίδερη, αστικών ακινήτων στο Δήμο Άμφισσας 

 δ)Χρήστου Χριστοδούλου και Βασιλικής Στυλιανού, ελαιοτεμαχίων στο Δήμο Άμφισσας 

 ε)Βασιλείου Κανάτα, ελαιοτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου  

στ)Πολυξένης Κρούμαλη, ακινήτου στην Κοινότητα Αθανασίου Διάκου. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΝΙΚ. ΜΑΜΑ 

Η σύσταση του έγινε με την με αριθμό 40613 από 8-5-1939 διαθήκη που δημοσιεύθηκε με 

το υπ΄ αριθμ. 179 από 29-12-1941 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η με 

αριθμ. 1159/30-4-1963 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που ερμηνεύει την παραπάνω 

διαθήκη και αποφαίνεται ότι κατελήφθη στην Κοινότητα Γαλαξειδίου άνευ ειδικότερου 

καθορισμού τρόπου διοικήσεως αυτής. 
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Η περιουσία του περιλαμβάνει ακίνητα και συγκεκριμένα: 

Ακίνητα: 

Κτίριο στην οδό Παλαμηδίου 31 - Π. Βλαχάκη και Ροδόπης στον Πειραιά που αποτελείται 

από:  

1)Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 48 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 75 %.  

2)Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 57 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 75 %.  

3)Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 95 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 75 %.  

4)Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 39 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 75 %.  

5)Πρώην Κιν/φο «Καλιφόρνια» εμβαδού 341 τ.μ. στον πρώτο όροφο και αποθηκευτικό χώρο 

173 τ.μ. , Ποσοστό συνιδιοκτησίας 75 %. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, αφορά: 

 την οικονομική ενίσχυση κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε 

αναξιοπαθούντα άτομα της Κοινότητας Γαλαξειδίου 

 την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντα άτομα της Κοινότητας. 

Γαλαξειδίου 

 την ιατροφαρμακευτική κάλυψη απόρων ασθενών της Κοινότητας. Γαλαξειδίου. 

Χρηματικά βραβεία σε αριστούχους μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου 

Γαλαξειδίου. 

Επίσης ο σκοπός του είναι κοινωφελής καθώς βάσει της διαθήκης, επιθυμία του διαθέτη 

είναι τα έσοδα να διατεθούν «διά την ανέγερσιν μικρού νοσοκομείου στο Γαλαξείδι». Επίσης, 

με την υπ. αριθμ. 5289/2009 απόφαση του Εφετείο Αθηνών καθορίζεται ως τρόπος για την 

πληρέστερη και επωφελέστερη ικανοποίηση της θελήσεως του διαθέτη, η ανέγερση 

συντήρηση και λειτουργία «Κοινωνικού Ξενώνα Ηλικιωμένων Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΑΜΑΣ» στο 

Γαλαξείδι .  

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Κοινότητας 

Γαλαξειδίου. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Η σύστασή του έγινε με την από 17-5-1974διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ. αριθμ. 

1636/ 29-6-1978 πρακτικό Πρωτοδικείου Αθηνών Η περιουσία του περιλαμβάνει ακίνητο και 

συγκεκριμένα:, διαμέρισμα στον 4ο όροφο στην οδό Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 3 στο 

Κολωνάκι , εμβαδού 97 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας100 %. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την 

προικοδότηση απόρων κοριτσιών. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Κοινότητας 

Γαλαξειδίου. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Η σύστασή του έγινε με την από 20-12-1963 διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ΄ αριθμ. 

460/ 20-2-1975 πρακτικό Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Το κληροδότημα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία50 % ενοικίων από : 

1) Διαμέρισμα στον 3ο όροφο στην οδό Βασ. Ηρακλείου 24 στην Αθήνα , εμβαδού 130 τ.μ. , 

Ιδιοκτησίας Ασύλου Ανιάτων. 

2)Διαμέρισμα στον 3ο όροφο στην οδό Λυκαβηττού 7 στην Αθήνα, εμβαδού 150 τ.μ. , 

Ιδιοκτησίας Ασύλου Ανιάτων. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι φιλανθρωπικός. Πιο συγκεκριμένα, αφορά: 

 την προικοδότηση απόρων κοριτσιών ορφανών η μη από το Γαλαξείδι και  

 χρηματικά βραβεία Αριστούχων οικονομικά αδύνατων μαθητών σχολείων 

Γαλαξειδίου  

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Κοινότητας 

Γαλαξειδίου. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑΛΟΥΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η σύστασή του έγινε με από 8-11-1987 διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ΄ αριθμ. 

3058/14-10-1988 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η περιουσία του κληροδοτήματος έχει ως ακολούθως:  
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Μετά από ανταλλαγή μιας διώροφης οικίας στην οδό Οδ. Ανδρούτσου 2 στο Γαλαξείδι 

εμβαδού 80 τ.μ., ένα οίκημα επί της οδού Στ. Νιάρχου αρ.3 συνεχόμενο του Ναυτικού και 

Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του ως άνω 

Μουσείου με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100 %. 

Η διατήρηση και διάθεση της οικίας συνδέεται με φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς ή 

κοινωφελείς ή εκπολιτιστικούς σκοπούς. 

Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Κοινότητας 

Γαλαξειδίου. 

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ 

Η σύστασή του έγινε βάσει της από17-04-2002 διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ΄ 

αριθμ. 4545/11-10-2013 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η περιουσία του κληροδοτήματος έχει ως ακολούθως:  

Μετά από ανταλλαγή μιας διώροφης οικίας στην οδό Οδ. Ανδρούτσου 2 στο Γαλαξείδι, δύο 

διαμερίσματα στον 7ο όροφο επι των οδών Καποδιστρίου 31 και Χαλκοκονδύλη, επιφάνειας 

18,59 έκαστο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100 %. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι κοινωφελής και συγκεκριμένα :  

Βάσει της διαθήκης επιθυμία του διαθέτη είναι τα έσοδα από τα ενοίκια να διατίθενται για 

τους ευαγείς σκοπούς του Λυκείου Γαλαξειδίου και για χρηματικά βραβεία στους 3 

πρωτεύοντες μαθητές από κάθε τάξη του Λυκείου Γαλαξειδίου. 

 Η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο με γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Κοινότητας Γαλαξειδίου. 

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΡΕΛΛΑ το γένος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΛΑΓΚΙΡΑ 

Η σύστασή του έγινε βάσει της με αριθμ. 12.703/31-8-1955 διαθήκης. Με την με αριθμ. 

8749/9-10-1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αποφασίστηκε η χρήση της οικίας προς 

στέγαση της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης, του Πνευματικού Κέντρου και του Αγροτικού Ιατρείου 

Η περιουσία του κληροδοτήματος έχει ως ακολούθως:  
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Τριώροφη οικία κτισμένη το έτος 1850 επιφάνειας έκαστου ορόφου 93,33 τ.μ. με τον 

περιβάλλοντα χώρο εκτάσεως 150,00 τ.μ. στην οδό Τσαλαγγύρα 4 στο Γαλαξείδι. Το 

παραπάνω κτίριο από το έτος 1981 στέγαζε την Κοινοτική Βιβλιοθήκη τα γραφεία της 

Κοινότητας Γαλαξειδίου και το Αγροτικό Ιατρείο.  

Από το έτος 1992 το Ιατρείο πήγε σε κτίριο ιδιοκτησίαςτου Δήμου, από το έτος 2007 

μεταφέρθηκε και η Βιβλιοθήκη και έκτοτε στο παραπάνω κτίριο στεγάζονται αποκλειστικά 

και μόνο τα γραφεία της Κοινότητας Γαλαξειδίου. 

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι κοινωφελής και συγκεκριμένα :  

Η Ευσταθία σύζυγος Γεωργίου Ρέλλα το γένος Κων/νου Τσαλαγκίρα αναφέρει: «Την 

τριώροφον οικίαν μου την κειμένην εις την συνοικίαν Χοιρόλακκα Γαλαξειδίου αφήνω εις την 

Κοινότητα Γαλαξειδίου δια να την χρησιμοποιήση ως Νοσοκομείον ή οιανδήποτε παρεμφερή 

σκοπόν εγκρίνει».  

Η διαχείρισή του γίνεται από τη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου. 

 

 ΔΩΡΕΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΗ 

Αφορά την υπ΄ αριθμ 269/30-4-1955 δωρεά εν ζωή οικίας προς την Κοινότητα Γαλαξειδίου 

τωνΚληρονόμων Αγγελή. 

Η περιουσία της δωρεάς περιλαμβάνει τριώροφη οικία κτισμένη το έτος 1850 στο Γαλαξείδι 

επιφάνειας έκαστου ορόφου 94,50 τ.μ. επί οικοπέδου στο οποίο απαιτείται αποτύπωση. Το 

παραπάνω κτίριο με το αριθμ. 1485/16-9-1966 έγγραφο της Κοινότητας Γαλαξειδίου είχε 

παραχωρηθείπρος το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για να στεγασθεί το 

Γυμνάσιο - Λύκειο Γαλαξειδίου με την προϋπόθεση όταν παύσει η λειτουργία του για 

οποιοδήποτε λόγο να επανέρχεται και πάλι στη νομή και κυριότητα της Κοινότητας με όλα 

τα παραρτήματα καιπαρακολουθήματα. Στις 25-1-1988 το Γυμνάσιο- Λύκειο Γαλαξειδίου 

μεταφέρθηκε σε καινούργια κτίρια στη «Γαλαρία» αυτοδίκαια το οίκημα Κληρονόμων 

Αγγελή επανήλθε στη Κοινότητα Γαλαξειδίου και έκτοτε στο παραπάνω κτίριο στεγάζεται το 

Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Γαλαξειδίου.  

Η τριώροφη οικία στη θέση «Χηρόλακκας» κληροδοτήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από την 

Κοινότητα Γαλαξειδίου για έναν η περισσότερους από τους εξής σκοπούς:  

1)στέγαση του Γυμνασίου ή οιουδήποτε άλλου δημοσίου Εκπαιδευτηρίου  
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2)στέγαση των Γραφείων της Κοινότητας Γαλαξειδίου και  

3) στέγαση του ΜουσείουΓαλαξειδίου 

Η διαχείριση της δωρεάςγίνεται από τη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου. 

 

 ΔΩΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ & ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ ΚΛΗΤΣΑ το γένος ΠΑΠΠΑ  

Αφορά την υπ΄ αριθμ. 1292/25-9-1980 πρόταση συστάσεως δωρεάς εν ζωή οικίας μετά 

παρακρατήσεως επικαρπίας. Στις 3-12-1980 συντάχθηκε η με αριθμ.1352 αποδοχή δωρεάς 

εν ζωή οικίας μετά παρακρατήσεως της επικαρπίας. 

Η δωρεά περιλαμβάνει διώροφη οικία έκαστου ορόφου 48,00 τ.μ. επί της οδού «Ακτή 

Οιάνθης» στο Γαλαξείδι, η οποία είναι νοικιασμένη έπειτα από δημοπρασία και το ενοίκιο 

βεβαιώνεται και καταβάλλεται στον Δήμο Δελφών. 

Σκοπός της δωρεάς είναι να δωρίζεται η ψιλή κυριότητα προς την Κοινότητα Γαλαξειδίου, 

για να ενισχύεται αυτή οικονομικά.  

Η διαχείριση της δωρεάς γίνεται από τη Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου 

 

 ΔΩΡΕΑ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ το γένος ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 

ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ 

Αφορά την υπ΄ αριθμ. 9367/18-1-2009 δωρεά εν ζωή.  

Η περιουσία της δωρεάςαφοράοικόπεδο μετά ερειπωμένου ασκεπούς λιθόκτιστου 

κτίσματος, εκτάσεως ίσης οικοπέδου και κτίσματος 182,20τ.μ. στη θέση «Κάβος» στο 

Γαλαξείδι. 

Η δωρεά έγινε προς την Κοινότητα Γαλαξειδίου Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας για να το 

χρησιμοποιήσει για κοινωφελείς σκοπούς και στην μνήμη του πατέρα της Κων/νου 

Μαλαματιανού. 

Η διαχείριση της δωρεάς γίνεται από τη Δημοτική Ενότητα Γαλαξείδι 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Ο Δήμος συνεργάζεται με όλους τους όμορους δήμους σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και 

καλών πρακτικών. Επίσης, συνεργάζεται για ανάλογα θέματα με δήμους από όλο το 

γεωγραφικό πλάτος της χώρας. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει συνεργασία με πολλούς φορείς 

Κεντρικής Κυβέρνησης όπως Υπουργεία, Γραμματείες ή άλλους Κρατικούς Οργανισμούς 

διεκδικώντας και προβάλλοντας θέματα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. 

Μεγάλη επίσης είναι η συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδος στη 

χρηματοδότηση έργων όπως και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας 

στον τομέα ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων και άλλων ζητημάτων. 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών ο Δήμος συμμετέχει επίσης: 

 

1) στο ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Διαχείρισης Σφαγείων Λιδορικίου» 

 

Σκοπός του συνδέσμου είναι ο Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, & συντήρηση κτιριακών 

υποδομών των σφαγείων, κατασκευή συμπληρωματικών έργων, προμήθεια μηχανημάτων 

& υλικών, παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη σφαγή, αποθήκευση, μεταφορά & επεξεργασία 

των σφαγείων & των υπολειμμάτων του καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με το 

σκοπό σύστασης του Συνδέσμου.  

Ο σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον 

πρόεδρό του 

 

2)  στην «Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» 

Σκοπός της ΑΕ  είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η 

υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, 

μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων της χωρικής της αρμοδιότητας σύμφωνα και με την ΚΥΑ 2527/20009 (ΦΕΚ 

83/τ.Β΄) 

Η ΑΕ διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον πρόεδρό του. 
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3) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΤΑ ΑΕ» 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ – Α.Α.Ε-ΟΤΑ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997. Βασικός σκοπός για 

τη δημιουργία της αποτέλεσε η αναγκαιότητα ύπαρξης σε επίπεδο Νομού ενός 

αναπτυξιακού μηχανισμού, που δεν υπήρχε και ο οποίος μέσα από τη διαχείριση-υλοποίηση 

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης θα προωθούσε την αναπτυξιακή 

διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και θα υποστήριζε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

τις επιχειρήσεις, τον τοπικό πληθυσμό και γενικά την περιοχή σε θέματα ανάπτυξης. 

Συμμετέχουν οι Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών-Γαλαξειδίου-Δεσφίνας και 

Καλλιέων. 

Το ανώτατο όργανο εποπτείας και διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της η οποία με βάση το καταστατικό της εκχωρεί τις αρμοδιότητες διοίκησης της 

εταιρείας σε εκλεγμένο από την Γενική Συνέλευση 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή 

θητεία. 

 

4) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Α.Σ.Ε. ΑΑΕ) 

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ AΑΕ) είναι 

Πολυμετοχική Ανώνυμη Εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Iδρύθηκε στις 16–12–2002 

(ΦΕΚ 615/24–01–2003). Σκοποί και στόχοι της Αναπτυξιακής Εταιρείας είναι η προώθηση της 

επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων της περιφέρειας, η 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η εφαρμογή πολιτικών σε 

διαδημοτικό και ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, η επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των 

Δήμων/Κοινοτήτων Στ. Ελλάδας και των ενώσεών τους, καθώς και η μελέτη, οργάνωση, 

υλοποίηση Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που 

αναφέρονται στην ανάπτυξη των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας ή και άλλων περιοχών της 

χώρας ή και περιοχών άλλων χωρών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς. 

Ο Δήμος Δελφών υλοποιεί μέσω του ΟΑΣΕ το Πρόγραμμα LEADER στις ορεινές περιοχές του 

Δήμο και πιο συγκεκριμένα στην ΔΕ Παρνασσού και ΔΕ Γραβιάς. Στην τρέχουσα περίοδο του 

LEADER εντάχθηκαν 6 έργα του Δήμου στις ορεινές Κοινότητες στον πρόγραμμα του ΟΑΣΕ 

ύψους περίπου 400.000 και αρκετές ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική 

οικονομία στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού. Παράλληλα στο πρόγραμμα LEADER έχουν 
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ενταχθεί πολλές μικρές επιχειρήσεις κυρίως αγροτουρισμού, βιοτεχνίες, καταστήματα 

τοπικών προϊόντων κ.λ.π. Το πρόγραμμα CLLD-LEADER στην περιοχή Παρνασσού- Οίτης είναι 

συνολικού προϋπολογισμού 8.488.858,54€, και χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2021-2020. 

 

5) Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη «ΔΕΠΑΝ». 

 Ο Δήμος Δελφών από το 2019 συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων 

για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) που έχει ως βασικό σκοπό την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε 

Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής 

και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων 

σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών 

έως και την ολοκλήρωσή τους.  

 

6) Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού 

Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».  

Συστάθηκε με την υπ. αρ. 11425 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993). 

Σκοπός της σύστασή του είναι θέματα προστασίας περιβάλλοντος με κορυφαία την 

υποστήριξη και επιτυχή έκβαση της ένταξης συνολικά του οικοσυστήματος του Κορινθιακού 

Κόλπου στις προστατευόμενες περιοχές «Δίκτυο Natura 2000”, όσο και σε θέματα ανάδειξης 

και προβολής της πολιτιστικής, αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και του 

φυσικού κάλους με στόχο την ορθολογική και τουριστική προώθηση της περιοχής του 

κορινθιακού κόλπου. 

7) Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)  

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέλος του 

οποίου είναι και ο Δήμος Δελφών, έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των 

Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προ συμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών 

ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων τοπικών 

Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Κατόπιν της πρότασης του ΕΔΔΥΠΠΥ 

ο Δήμος Δελφών εντάχθηκε στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας, που σκοπό έχουν την 

παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες. 
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8)  Λοιπές Συνεργασίες 

Ο Δήμος Δελφών είναι μέλος του Δικτύου Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων, της 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ πρ. «Δικτύου Αδελφοποιημένων 

Πόλεων – Περιοχών της Μεσογείου» καθώς και της Αναπτυξιακής σύμπραξης για την 

ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση όλων των παράκτιων ζωνών και νήσων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΠαράκτιονParaction». 

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία του Δήμου Δελφών με το Δήμο Πειραιώς, ώστε να 

προχωρήσουν σε πολυετή μίσθωση του κτιρίου του πρώην «ΣΙΝΕ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ» στο πλαίσιο 

της αξιοποίησής του.  

Το κτίριο ανήκει στο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης «Μάμα» του Γαλαξειδίου.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

Το προσωπικό του Δήμου έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

    

Προσωπικό 

Ειδικών Θέσεων 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

Γενικός 

Γραμματέας 1 1 0 

Δικηγόρος 1 1 0 

Δικηγόρος - 

Νομικός 

Σύμβουλος 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 3 2 1 

 

 

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)  

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μόνιμοι (ΠΕ) 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΠΕ1 Διοικητικού 5 4 1 

ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 
9 7 2 

ΠΕ Οικονομικού - 

Λογιστικού 
5 3 2 

ΠΕ Οικονομικής και 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

1 0 1 

ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών 
7 4 3 
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ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
2 1 1 

ΠΕ5 Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
2 1 1 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 
1 0 1 

ΠΕ Μεταλλειολόγων 1 1 0 

ΠΕ Μηχανικών 

μεταλλείων 
1 1 0 

ΠΕ6 Τοπογράφων 

Μηχανικών 
3 2 1 

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 1 0 1 

ΠΕ Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 
1 0 1 

ΠΕ9 Γεωπόνων (Ζωικής ή 

Φυτικής Παραγωγής) 
1 0 1 

ΠΕ14 Δασολόγων 1 1 0 

ΠΕ Πληροφορικής 1 1 0 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ 

2 0 2 

ΠΕ Επικοινωνιών και 

Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης 

1 0 1 

ΠΕ Διεκπεραίωσης 

υποθέσεων πολιτών 
5 3 2 

ΠΕ Νηπιαγωγών 1 0 1 

ΠΕ Κοινωνιολόγων  6 0 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 57 29 28 

 

 

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μόνιμοι (ΤΕ) 
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ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 0 1 

ΤΕ3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 
3 1 2 

ΤΕ4 Τεχνολόγων 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

2 0 2 

ΤΕ Τεχνολόγων 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

1 0 1 

ΤΕ13 Μηχανικών 

Τεχνολογικών 

Εφαρμογών 

1 1 0 

ΤΕ5 Μηχανικών 

Τοπογράφων 
2 1 1 

ΤΕ Μηχανικών 

Υπομηχανικών 
1 1 0 

ΤΕ11 Επισκεπτών Υγείας 2 2 0 

ΤΕ Εποπτών Υγείας 1 1 0 

ΤΕ13 Τεχνολόγων 

Γεωπονίας (Ζωικής ή 

Φυτικής Παραγωγής) 

2 1 1 

ΤΕ17 Διοικητικού - 

Λογιστικού 
6 4 2 

ΤΕ22 Διοίκησης 

Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

2 1 1 

ΤΕ Διεκπεραίωσης 

υποθέσεων πολιτών 
4 2 2 

ΤΕ Νηπιαγωγών 1 0 1 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 6 0 6 
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ΤΕ Αρχιμουσικών 2 0 2 

ΤΕ Πληροφορικής 1 0 1 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
3 0 3 

ΤΕ Νοσηλευτών 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 42 15 27 

 

 

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μόνιμοι (ΔΕ) 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΔΕ1 Διοικητικού  21 16 5 

ΔΕ5 Δομικών Έργων 1 1 0 

ΔΕ7 Βοηθών 

Νοσηλευτών 
2 0 2 

ΔΕ8 Βρεφοκόμων - 

Παιδοκόμων 
5 0 5 

ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 4 1 3 

ΔΕ28 Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων 
12 6 6 

ΔΕ29 Οδηγών 

Αυτοκινήτων 
18 7 11 

ΔΕ Μηχανικών 

Αυτοκινήτων 
3 0 3 

ΔΕ30 Τεχνιτών 19 7 12 

ΔΕ Κηπουρών - 

Δενδροκόμων - 

Ανθοκόμων - 

Δενδροκηπουρών 

4 0 4 

ΔΕ Προσωπικού 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

1 0 1 
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ΔΕ Διεκπεραίωσης 

υποθέσεων πολιτών 
4 3 1 

ΔΕ15 Εισπρακτόρων 

Εσόδων 
2 2 0 

ΔΕ32 Μαγείρων 5 0 5 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών  7 0 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 108 43 65 

 

    4.  Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Μόνιμοι (ΥΕ)  

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΥΕ1 Κλητήρων 

Θυρωρών 
2 1 1 

ΥΕ Οικοδομικών 

εργασιών 
1 0 1 

ΥΕ Ελαιοχρωματιστών 1 0 1 

ΥΕ Βοηθητικού 

Προσωπικού 
2 0 2 

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1 0 1 

ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας 
20 8 12 

ΥΕ Εργατών Πρασίνου 1 0 1 

ΥΕ 16 Προσωπικού 

Καθαριότητας  
1 1 0 

ΥΕ16 Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 
14 9 5 

ΥΕ Εργατών Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
1 0 1 

ΥΕ Οικογενειακών 

Βοηθών  
9 0 9 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 
53 19 34 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ 

260 106 154 

 

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΠΕ1 Διοικητικού / 

Οικονομικού 

1 1 0 

ΠΕ10 Νηπιαγωγών 1 1 0 

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 5 5 0 

ΔΕ1 Διοικητικού 2 2 0 

ΔΕ32 Μαγείρων 1 1 0 

ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων 1 1 0 

ΥΕ16 Βοηθητικού 

Προσωπικού 

1 1 0 

ΥΕ16 Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

1 1 0 

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων 1 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

14 14 0 

 

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) 

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
1 1 0 
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ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 
1 1 0 

    

ΔΕ Διοικητικού 14 14 0 

ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 1 1 0 

ΔΕ Προσωπικού 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

1 1 0 

ΔΕ30 Τεχνιτών 2 2 0 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 4 1 

    

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 
12 11 1 

ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 
6 4 2 

ΥΕ Καθαριστριών 

Σχολικών Μονάδων 
24 13 11 

ΣΥΝΟΛΟ  ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ 67 52 15 

 

Δ. ΙΔΑΧ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ 

ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 
1 1 

   

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 1 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 1 

ΤΕ Αρχιμουσικών 2 2 

ΤΕ Μουσικών 1 1 

   

ΔΕ Διοικητικού 4 4 

ΔΕ Προσωπικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
1 1 
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ΔΕ Σχολικών Φυλάκων  2 2 

ΔΕ Μουσικών  2 2 

   

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 1 

ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων  
1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ 
17 17 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ενός δήμου, αλλά και η 

εξυπηρέτηση των αναγκών του, ως κοινωνικές οντότητες, επιβάλλουν σήμερα την 

ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος πολιτικών, δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτομιών που 

αναπτύσσονται και εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με 

τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και της 

υλοποίησης των πολλαπλών και πολυσύνθετων Δράσεων και Στόχων αυτού.  

Ενδεικτικά επισυνάπτονται τα προγράμματα που πραγματοποιεί για τους υπαλλήλους 

Ο.Τ.Α το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 

 

Θεματικός Κύκλος Έναρξη Λήξη Διάρκεια (Ώρες) ανά 

αντικείμενο 

Θεματικού Κύκλου  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

01/11/2022 31/12/2023 (35) 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

01/11/2022 31/12/2023 (110)  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

01/11/2022 31/12/2023 (35) 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 01/11/2022 31/12/2023 (35) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

01/11/2022 31/12/2023 (35)  

 

ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜ. ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

01/11/2022 31/12/2023 (21) 

 

 

Επιπρόσθετα αναφέρονται, ενδεικτικά, κάποιες από τις ιδιωτικές εταιρείες που 

πραγματοποιούν, κατά καιρούς, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαθέτουν ενημερωτικές 

ιστοσελίδες για τα στελέχη των Δήμων, όπως: 

FORUM TRAINING: Email: info@forum-training.gr, Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ. 10440 

Σ. Καραγιλλάνης ΕΠΕ: Email: site@karagilanis.gr, Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης512, Άλιμος, 

Τ.Κ.17456 

Δήμος Data :Email: info@dimosdata.gr, Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 206, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17672.  

Δήμος ΝΕΤ ΜΕΠΕ : Email: gram@dimosnet.gr, Διεύθυνση: 1ο Χλμ. Θέρμης- Πανοράματος, 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001  

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:  Email: press@aftodioikisi.gr, Διεύθυνση: Μενεδήμου 10, Αθήνα, Τ.Κ. 104 

44 

και πολλές άλλες εταιρείες. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κύρια προϋπόθεση επίτευξης της στοχοθεσίας που υιοθετεί μία αρχή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  Ά Βαθμού είναι η εκπλήρωση της αποστολής του Δημοτικού Οργανισμού, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και 

από το όραμα που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει προκειμένου να επιτύχει στοχευμένες 

παρεμβάσεις και να εφαρμόσει συγκεκριμένες τοπικές πολιτικές. 

Η εύρυθμη εφαρμογή των ανωτέρω εμπεριέχετε στην εφαρμογή της γενικότερη 

αναπτυξιακής στρατηγικής του η οποία οφείλει να στηρίζεται στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση  των κρίσιμων ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος αλλά και στην 

ανάπτυξη αντανακλαστικών τα οποία θα προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία στην Δημοτική 

Αρχή ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους που η ίδια έχει ορίσει. 

mailto:info@forum-training.gr
mailto:site@karagilanis.gr
mailto:gram@dimosnet.gr
mailto:press@aftodioikisi.gr
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Έτσι είναι σημαντικό να υπάρξει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με παράλληλη 

SWOTAnalysisη οποία θα περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες με στόχο την 

ενδελεχή μελέτη τους έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες ή συνατότητες. 

Παράλληλα, παρατηρώντας το εξωτερικό περιβάλλον μπορούν να καταγραφούν απειλές ή 

ευκαιρίεςγια τις οποίες  ο Δήμος Δελφών πρέπει να προνοήσει ώστε να αναπτύξει δράσεις 

που θα έχουν στόχο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες  και να ανταπεξέλθει έναντι των  

κινδύνων που θα προκύψουν.  

Στην παρούσα μελέτη  η  καταγραφή και προσέγγιση  του εξωτερικού περιβάλλοντος  θα 

λάβει χώρα μέσα από τους δείκτες  της ανάλυσης PESTEL. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ PESTEL 

Η ανάλυση PESTEL αποτελεί  ένα εργαλείο του management που χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση του μάκρο περιβάλλοντος δηλαδή του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Οι παράγοντες που αναλύονται έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο στο πως παίρνουν τις αποφάσεις τους οι παραπάνω οργανισμοί.  

Η ανάλυση αυτή,  σαν εργαλείο, δεν είναι μία πλήρης  μελέτη ενός θέματος που εξετάζεται 

αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά στην προκαταρτική διερεύνηση 

και την εξαγωγή βασικών πρωταρχικών συμπερασμάτων. Τη χρησιμοποιούμε  

συμπληρωματικά με την ανάλυση SWOT ενώ είναι πάντοτε σκόπιμες οι αναδράσεις 

επιβεβαίωσης μεταξύ των δύο μεθόδων.  

Στο στρατηγικό σχεδιασμό μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε  διάφορες τεχνικές ανάλυσης 

των επιχειρήσεων, όπως της ανάλυσης PEST (πολιτική, οικονομική, κοινωνική, και 

Τεχνολογική - Political, Economic, Social, and Technological), της STEER ανάλυσης 

(Κοινωνικο-πολιτιστική, τεχνολογική, οικονομική, οικολογική, και ρυθμιστικών 

παραγόντων - Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological and Regulatory factors) 

και ανάλυσης EPISTEL (Περιβάλλον, Πολιτική, πληροφορική, κοινωνική, τεχνολογική, 

οικονομική και νομική - Environment, Political, Informatic, Social, Technological, Economic 

and Legal). Κανείς από τους προαναφερθέντες  παράγοντες δεν θα πρέπει να θεωρείται 

σημαντικότερος έναντι του άλλου. Η επιλογή γίνεται από τον χρήστη, ανάλογα με  τον υπό 

μελέτη οργανισμό.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

222 
 

Τη μέθοδο PESTEL την επιλέξαμε  για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του Δήμου 

Δελφών τόσο γιατί προσεγγίζει ποιοτικά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής όσο και γιατί είναι ένα ευέλικτο «εργαλείο» στο οποίο 

μπορούν να ενσωματωθούν σημαντικοί για την βιώσιμη ανάπτυξη παράγοντες, όπως 

περιβαλλοντικοί και νομικοί.  

Η ανάλυση PESTEL διερευνά :  

 Το Πολιτικό περιβάλλον (Political)  

 Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical)  

 Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social)  

 Το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)  

 Τα Περιβαλλοντικά θέματα (Environmental) και  

 Το Νομικό-Νομοθετικό πλαίσιο (Legal)  

 

 

 

Πολιτικοί παράγοντες  

Η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς και η μορφή διακυβέρνησης, οι 

κυβερνητικές πολιτικές σε θέματα υγείας, παιδείας, δομών του κράτους κ.λπ. είναι μερικοί 

από τους πολιτικούς παράγοντες του ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος μπορούν ακόμα 
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και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την υλοποίηση μιας δράσης. Στο πολιτικό 

περιβάλλον εντάσσεται επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση.  

Κοινωνικοί παράγοντες  

Κριτήρια όπως η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων που ζουν σε αυτήν, τα 

δημογραφικά και λοιπά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, το προσδόκιμο ζωής και άλλα 

επηρεάζουν αυτή την κοινωνία και για αυτό μελετάται εκτενώς στην ανάλυση PESTEL. 

Πολιτιστικοί παράγοντες  

 Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα αποτελούν 

μερικούς μόνο από τους πολιτισμικούς παράγοντες  οι οποίοι έχουν σχέση με τον πολιτισμό 

και μαζί με τους κοινωνικούς επηρεάζουν μέσω της ψυχοσύνθεσης τους ανθρώπους.  

Οικονομικοί παράγοντες  

Είναι παράγοντες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 

παίρνουν αποφάσεις οι οργανισμοί και που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον μιας 

κοινωνίας. Αυτοί είναι: το κατά κεφαλή εισόδημα, ο ρυθμός πληθωρισμού, τα επίπεδα 

απασχόλησης & η ανεργία, οι τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και η απασχόληση.  

Τεχνολογικοί παράγοντες  

Οι καινοτομίες, οι υποδομές, τα δίκτυα σύνδεσης, οι καινοτομίες και τα διάφορα 

τεχνολογικά επιτεύγματα σε τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία είναι  μερικά ζητήματα 

που επιτρέπουν νέους τρόπους προβολής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Επίσης αυτό που έχει  καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της 

μελλοντικής ανάπτυξής της είναι το τεχνολογικό περιβάλλον.  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες  

Θέματα οικολογικά και περιβαλλοντικά όπως ο καιρός, το κλίμα, η μείωση των υδάτινων 

πόρων, η ρύπανση και τα οικολογικά προϊόντα είναι κάποιοι από τους  παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας περιοχής. Το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες που το επιβαρύνουν αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται στους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Νομικοί παράγοντες  

Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα είναι σημαντικοί νομικοί παράγοντες 

που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε δράση. Η προστασία των καταναλωτών, οι νόμοι για την 

υγεία και την ασφάλεια, για την μετανάστευση ή τους κοινωνικούς διαχωρισμούς, διέπουν 
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τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης που επιχειρείται.  Το νομικό περιβάλλον συνδέεται 

με το πολιτικό και το θεσμικό πλαίσιο.  

Η PESTEL ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

Πιο κάτω παραθέτουμε τους κύριους  πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, 

τεχνολογικούς, περιβαλλοντικούς και νομικούς παράγοντες που αν τους συνεξετάσουμε  με 

την υφιστάμενη κατάσταση διαμορφώνουν την SWOT ανάλυση που ακολουθεί.  

Πολιτικοί (Political)  

 Η Ευρωπαϊκή Οικογένεια και η Διεθνής κοινότητα ως κυψέλες πολιτικών 

αποφάσεων και κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων. 

 Η Ελληνική Ταυτότητα ως ανεξάρτητου κράτους και οι υποχρεώσεις της χώρας ως 

μέλους μιας ευρύτερης κοινότητας αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλεονεκτήματα- 

μειονεκτήματα) 

Οικονομικοί (Economical)  

 Η μεταφορά πόρων προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού ώστε να γίνουν οικονομικά 

ανεξάρτητοι 

 Το αυξημένο κόστος για δημόσιες επενδύσεις (υλικών - άυλων) με ίδιους πόρους 

από τους ΟΤΑ 

 Η υποστήριξη των  προγραμμάτων Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  

 Η δεκαετής οικονομική  κρίση και τα δεδομένα που έχει επιφέρει 

 Η αύξηση ή η μείωση των φόρων (άμεσων - έμμεσων) και πως αυτό αντανακλά στις 

επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους  

 Το  ύψος  του πληθωρισμού σε σχέση με το διαμορφούμενο εσωτερικό ΑΕΠ 

 Τα ποσοστά  απασχόλησης και ανεργίας του δυναμικού της χώρας 

 Οι όποιες οικονομικές συνέπειες που προέρχονται από την οικονομική 

μετανάστευση  

 Η διαμορφωμένη κατάσταση από κρίσεις που έχουν δημιουργηθεί 

(φυσικέςυγειονομικές, καταστροφές, πανδημίες) 

Κοινωνικοί (Social)  

 Τα νέα Δημογραφικά στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2021 
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 Η αυξανόμενη βελτίωση του εκπαιδευτικού μορφωτικού επιπέδου, η οποία 

προκύπτει από την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 

 Η συμμετοχή όλων και περισσότερων νέων στην επιχειρηματικότητα (ΕΛΣΤΑΤ 

2021) και η αλλαγή στην ηλικιακή διαστρωμάτωση της αγοραστικής δύναμης  

 Η αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών στον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων 

 Τα αλματώδη βήματα που έχουν προκύψει στην πρόσβαση στην ενημέρωση 

 Η καθημερινότητα και η στέρηση  ελεύθερου χρόνου που προκαλεί 

 Τα ιατρικά επιτεύγματα, τα οποία έχουν οδηγήσει στην αύξηση του προσδόκιμου 

μέσου όρου ζωής  

 Το μεταναστευτικό πρόβλημα της εποχής το οποίο προκαλείτε από αστάθμητους 

παράγοντες (οικονομική κρίση, πόλεμος κλπ) 

 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μέσα από συγκεκριμένες 

κοινωνικές δράσεις και προγράμματα καθώς και οι παρεμβάσεις με στόχο την 

αντιμετώπιση των υγειονομικών  κινδύνων (πανδημία) 

 Το τεράστιο τοπικό Πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου  

 

Τεχνολογικοί (Technological)  

 Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και οι νέες τεχνολογίες που ενισχύουν την 

αμεσότερη ενημέρωση, προσέγγιση και πληροφόρηση των δημοτών 

 Η ραγδαία εξέλιξη της  τεχνολογίας στις κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες (open 

gov, ψηφιακός Δήμος) 

 Η είσοδος καινοτόμων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση και την παροχή 

ποιοτικότερων και αμεσότερων υπηρεσιών 

 Η ανάγκη που έφερε η πανδημία αλλά και οι απαιτήσεις των καιρών για την 

πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης των πολιτών 

Περιβαλλοντικοί (Environmental)  

 Τα νέα δεδομένα των φυσικών φαινομένων που έχει επιφέρει η Κλιματική αλλαγή, 

τα οποία επηρεάζουν τις ζωές των δημοτών και κατοίκων μιας περιοχής 
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 Το συνεχώς πιο αυξανόμενο και έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  

 Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών η οποία οδηγεί στην 

υιοθέτηση της  χρήσης οικολογικών υλικών από τις επιχειρήσεις 

 Η ανάγκη προστασίας των συνεχώς μειούμενων υδάτινων πόρων 

 Η ανάγκη για ανάπτυξη πολιτικών άμεσης εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας  

 Οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν απρόσμενες αλλαγές την 

ζωή των κατοίκων μιας περιοχής 

Νομικοί (Legal)  

 Το Νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επηρεάζει την 

νομοθεσία των κρατών μελών (Δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και δυνατότητες που 

απορρέουν από αυτό) 

 Το Εθνικό Νομικό Καθεστώς λειτουργίας για τους ΟΤΑ Α' Βαθμού ( Δεσμεύσεις, 

υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από αυτό) 

 Το ειδικό Νομικό Πλαίσιο που υπάρχει στην χώρα και αφορά την προστασία: 

 αρχαιολογικών χώρων  

 παραδοσιακών οικισμών 

 χαρακτηριζόμενων μνημείων της φύσης (NATURA)κ.λπ. 

 Τα Ελληνικά νομοθετικά πλαίσια που συνεχώς αλλάζουν, η δαιδαλώδης 

πολυνομοθεσία, η οποία συνοδεύεται από ελλιπής πληροφόρηση των πολιτικών 

και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ 

 Οι απρόβλεπτες  νομοθετικές προσαρμογές σε έκτακτα φαινόμενα (αντιμετώπιση 

οικονομικών κρίσεων, αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
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Η διερεύνηση δυνάμεων (Strengths), αδυναμιών (Weaknesses), ευκαιριών (Opportunities) 

και απειλών (Threats) και πώς αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είναι το βασικό εργαλείο 

ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού. 

Αυτή η ανάλυση έχει αποδειχτεί η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη και πιο ανθεκτική στον 

χρόνο αναλυτική τεχνική στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προσδιορίζει τα ισχυρά σημεία του 

Δήμου, τις αδυναμίες του καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές, όπως αυτές προκύπτουν 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του, και ως  στόχο έχουν να υποστηριχτούν 

και να υλοποιηθούν επιτυχώς παρεμβάσεις και δραστηριότητες  σε τοπικό επίπεδο.  

 

 

 

Με δεδομένα τα στοιχεία που αντανακλούν στο  εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής του 

Δήμου μπορούν να  αναδειχθούν και να εξειδικευτούν οι  παράμετροι που αποτελούν τα 

δυνατά σημεία (πλεονεκτήματα, δυνάμεις, πόροι, ικανότητες, έτσι όπως εμφανίζονται στην 

παρούσα φάση σε διάφορους τομείς), που πρέπει ο ίδιος ο Δήμος να προωθήσει με 

αναπτυξιακή δράση στην περιοχή. Επίσης  καθορίζονται και τα αδύνατα σημεία 

(αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα, ελλείψεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση), 

τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή 

πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.  

Αντίστοιχα με αυτά πρέπει να  λαμβάνονται υπόψη και  τα ανάλογα στοιχεία που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία  προσδιορίζουν τα σημεία εκείνα που 

διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ισχυρά Σημεία

Αδύνατα 
Σημεία -

Προβλήματα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευκαιρίες

Απειλές -
Περιορισμοί
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Αυτά τα στοιχεία  θα πρέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός, στην συγκεκριμένη περίπτωση 

μελέτης, να αξιοποιήσει και μετά τον εντοπισμό των πιθανών απειλών (κινδύνους, 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση, εμπόδια) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο 

μέλλον να τα προσαρμόσει ώστε να αποτελέσουν σημαντικό οπλοστάσιο στην άσκηση της 

δημοτικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

Είναι σημαντικό επίσης να καταγραφούν τα  συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής αφού 

χρησιμεύουν στην :  

 κατανόηση και καταγραφή του εσωτερικού πεδίου του Δήμου και των 

ευκαιριών που του προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να 

τις εκμεταλλευτεί 

 επιτυχή αντιμετώπιση  των εσωτερικών αδυναμιών του και των απειλών 

που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του, ώστε να θωρακιστεί 

και να ενισχύσει το brand nameτου 

Οι  πίνακες  με τις SWOT Analysis που ακολουθούν καταγράφουν τα αποτελέσματα από την 

αξιολόγηση δομών που προηγήθηκε του συγκεκριμένου πονήματος. 

Μέσα από τις απαντήσεις των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Δελφών αναδύονται τα 

σημεία που αποτελούν τα δυνατά και  τα αδύνατα δεδομένα καθώς και τις ευκαιρίες και 

τις απειλές που υφίστανται ως πραγματικότητα την δεδομένη στιγμή  για την ανάπτυξη του 

δήμου Δελφών αποτελώντας τροχοπέδη τα οποία πρέπει να θεραπευτούν. 

 

SWOT Ανάλυση Μηχανογραφικών Υπηρεσιών 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Ανάγκη για εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
πληροφόρησης 

Ναι 
Κατάρτιση του προσωπικού στην 
χρήση του υπάρχοντος 
τεχνολογικού εξοπλισμού 

Ναι 

Ανάγκη για ενοποίηση και 
διεύρυνση των τεχνολογικών – 
ηλεκτρονικών υποδομών του Δήμου 

Ναι 

Δυνατότητα εκμετάλλευσης των 
νέων τεχνολογιών και της 
πληροφορικής για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών 

Ναι 

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση 
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες  

Ναι   
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Βελτίωση και αναβάθμιση των 
μηχανογραφικών υποδομών του 
Δήμου  

Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού 
για μηχανογραφική υποστήριξη  

Όχι 
Διεύρυνση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

Ναι 

Μειωμένοι πόροι για την 
αναβάθμιση των μηχανογραφικών 
εφαρμογών 

Όχι 
Αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού 
και μηχανογραφικών εφαρμογών  

Ναι 

Έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού 

Ναι   

 

SWOT Ανάλυση Δομών Παιδείας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Ανάγκη για περαιτέρω επέκταση 
και ενίσχυση των προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού. 

Ναι 
Ύπαρξη κατάλληλων ελεύθερων 
χώρων για τη δημιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

Ναι 

Έλλειψη εκσυγχρονισμού και 
πλήρους συντήρησης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

Ναι 
Δήμος με πλούσια πολιτιστική 
δραστηριότητα  

Ανάγκη επέκτασης των 
πολιτιστικών προγραμμάτων 

Ναι 
Καθιέρωση ετήσιου 
προγράμματος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

Ναι 

Έλλειψη εγκαταστάσεων και 
αιθουσών για την 
πραγματοποίηση Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  

Όχι 

Αξιοποίηση του Πολιτιστικού και 
Ιστορικού Υπόβαθρου της 
περιοχής του Δήμου, για την 
δημιουργία νέων Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

Ναι 

Ελλιπής προβολή των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και προγραμμάτων 

   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Δυσκολία εύρεσης 
απαιτούμενων πόρων για 
δημιουργία αθλητικών και 
πολιτιστικών υποδομών 

Ναι 

Ενθάρρυνση για συμμετοχή και 
ευαισθητοποίηση πολιτών στον 
τομέα των αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Ναι 

Υψηλό κόστος επέκτασης και 
ανάπτυξης των αθλητικών 
προγραμμάτων 

Ναι   

Έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού 

Ναι 
Αξιοποίηση Προγραμμάτων 
μαζικού αθλητισμού 

Ναι 
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SWOT Ανάλυση Δομών Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Υποστελέχωση Ανάγκη για νέο 
εξειδικευμένο προσωπικό 

Ναι 
Αξιοποίηση των δεικτών 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας 

Ναι 

Συνεργασία οργανικών μονάδων 

Ικανοπο
ιητικό 
επίπεδ

ο  

Αξιοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων 

Ναι 

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων 
βελτιωμένων διαδικασιών 
προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της δράσης και 
λειτουργίας του Δήμου. 

Ναι 
Εφαρμογή πρότυπων 
διαδικασιών διοίκησης  

Ναι 

Περιορισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό με εξειδίκευση στα 
αντίστοιχα αντικείμενα των 
αρμοδιοτήτων του. - Στελέχωση 
υπηρεσίας 

Ναι 
Βελτίωση διοικητικής 
εξυπηρέτησης πολιτών 

Ναι 

Ανάγκη για εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
πληροφόρησης. 

Ναι 
Εκπαίδευση του προσωπικού και 
εισαγωγή σύγχρονων 
διοικητικών διαδικασιών. 

Ναι 

Ανάγκη για ενοποίηση και 
διεύρυνση των τεχνολογικών – 
ηλεκτρονικών υποδομών του 
Δήμου 

Ναι 
Κατάρτιση του προσωπικού στην 
χρήση του υπάρχοντος 
τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Ναι 

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση 
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Συνεχής αλλαγές θεσμικού 
πλαισίου 

Ναι Μετακινήσεις προσωπικού Ναι 

Ανυπαρξία κινήτρων για τους 
εργαζόμενους 

Ναι Συμμετοχή και σεμινάρια  Ναι 

Έλλειψη οικονομικών πόρων Όχι 
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

Ναι 

Παλαιότητα υποδομών και 
εξοπλισμού 

Όχι 
Διεύρυνση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

Ναι 
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SWOT Ανάλυση Τμήματος Κίνησης 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Παλαιότητα οχημάτων  
Ναι & 

Όχι 

Δημιουργία νέων χώρων 

στάθμευσης 
Όχι 

Μεγάλο κόστος συντήρησης Ναι 
Ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών 

με κατάλληλο εξοπλισμό.  
Ναι 

Έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού 
Ναι 

Ενέργειες για την προστασία των 

οχημάτων 
Ναι 

Χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης 

χώρων  φύλαξης 
Ναι 

Προγραμματισμός και συντονισμός 

μέσα από εφαρμογή ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

Ναι 

Ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό Ναι   

Συντήρηση εγκαταστάσεων Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Κίνδυνος αύξησης των ατυχημάτων 

από ελλιπή συντήρηση 
Όχι 

Ηλεκτρονική καταγραφή και 

παρακολούθηση των δρομολογίων 
Ναι 

Πιθανές ελλείψεις  δρομολογίων 

εξαιτίας έλλειψης συντηρήσεων 
Ναι 

Ενημέρωση των πολιτών για την 

διεξαγωγή δρομολογίων και την 

προστασία της δημοτικής 

περιουσίας 

Ναι 

Ανθρωπογενείς εχθρικοί 

παράγοντες και βανδαλισμοί.  
Ναι 

Ενημέρωση των πολιτών για την 

χρήση και  προστασία της δημοτικής 

περιουσίας 

Ναι 

Ελλείψεις σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις (γραφεία, χώροι 

στάθμευσης, κλπ) 

Ναι 

Εθνικά και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

για την απόκτηση νέων οχημάτων 

και μηχανημάτων 

Ναι 

Παλαιωμένος εξοπλισμός Ναι   

 

SWOT Ανάλυση Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
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Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Αστική ανάπλαση του Δήμου. Ναι 

Υλοποίηση υποδομών, έργων και 
επενδύσεων που θα αναβαθμίσει 
την ποιότητα ζωής των πολιτών 
μέσω του σχεδιασμού 
αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών και 
στατικών μελετών. 

Ναι 

Ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση 
και αναβάθμιση διαμόρφωσης των 
πλατειών, και άλλων κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου. 

Ναι 

Προγραμματισμός και συντονισμός 

δεντροφυτεύσεων σε σημεία που 

χρήζουν ενίσχυσης σε πράσινο.  

Όχι 

Βελτίωση, συντήρηση, επέκταση και 
ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου. 

Ναι 
Ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών 
με τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.  

Ναι 

Ανάγκη δημιουργίας πεζοδρόμων 
και ολοκληρωμένου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων σε κάποιες πόλεις 
ναι. 

Ναι 
Υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης 
και εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και έργων. 

Ναι  

Έντονο κυκλοφορικό πρόβλημα και 
στάθμευσης σε συγκεκριμένες 
περιοχές, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Ναι Δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Ναι 

Έλλειψη ικανοποιητικών χώρων 
στάθμευσης για τις ανάγκες της 
πόλης χώρων στάθμευσης. 

Ναι 

Δημιουργία νέων υπόγειων χώρων 
στάθμευσης καθώς και υπέργειων 
σε περιοχές που παρουσιάζουν 
πρόβλημα. 

Ναι  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες του δήμου. 

Ναι   

Υποστελέχωση Ναι   

Έλλειψη οικονομικών πόρων Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
και υποστελέχωση 

Ναι 
Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων 
της γεωγραφικής θέσης του Δήμου. 

Ναι 

Δυσκολία προσέλκυσης επενδυτών 
στο Δήμο για κατασκευή έργων 
υποδομής και τουρισμού. 

Όχι 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής μέσω 
δράσεων για την ασφαλή και 
κοινωνική οδήγηση. 

Ναι 

Υψηλό κόστος για τη δημιουργία 
έργων υποδομής. 

Ναι   

Δυσκολία επίλυσης του 
κυκλοφοριακού προβλήματος.  

Ναι   

Δυσχέρεια προσαρμογής σε νέους 
κανόνες και λειτουργίες σχετικές με 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.  

Ναι   
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SWOT Ανάλυση  Δομών Περιβάλλοντος - Πρασίνου 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Ανάγκη για υλοποίηση υποδομών, 

έργων και επενδύσεων για ενίσχυση 

του στόλου 

Ναι 

Δημιουργία νέων έργων πρασίνου 

και αναπλάσεων κοινόχρηστων 

χώρων θέας και αναψυχής.  

Ναι 

Παρουσία έντονου προβλήματος 

ρύπανσης μόλυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες 

περιοχές.  

Όχι 
Ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών 

με κατάλληλο εξοπλισμό.  
Ναι 

Προστασία του Υδάτινου πλούτου  Όχι 

Ενέργειες για την προστασία των 

φυτών και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων  

Ναι 

Χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης 

χώρων πρασίνου.  
Ναι 

Δυνατότητα εύρεσης χώρων για 

δημιουργία σχετικών έργων 
Όχι 

Ύπαρξη σημείων με θύλακες 

καμένων εκτάσεων.  
Όχι 

Φιλοξενία σε κυνοκομείο και άλλες 

σχετικές ενέργειες για την 

προστασία των αδέσποτων  

Ναι  

Ανάγκη για την προστασία των 

αδέσποτων ζώων  
Ναι   

Ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό  Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Κίνδυνος αύξησης της 

ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας 

ρύπανσης  

Ναι 

Συνεργασία με ομάδες, συλλόγους 

και φορείς για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης των 

πολιτών 

Ναι 

Πιθανές μολυσματικές ασθένειες 

των φυτών.  
Ναι   

Ανθρωπογενείς εχθρικοί 

παράγοντες και βανδαλισμοί.  
Ναι    

Παλαιωμένος εξοπλισμός Ναι   
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Ελλείψεις σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις (γραφεία, χώροι 

στάθμευσης, κλπ)  

Ναι   

Υψηλό κόστος για δημιουργία νέων 

χώρων πρασίνου και έλλειψη 

αντίστοιχων πόρων  

Όχι   

 

SWOT Ανάλυση Πολεοδομίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Έλλειψη εξοπλισμού (μεγάλα 
μηχανήματα εκτυπωτές, 
αυτοκίνητο) 

Ναι 
Ενέργειες για καθαίρεση 
αυθαίρετων κατασκευών και 
περίφραξη οικοπέδων. 

Ναι 

Έλλειψη προσωπικού Ναι   

Περιορισμός αναγκών λόγω 
οικονομικής κρίσης  

Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Νέο θεσμικό πλαίσιο Ναι 
Ενίσχυση με εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Ναι 

 

 

SWOT Ανάλυση ΚΕΠ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Συνεργασία οργανικών μονάδων.  Ναι 
Αξιοποίηση των δεικτών 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας 

- 

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων 
βελτιωμένων διαδικασιών 
προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της δράσης και 
λειτουργίας του Δήμου. 

Ναι 
Αξιοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Ναι 

Περιορισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό με εξειδίκευση στα 
αντίστοιχα αντικείμενα των 
αρμοδιοτήτων του. - Στελέχωση 
υπηρεσίας.  

Ναι 
Εφαρμογή πρότυπων 
διαδικασιών διοίκησης. 

Ναι 
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Ανάγκη για εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
πληροφόρησης. 

Ναι 
Βελτίωση διοικητικής 
εξυπηρέτησης πολιτών. 

Ναι 

Ανάγκη για ενοποίηση και 
διεύρυνση των τεχνολογικών – 
ηλεκτρονικών υποδομών του 
Δήμου. 

Ναι 
Εκπαίδευση του προσωπικού και 
εισαγωγή σύγχρονων 
διοικητικών διαδικασιών. 

Ναι 

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση 
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Ναι 
Κατάρτιση του προσωπικού στην 
χρήση του υπάρχοντος 
τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Ναι 

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Αναστολή προσλήψεων Ναι  Αναμόρφωση του ΟΕΥ Ναι 

Συνεχής αλλαγές θεσμικού 
πλαισίου 

Ναι Μετακινήσεις προσωπικού Όχι 

Ανυπαρξία κινήτρων για τους 
εργαζόμενους 

Ναι 
Συμμετοχή και σεμινάρια και 
ένταξη σε διεθνή και ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

Ναι 

Έλλειψη οικονομικών πόρων Όχι 
Διεύρυνση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

Ναι 

Παλαιότητα υποδομών και 
εξοπλισμού 

Όχι   

 

SWOT Ανάλυση Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Συνεργασία οργανικών μονάδων  Ναι 
Αξιοποίηση των δεικτών 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας 

Ναι 

Ανάγκη για εισαγωγή σύγχρονων 
βελτιωμένων διαδικασιών 
προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της δράσης και 
λειτουργίας του Δήμου 

Ναι 
Αξιοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων. 

 

 

Ναι 

Περιορισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό με εξειδίκευση στα 
αντίστοιχα αντικείμενα των 
αρμοδιοτήτων του - Στελέχωση 
υπηρεσίας 

Ναι 
Εφαρμογή πρότυπων 
διαδικασιών διοίκησης. 

 

 

Ναι 
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Ανάγκη για εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
πληροφόρησης 

Ναι 
Βελτίωση διοικητικής 
εξυπηρέτησης πολιτών. 

 

Ανάγκη για ενοποίηση και 
διεύρυνση των τεχνολογικών – 
ηλεκτρονικών υποδομών του 
Δήμου 

Ναι 
Εκπαίδευση του προσωπικού και 
εισαγωγή σύγχρονων 
διοικητικών διαδικασιών. 

 

Ανάγκη για ανάπτυξη και αύξηση 
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Ναι Κατάρτιση του προσωπικού στην 
χρήση του υπάρχοντος 
Ανανέωση τεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

 

Υποστελέχωση Ναι   

Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Αναστολή προσλήψεων Ναι Αναμόρφωση του ΟΕΥ Ναι 

Συνεχής αλλαγές θεσμικού 
πλαισίου  

Ναι Μετακινήσεις προσωπικού Ναι 

Ανυπαρξία κινήτρων για τους 
εργαζόμενους. 

Ναι 
Συμμετοχή και σεμινάρια και 
ένταξη σε διεθνή και ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

Ναι 

Έλλειψη οικονομικών πόρων Ναι Διεύρυνση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

Ναι 

Παλαιότητα υποδομών και 
εξοπλισμού 

Ναι   

 

SWOT Ανάλυση Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Προβλήματα/ανάγκες  Δυνατότητες  

Αριθμός υπαλλήλων / ειδικότητες / 

οργανική μονάδα  
Ναι 

Μετατάξεις / μετακινήσεις 

προσωπικού  
Όχι 

Επιμορφωτικές / εκπαιδευτικές 

ανάγκες 
Ναι 

Εκπαίδευση του προσωπικού και 

εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών 

διαδικασιών 

Ναι 

  

Κατάρτιση του προσωπικού στην 

χρήση του υπάρχοντος 

τεχνολογικού εξοπλισμού  

Ναι 

  Τροποποίηση του ΟΕΥ  Ναι 
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Περιορισμοί  Ευκαιρίες  

Αναστολή προσλήψεων  Ναι 

Συμμετοχή και σεμινάρια και ένταξη 

σε διεθνή και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

Ναι 

Ανυπαρξία κινήτρων για τους 

εργαζόμενους  
Ναι 

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για πρόσληψη 

προσωπικού  

Ναι 

Μη καταρτισμένο προσωπικό Όχι 
Διεύρυνση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών  
Ναι 

 

 

Η ΜΗΤΡΑ TOWS 

Μετά την προσέγγιση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων , των περιορισμών και των 

ευκαιριών του Δήμου Δελφών αλλά και της PESTEL ανάλυσης προτείνεται να αναλυθεί  η 

τεχνική TOWS.  

Η μήτρα TOWS (το ακρώνυμο S.W.O.T αντίστροφα) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μπορούν να 

συνδυαστούν με τα εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία και να καταλήξουν σε 4 πιθανές 

εναλλακτικές στρατηγικές, και συγκεκριμένα:  

 

 Η στρατηγική SO: με αυτήν ο Δήμος Δελφών χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία του, 

ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες.  

 Η στρατηγική ST: με αυτήν ο Δήμος Δελφών οργανισμός χρησιμοποιεί τα δυνατά 

σημεία του, ώστε να αποφύγει τις απειλές.  

 Η στρατηγική WO: με αυτήν ο Δήμος Δελφών εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες,ώστε 

να ξεπεράσει τα αδύνατα σημεία του.  

 Η στρατηγική WT:  με αυτήν ο Δήμος Δελφών χρησιμοποιεί πολιτικές άμυνας, ώστε 

να ελαχιστοποιήσει τα αδύνατα σημεία του και να αποφύγει τις απειλές.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΑΣ TOWS ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
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Αναλύοντας τις υπηρεσιακές SWOT Analysis, τα τεχνικά προγράμματα της περιόδου 2019-

2022 και τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου Δελφών, τα οποία και θα αναλυθούν 

στην Β Φάση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος  προκύπτει πως οι στρατηγικές 

που προκύπτουν από τη μήτρα TOWS έχουν υιοθετηθεί πλήρως. 

Επίσης προκύπτει ότι ταυτίζονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τη επιχειρησιακής 

στρατηγικής του Δήμου Δελφών που διαχρονικά είναι, και πρέπει να είναι, η βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του Δημότη μέσα από ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες στις υπάρχουσες 

συνθήκες.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (IFAS) 

Η Μήτρα εσωτερικών παραγόντων (IFAS), προκύπτει μέσα από έναν συγκεκριμένο πίνακα 

και μας δείχνει πόσο καλά ανταποκρίνεται ο Δήμος στους παράγοντες του εσωτερικού 

περιβάλλοντος. Για την κατασκευή του πίνακα ακολουθούμε τα εξής βήματα:  

 Καταγράφουμε μέχρι δέκα (10) σημαντικά δυνατά και αδύνατα σημεία του Δήμου.  

 Ορίζουμε έναν συντελεστή στάθμισης για κάθε παράγοντα ανάλογα με το πόσο 

σημαντικός είναι (1,0 πολύ σημαντικός και 0,0 καθόλου σημαντικός). Το άθροισμα 

όλων των συντελεστών πρέπει να είναι ίσο με 1,00.  

 Βαθμολογούμε τους παράγοντες (5,0 άριστος μέχρι 1,0 κακός), ανάλογα με την 

επίδοση ως προς τους παράγοντες.  

 Βρίσκουμε τη σταθμισμένη βαθμολογία (5,0 άριστη μέχρι 1,0 κακή με μέσο όρο το 3,0).  

 Εξηγούμε γιατί διαλέξαμε κάθε παράγοντα.  

Ακολουθεί ο πίνακας που παρουσιάζει τη μήτρα εσωτερικών παραγόντων του Δήμου 

Δελφών (IFASMATRIX).  

 

 

Στρατηγικοί 

παράγοντες 

Συντελε

στής 

Βαθμολο

γία 

Σταθμισμ

ένη 

βαθμολο

γία 

Διάρκεια 

Σχόλια 

Στάθμισ

ης 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Βρα

χ 
Μεσ. 

Μα

κρ 

Στήλη 5 

Οι Υπηρεσίες 

του Δήμου δεν 

είναι 

συγκεντρωμένε

ς  0,10 2,00 0,15 

 Χ    

Ανταπόκριση στις άμεσες  

Ανάγκες των δημοτών με  

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

Ικανοποιητικό 

ταμειακό 

πλεόνασμα 0,10 3,00 0,30 

 Χ    

Παράγοντας εύρυθμης 

 λειτουργίας 

Ικανοποιητικό 

επίπεδο 

λειτουργίας 

δομών 

καθαριότητας 

και πρασίνου 0,15 3,50 0,50 

  Χ  

Περιβαλλοντική 

ευαισθησία – Κλιματική 

Αλλαγή 

Έντονη 

κοινωνική 

δράση 0,15 3,50 0,50 

Χ Χ Χ 

Ανάγκη και απόρροια της 

οικονομικής και 

υγειονομικής κρίσης 

Ικανοποιητική  

αθλητική 

δραστηριότητ

α 

0,10 4,00 0,70 

Χ    

Αρκετές αθλητικές 

υποδομές και δράσεις 

καλύπτουν το σύνολο του 

πληθυσμού του δήμου 

Υψηλό 

πολιτιστικό 

κεφάλαιο 0,25 4,50 1,00 

Χ Χ Χ 

Ύπαρξη πλήθους 

πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 
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Υψηλό 

τουριστικό 

απόθεμα 0,30 5,00 1,10 

Χ Χ Χ 

Παράγοντας οικονομικής 

ανάπτυξης 

Οικονομική 

και 

υγειονομική 

κρίση  0,05 2,00 0,15 

Χ Χ   

Αστάθεια στο σχεδιασμό 

και προσήλωση σε 

κοινωνικές δράσεις 

Προσπάθεια 

δημιουργίας 

smart city 0,10 3,00 0,30 

  Χ Χ 

Ψηφιακή εποχή 

Ελλείψεις 

στην 

ανανέωση 

προσωπικού 0,15 1,00 0,05 

Χ Χ   

Μείωση εργατικού και 

διοικητικού προσωπικού 

Σύνολα 1  31,50 4,75         

 

Με βαθμολογία 4,75 ο Δήμος Δελφών είναι πάνω από το μέσο όρο που θεωρείται το 3,0.  

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Για να διαμορφωθεί η στρατηγική του Δήμου Δελφών πρέπει να προσδιοριστούν τα θέματα 

της τοπικής ανάπτυξης που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει και ταυτόχρονα να 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για την ανάπτυξη βασικών πολιτικών,  ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της τοπικής ανάπτυξης 

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται εν συντομία  σε κατηγορίες και θεματικούς τομείς. 

Κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Δελφών 

Θεματικός τομέας Κρίσιμα ζητήματα 
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Ποιότητα Ζωής των κατοίκων –Φυσικοί 

και Ανθρώπινοι πόροι 

 Ανάδειξη της Κυκλικής Οικονομίας 

με στόχευση στις υπηρεσίες 

καθαριότητας και ανακύκλωσης  

 Ανάπτυξη δράσεων πολιτικής 

προστασίας για φύλαξη του 

φυσικού πλούτου και την ασφάλεια 

των δημοτών και των κατοίκων 

 Ανανέωση των παλαιών 

μηχανημάτων και του δημοτικού 

στόλου οχημάτων 

 Σχέδιο ανάπτυξης χώρων 

στάθμευσης και αναψυχής 

 Υλοποίηση έργων αποχέτευσης σε 

συγκεκριμένες περιοχές που δεν 

υπάρχει αγωγός, ώστε να 

ολοκληρωθεί το δίκτυο ακαθάρτων 

του Δήμου 

 Ολοκλήρωση διαφόρων έργων 

υποδομής στους κοινόχρηστους 

χώρους κάθε Δημοτικής Ενότητας 

 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία& Δια Βίου 

Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 

κοινωνικών δομών- ενίσχυση των 

προγραμμάτων Βοήθεια στο 

Σπίτι, ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών, 

ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμεΑ 

 Προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 

αναβάθμισης των υγειονομικών 

δομών  

 Ενημέρωση των νέων αλλά και 

κάθε ενδιαφερόμενου για 

προγράμματα Δια Βίου 

εκπαίδευσης  
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 Αναβάθμιση και επέκταση των 

υπαρχόντων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων  

 Δημιουργία Πολιτιστικών 

Διαδρομών 

 Καταπολέμηση των μικρών 

ελλείψεων στις υποδομές των 

σχολικών μονάδων 

 Προώθηση μαζικού 

ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσα 

από προγράμματα της ΓΓΑ 

 Αναβάθμιση Αθλητικών 

εγκαταστάσεων μέσα από 

χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση, 

Τουρισμός 

 Στήριξη της επιχειρηματικότητας 

 Μείωση της ανεργίας 

 Παροχή Σεμιναρίων για 

επιχειρηματίες και ανέργους 

 Υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού 

 Ενίσχυση των υφιστάμενων 

πολιτιστικών- τουριστικών 

αξιοθέατων 

 Ανάπτυξη Πολιτιστικού 

Τουρισμού 

 Εφαρμογή Τουριστικής Πολιτικής 

με δημιουργία πολιτιστικών- 

τουριστικών διαδρομών 

 

Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου  Η ύπαρξη νέου ΟΕΥ ως ευκαιρία 

για την επίλυση προβλημάτων 
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αναφορικά με τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών  

 Ένταξη του υπηρεσιακού 

στελεχιακού δυναμικού στη Δια 

Βίου εκπαίδευση με στόχο την 

συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων 

του 

 Εφαρμογή της εταιρικής 

ταυτότητας του Οργανισμού ως 

Ψηφιακού Δήμου με συνεχή 

αναβάθμιση της χρήσης 

συστημάτων ΤΠΕ  

 Συνεχής έλεγχος των εξόδων του 

Δήμου. 

 Εκπόνηση σύγχρονων 

Περιγραμμάτων Θέσεων 

Εργασίας 

 

Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης 

Η επιλογή των κρίσιμων θεμάτων  που καλείται να επιλύσει ο Δήμος, θα αποτελέσουν τους 

γενικούς στόχους για να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά 

θεματικό τομέα. 

Τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Δελφών την επόμενη περίοδο 

για να πετύχει στους στόχους τοπικής ανάπτυξης έχουν καταγραφεί και αναλυθεί ανά 

θεματικό τομέα και έχουν διατυπωθεί σχηματικά, ώστε ανεξάρτητα με το μέγεθός τους να 

αποτελούν συνεχή μέριμνα και προσπάθεια των δημοτικών δράσεων και πολιτικών. 

Για το λόγο αυτό ως στόχος του Δήμου καταγράφεται η επιλογή αυτών των ζητημάτων ανά 

θεματικό τομέα και η επίλυσή τους προκειμένου  να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή 

του.  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά 

θεματικό τομέα όπως κατεγράφησαν από την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών. 

 

Πίνακας Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 

Θεματικός τομέας Ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί Γενικοί 

στόχοι τοπικής ανάπτυξης 

Ποιότητα Ζωής των κατοίκων – Φυσικοί 

και Ανθρώπινοι πόροι 

 Ενίσχυση του εξοπλισμού 

καθαριότητας μέσα από 

χρηματοδοτούμενα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Οργάνωση των κοινόχρηστων 

χώρων και αναβάθμισή τους 

 Εκπόνηση και υλοποίηση 

Προγραμμάτων ανακύκλωσης 

στην πηγή (κομματοποίηση)  

 Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την 

μείωση της ρύπανσης του 

φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων 

κυκλοφορίας και στάθμευσης, 

ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες 

 Βελτίωση και επέκταση των 

βασικών τεχνικών υποδομών  

 Εξασφάλιση πρόσβασης σε 

δημόσια κτίρια και 

κοινόχρηστους χώρους για ΑμεΑ 
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Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία & Δια Βίου 

Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 Ενίσχυση των πολιτικών 

κοινωνικής μέριμνας και 

αλληλεγγύης (ανάληψη 

πολιτικών με στόχο την ενίσχυση 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων 

όπως: νηπίων, ηλικιωμένων, 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 

κλπ.) 

 Ενίσχυση και επέκταση των 

κοινωνικών δομών 

 Ενίσχυση και επέκταση των 

υποδομών και υπηρεσιών 

εκπαίδευσης 

 Ανάδειξη της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής μέσα από την 

δημιουργία Πολιτιστικών 

Διαδρομών 

 Ενίσχυση και ανάπτυξη των 

θεσμών πολιτιστικού 

περιεχομένου 

 Βελτίωση και επέκταση των 

αθλητικών υποδομών και 

υπηρεσιών 

 Δημιουργία προγραμμάτων 

Μαζικού Ερασιτεχνικού 

Αθλητσμού ή ένταξή τους σε 

υπάρχοντα (ΓΓΑ) 

 

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση  Αξιοποίηση τοπικών 

παραγωγικών πόρων και σύνδεση 
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των παραγωγικών τομέων μεταξύ 

τους 

 Υποστήριξη και ενθάρρυνση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Υποστήριξη της καινοτομίας στις 

μεθόδους παραγωγής και 

προώθησης των προϊόντων 

 Ενίσχυση και αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων του τοπικού 

παραγωγικού δυναμικού 

 Ανάπτυξη Πολιτιστικού 

Τουρισμού 

 Υιοθέτηση ή ενίσχυση 

υπαρχόντων μορφών 

εναλλακτικού  τουρισμού 

(οικονομικά forum, πολιτιστικές 

διαδρομές, τουριστικά 

μονοπάτια, αγροτοτουρισμός, 

ιατρικός τουρισμός κλπ) 

Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου  Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

και των διαδικασιών του Δήμου 

(με τον νέο ΟΕΥ) 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων του 

ΕΚΔΔΑ και άλλων φορέων για την 

συνεχή βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου  

 Υιοθέτηση της ταυτότητας 

Ψηφιακού Δήμου με αναβάθμιση 

των υπαρχουσών υποδομών ΤΠΕ 

(ψηφιακές πλατφόρμες 

παρακολούθησης του έργου των 

δημοτικών υπηρεσιών) 
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 Εφαρμογή της «Διοίκησης μέσω 

Στόχων», της τυποποίησης των 

Διαδικασιών  και του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η εσωτερική  ανάπτυξη του Δήμου Δελφών  θα πρέπει να έχει ως στρατηγικό πλάνο  την 

επίτευξη των στόχων της καλής διακυβέρνησης, οι οποίοι διατυπώνονται με σαφήνεια 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας 

Διοίκησης, 2007-2013». 

Για την  ανάλυση την υπάρχουσας κατάστασης  σε ότι αφορά την καλή διακυβέρνηση  

χρησιμοποιούνται  δύο παραπλήσια πρότυπα ορισμού της  καλής διακυβέρνησης, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνούς Τράπεζας και σχετικές πηγές αναφοράς, με βάση 

τις οποίες θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τη χώρα με το Ευρωπαϊκό και το διεθνές 

περιβάλλον.  

 Το πρώτο πρότυπο περιλαμβάνει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης που τα 

υποδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και το ΥΠΕΣΔΑ το έχει εντάξει στο στόχο 

υποστήριξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τα κριτήρια αυτά εντάσσονται σε δύο ευρείς στρατηγικούς στόχους:  

 Τον στρατηγικό στόχο για μια αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση 

στον οποίο εντάσσονται το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, 

και το κριτήριο της ανταπόκρισης.  

 Τον στρατηγικό στόχο για μια ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική Δημόσια Διοίκηση. 

Στον στόχο αυτό εντάσσονται τα κριτήρια της συμμετοχής, της εφαρμογής του 

νόμου, της διαφάνειας, της συναίνεσης, της ισονομίας ενσωμάτωσης, καθώς και 

της λογοδοσίας. 
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Το δεύτερο πρότυπο περιλαμβάνει πέντε κριτήρια καλής διακυβέρνησης που 

χρησιμοποιεί η Διεθνής Τράπεζα για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγματοποιεί σε 

παγκόσμια κλίμακα.  

Τα κριτήρια αυτά είναι : 

o Συμμετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability) 

o Αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness) 

o Ποιότητα ρυθμίσεων (Regulatory quality) 

o Εφαρμογή της νομιμότητας (Rule of law) 

o Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption) 

Ο ορισμός που δόθηκε στην εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου, σαν η βελτίωση της 

Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Νομιμοποίησης της λειτουργίας του, αν 

λάβουμε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, εκφράζουν 

ακριβώς το ζητούμενο για την αναπτυξιακή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

Δήμος Δελφών. 

Πριν αναφερθούμε διεξοδικά στους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές 

δράσης του Δήμου Δελφών θα αναφερθούμε συνοπτικά σε θέματα αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας και νομιμοποίησης της υπάρχουσας λειτουργίας του Δήμου που 

αποτελούν κριτήρια αξιολόγησής του: 

 Αποτελεσματικότητα: Η αποτελεσματικότητα αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα 

αποτελέσματα της δράσης ενός Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με 

άλλους όρους η αποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με θέματα εσωτερικής οργάνωσης, 

επάρκειας (ποσοτικής και ποιοτικής) των πόρων του Δήμου καθώς και τις ωφέλειες που 

δημιουργούνται στους αποδέκτες από τις δράσεις του Δήμου. 

 Αποδοτικότητα :Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του δήμου αποδίδουν το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

 Νομιμοποίηση :Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις 

ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων από το εξωτερικό και το 

εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης τις λειτουργίας του 

Δήμου απαιτείται η άσκηση ανοικτής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής 

διακυβέρνησης.  
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Πολιτικές δράσης και Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Δελφών εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του στις ακόλουθες ενότητες: 

 Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας. Ήδη από τα προηγούμενα κεφάλαια 

έχουν αποτυπωθεί οι δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που 

αφορούν τις δράσεις του είτε στο επίπεδο Δήμου είτε στο επίπεδο των Νομικών του 

Προσώπων. Τα κρίσιμα ζητήματα σε θέματα δραστηριοτήτων αφορούν: 

- την αναβάθμιση της λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας και της πολεοδομίας 

- την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

Παράλληλα τα κρίσιμα θέματα διαδικασιών λειτουργίας αφορούν: 

- τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες  

- την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων στη διαχείριση έργων  

- τη δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης 

 

 Οργάνωση & Συνεργασίες. Η ανάλυση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Δελφών 

ανέδειξε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε θέματα οργάνωσης και συνεργασιών. Τα κυριότερα 

από αυτά είναι: 

- Οργανωτικές ελλείψεις σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου 

- Ελλείψεις σε θέματα προγραμματισμού και μέτρησης παραγόμενου έργου 

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή. Σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού στο 

Δήμο Δελφών τα κρίσιμα ζητήματα συνοψίζονται: 

- στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, κυρίως σε ζητήματα ΤΠΕ 

- στην έλλειψη προσωπικού 

- στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

Τα κρίσιμα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής αφορούν: 
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- τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των κτιριακών υποδομών που στεγάζει τις υπηρεσίες ο 

Δήμος  

- την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ  

- την ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμού που λόγω παλαιότητας απαιτεί υψηλό κόστος 

συντήρησης 

- την ανάγκη βελτίωσης των χώρων στέγασης σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. 

 

 Οικονομικά. Τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος 

Δελφών σε αυτόν τον τομέα είναι: 

- η αποτελεσματικότερη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας 

- η αύξηση των εσόδων μέσα από την αξιοποίηση όλων των πηγών των. 

- Ο συνεχής έλεγχος των οικονομικών του Δήμου σε επίπεδο κόστους / ωφέλειας 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης όπως και για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών δράσης, αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές 

και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Μέσω των υποστηρικτικών και των οριζόντιων υπηρεσιών 

επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών 

από τα όργανα διοίκησης, σε κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητάς τους, δηλ. το να λειτουργούν αποτελεσματικά 

και αποδοτικά. Τα όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν συνέργειες, θέτοντας οριζόντιους 

στόχους εσωτερικής ανάπτυξης και οριζόντιες πολιτικές δράσης τις οποίες, σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό, πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι κάθετες υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές και 

οι οριζόντιες υπηρεσίες, επομένως είναι αρμόδιες για την επίτευξη γενικών στόχων 

εσωτερικής ανάπτυξης και είναι οι «θεματοφύλακες» των πολιτικών δράσης του Δήμου. 

Οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης που προβλέπεται να 

ακολουθήσει ο Δήμος για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων αλλά και το «πώς θα 

αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» 

αποτυπώνονται στον πίνακα  που ακολουθεί: 

 

Εσωτερική Ανάπτυξη 
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Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Γενικοί στόχοι 

εσωτερικής ανάπτυξης 

και πολιτικές δράσης 

Αρμόδιες 

υποστηρικτικές και 

οριζόντιες υπηρεσίες 

Δραστηριότητες       & 

Διαδικασίες 

Συστηματική διαχείριση 

των αιτημάτων των 

πολιτών 

Δομή εξυπηρέτησης του 

πολίτη 

 Βελτίωση των 

διαδικασιών 

προγραμματισμού 

Δομή  προγραμματισμού 

 Βελτίωση των 

διαδικασιών παροχής 

υπηρεσιών του Δήμου 

προς τους πολίτες 

Δομή του Δήμου και των 

νομικών προσώπων που 

σχετίζονται άμεσα με 

τους πολίτες 

 Αναδιοργάνωση με στόχο 

την πλήρη αξιοποίηση 

της τεχνικής υπηρεσίας 

Δομή Τεχνικής Υπηρεσίας 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Πλήρη εφαρμογή του 

νέου Οργανισμού (ΟΕΥ) 

Δομή Προσωπικού & 

Δομή Προγραμματισμού 

 Πιστοποίηση της 

διαχειριστικής επάρκειας 

του Δήμου 

Δομή Τεχνικής και 

Οικονομικής  υπηρεσίας 

Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Βελτίωση της 

παραγωγικότητας των 

υπηρεσιών μέσω των 

ΤΠΕ  

Δομή  πληροφορικής 

 

 

 

Βελτίωση της δεξιότητας 

του προσωπικού μέσω 

Οι Δομές του Δήμου 

συνολικά 
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προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

 Αναβάθμιση των 

υποδομών ΤΠΕ 

Δομή  Πληροφορικής 

Οικονομικά  Σχεδιασμός μείωσης του 

κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

Δομή Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

 Έλεγχος των εξόδων Δομή Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

 Αξιοποίηση Δημοτικής 

Περιουσίας 

Δομή Τεχνικής και 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

Όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι πολιτικές δράσης  αποτελούν γενικές κατευθύνσεις 

που προσανατολίζουν τις αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των 

επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.  

Οι πολιτικές δράσης  δεν διαφέρουν από τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης αφού κι 

αυτές αποτελούν στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Και οι δύο προκύπτουν από τα 

κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης που έχουν ήδη εντοπιστεί. Η διαφορά τους 

αφορά τον τρόπο υλοποίησής τους και είναι η εξής: για να υλοποιηθούν οι γενικοί 

στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης απαιτείται  η κατάρτιση ειδικών σχεδίων δράσης, ενώ οι 

πολιτικές δράσης θα υλοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των 

επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.  

Οι πολιτικές δράσης, καθώς  και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, έχουν ως 

στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 

εν τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 

νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Πιο κάτω ακολουθεί ο σχετικός πίνακας αφού 

πρώτα έχουν καθοριστεί οι πολιτικές της δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης. 

 

Δράσεις και Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 
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Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Πολιτικές δράσης Γενικοί στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης 

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας 

 Έναρξη λειτουργίας δομής 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 Ανάπτυξη νέων δράσεων 

κυκλικής οικονομίας  

 Ενίσχυση της κοινωνικής 

πολιτικής 

 Εφαρμογή προγραμμάτων και 

δράσεων με στόχο την 

προστασία αστικού και 

περιαστικού περιβάλλοντος 

 Δημιουργία κλίματος  

οικονομικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης καθώς  

 Εκπόνηση νέων Πολιτιστικών 

και των αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

 Σύνδεση του Τουρισμού με 

την αναπτυξιακή πολιτική του 

Δήμου 

 Ανάδειξη του Δήμου και των 

υπηρεσιών του ως φιλικό 

εταίρο των πολιτών με 

υιοθέτηση δράσεων που 

στόχο έχουν την παροχή 

ποιοτικών και έγκυρων 

υπηρεσιών 

 Συνεχή διεκδίκηση 

οικονομικών πόρων για την 

πραγματοποίηση νέων και την 

 Υιοθέτηση σύγχρονου 

συστήματος διαχείρισης των 

παραπόνων των πολιτών 

 Σύστημα παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ενημέρωσης 

της πορείας των αιτημάτων 

των πολιτών 

 Ενίσχυση των διαδικασιών 

προγραμματισμού και 

διαφάνειας των υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη διαδικασιών 

ελέγχου από την έκδοση ως την 

εφαρμογή των  αποφάσεων 

των συλλογικών ή 

μονοπρόσωπων οργάνων 

διοίκησης 

 Συνεχή βελτίωση των 

ψηφιακών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες 

 Αναβάθμιση των δομών 

τεχνικών παρεμβάσεων του 

Δήμου με στόχο την άμεση, 

έγκαιρη και ποιοτική 

παραγωγή του δημοτικού 

έργου 

 Εμπλοκή του Δήμου στην 

καθημερινότητα των δημοτών 

και κατοίκων του με στόχο την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων τους 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

254 
 

ολοκλήρωση υφιστάμενων 

έργων υποδομών 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

 Ανάπτυξη συνεργασιών για 

ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και για υιοθέτηση βέλτιστων 

καινοτόμων προτάσεων 

 Αναδιοργάνωση των Νομικών 

Προσώπων 

 Πλήρη εφαρμογή του νέου 

Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

& Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

 Συμμετοχή σε προγράμματα 

του Ελληνικού Δημοσίου με 

στόχο την κάλυψη των 

εξειδικευμένων ή στοχευμένων 

αναγκών στελέχωσης 

 Συμμετοχή σε επιστημονικά 

συνέδρια ή σε προγράμματα 

Δια Βίου Εκπαίδευσης με στόχο 

την ενίσχυση των γνώσεων των 

πολιτικών και υπηρεσιακών 

στελεχών 

 Ψηφιοποίηση των 

υφιστάμενων δομών μέσα από 

την μηχανοργάνωση τους και 

την ενίσχυσή τους με 

τεχνολογικά ηλεκτρονικά μέσα 

(ΤΠΕ) 

 Βελτίωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής καθ’ όλη την 

διάρκεια της θητείας της 

Δημοτικής Αρχής 

 Αύξηση της απόδοσης των 

υπηρεσιών μέσω των 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών 

(ΤΠΕ) 

 Συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα με στόχο την 

αύξηση των δεξιοτήτων του 

πολιτικού και υπηρεσιακού 

δυναμικού 

 Αναβάθμιση των  υποδομών 

ΤΠΕ (Ψηφιακός Δήμος) 

Οικονομικά  Αύξηση των εσόδων του Δήμου 

μέσω της αξιοποίησης εθνικών 

και κοινοτικών 

χρηματοδοτήσεων και της 

 Ορθολογική κατανομή των 

τελών  

 Δημιουργία οικονομιών 

κλίμακος μέσα από την 
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καλύτερης αξιοποίησης των 

υφιστάμενων πηγών 

χρηματοδότησης 

 Ειδική μέριμνα για την 

οικονομική επιβάρυνση των 

ασθενέστερων ομάδων 

πολιτών.  

 Μείωση των λειτουργικών 

δαπανών, διαμέσου της 

ενεργειακής αναβάθμισης των 

κτιρίων και των εγκαταστάσεων 

επίτευξη ποιοτικότερων 

παροχών με ταυτόχρονη 

μείωσης του κόστους τους  

 Έλεγχος των εξόδων για την 

επίτευξη ισοσκελισμένου 

προϋπολογισμού 

 Αξιοποίηση της Δημοτικής 

Περιουσίας με γνώμονα το 

συμφέρον του δήμου και των 

πολιτών του 

 Στο πλαίσιο της ισόρροπης 

ανάπτυξης αξιοποίηση των 

συνεργασιών με τον ιδιωτικό 

τομέα (ΣΔΙΤ) 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο ελέγχεται η κάλυψη και των τριών 

κριτηρίων αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου Δελφών, δηλαδή της 

Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Νομιμότητας της λειτουργίας του. 

 

 

 

Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα - Νομιμοποίηση 

Θεματική 

ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Αποτελεσματικότητα* 

 

Αποδοτικότητα Γενικοί στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 Λειτουργία Δομής 

Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 Βελτίωση της 

αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων 

 Ανάπτυξη 

διαδικασιών 

αμφίδρομης 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

256 
 

 Ανάδειξη πιθανών 

κινδύνων και 

υιοθέτηση 

δικλίδων 

ασφαλείας 

 Δημιουργία 

φιλικού 

περιβάλλοντος 

προς τον πολίτη με 

στόχο την 

εμπιστοσύνη του 

 Εφαρμογή νέων 

δράσεων Κυκλικής 

Οικονομίας με 

στόχο την 

οικονομική 

ανάπτυξη 

 Συμμετοχή σε 

χρηματοδοτικά 

εργαλεία για την 

ολοκλήρωση των 

συνεχιζόμενων και 

υλοποίηση νέων 

έργων  

 Εισαγωγή 

ηλεκτρονικών 

συστημάτων και 

διαδικασιών 

προγραμματισμού 

για την  

παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του 

δημοτικού έργου 

με στόχο την 

δραστηριοτήτων με 

σκοπό την πιο ταχεία 

και οικονομική 

εξυπηρέτηση του 

πολίτη 

 Απλοποίηση των 

διαδικασιών 

 

 

επικοινωνίας 

και συμμετοχής 

των πολιτών 

 Ενίσχυση της 

διαφάνειας και 

της δομής του 

εσωτερικού 

ελέγχου 

 Ενισχυμένη 

λειτουργία 

υπηρεσίας ΚΕΠ 
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εξοικονόμηση 

υλικών και 

ανθρώπινων 

πόρων 

 Παρακολούθηση 

και προσαρμογή 

της λειτουργίας 

των οργάνων 

διοίκησης σε 

διαδικασίες και 

εφαρμογές που 

απαιτεί η 

Διοίκησης μέσων 

Στόχων  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Εφαρμογή του 

νέου ΟΕΥ, 

εκσυγχρονισμός  

των Νομικών 

προσώπων  

 Τυποποίηση των 

διαδικασιών των 

υπηρεσιών για την 

απόκτηση 

Πιστοποίησης  της 

διαχειριστικής 

επάρκειας του 

Δήμου σε όσο το 

δυνατό 

περισσότερους 

τομείς 

 Ανάπτυξη 

συνεργασιών με 

άλλους φορείς και 

Αναπτυξιακές     

πρωτοβουλίες 

 

 

 Συνεργασία και 

συνέργειες στην 

άσκηση της 

δημοτικής 

πολιτικής με 

τοπικούς & 

υπερτοπικούς 

εταίρους 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

258 
 

συμμετοχή σε 

αναπτυξιακά 

τοπικά, εθνικά, 

ευρωπαϊκά ή 

παγκόσμια δίκτυα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ & 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 Συνεχής επιδίωξη 

της ενίσχυσης  της 

πληροφόρησης, 

εκπαίδευσης και 

της παροχής 

γνώσεων σε 

πολιτικό και 

υπηρεσιακό 

προσωπικό 

 Ενίσχυση της 

υλικοτεχνικής 

υποδομής και 

δημιουργία 

φιλικότερου 

περιβάλλοντος και 

καλύτερων  

συνθηκών 

εργασίας για το 

πολιτικό και 

υπηρεσιακό 

ανθρώπινο 

δυναμικό 

 Αξιοποίηση των 

ηλεκτρονικών 

τεχνολογιών (ΤΠΕ) 

 Σχεδιασμός και 

προγραμματισμός για 

τις αναγκαίες 

προσθήκες προσωπικού 

ώστε να αποφευχθούν 

προβλήματα 

στελέχωσης 

 Συστηματική 

παρακολούθηση με 

καταγραφή στοιχείων 

καθημερινότητας που 

να τεκμηριώνουν 

έγκυρη  πληροφόρηση 

για το λειτουργικό 

κόστος των υπηρεσιών 

και των δράσεων που 

αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο εφαρμογής της 

δημοτικής πολιτικής 

 Συνεχή 

παρακολούθηση 

των 

προβλημάτων 

και των αναγκών 

των δημοτών και 

των κατοίκων 

(Δήμος δίπλα 

στον πολίτη) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Ανάπτυξη 

πολιτικών για την 

δημιουργία 

 Σχεδιασμός ελέγχου του 

κόστους των 

δραστηριοτήτων  

 Η συνεισφορά  

των δημοτών και 

κατοίκων με 
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οικονομίας 

κλίμακος 

 Αξιοποίηση 

εθνικών και 

κοινοτικών πόρων 

και υφιστάμενων 

πηγών 

χρηματοδότησης 

για την 

χρηματοδότηση 

έργων και 

υπηρεσιών με 

όφελος προς τους 

πολίτες 

 Έλεγχος του 

κόστους 

λειτουργίας των 

υπηρεσιών 

 Προϋπολογισμός του 

κόστους απόκτησης 

νέων πόρων και 

ανεύρεση 

χρηματοδοτήσεων 

 

ανταποδοτικά 

τέλη δεν θα 

πρέπει να 

ξεπερνά  τον 

μέσο όρο 

ομοειδών ΟΤΑ 

 Ειδική μέριμνα 

για την 

οικονομική 

επιβάρυνση των 

ασθενέστερων 

ομάδων πολιτών 

και ελάφρυνση 

της συμμετοχής 

τους αν τα 

οικονομικά του 

Δήμου το 

επιτρέπουν 

    

Πολλές από τις επιλογές στην ανωτέρω στήλη της αποτελεσματικότητας που 

ομαδοποιήθηκαν στη στήλη της αποτελεσματικότητας θα συμβάλλουν παράλληλα στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιοτικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο εντοπισμός των κρίσιμων θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο Δήμος Δελφών την προσεχή περίοδο καταγράφηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

Εν συνεχεία θα αναδειχθεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος, ώστε να 

αντιμετωπίσει τα κρίσιμα θέματα που έχουν εντοπιστεί. 
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Αυτό  θα επιτευχθεί μέσα από την αποτύπωση των γενικών στόχων και συγκεκριμένων 

δράσεων που ομαδοποιούνται σε άξονες και μέτρα. 

Όπως έχει κατηγοριοποιηθεί στην ανάλυση που έχει γίνει, τα κρίσιμα σημεία τοπικής 

ανάπτυξης αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 

1. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, με 

έμφαση σε θέματα της καθημερινότητας αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.  

2. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 

έμφαση στα θέματα πρόνοιας, παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητικού και 

Πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

3. Τομέας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, απασχόλησης και Τουρισμού, με έμφαση στην 

ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα θέματα απασχόλησης και Τουριστικής 

Ανάπτυξης. 

4. Τομέας ανάλυσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου, με στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία του και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Επίσης στη συνέχεια παρουσιάζεται το όραμα και η αρχή λειτουργίας και διακυβέρνησης 

του Δήμου Δελφών.  

Ο Δήμος, αφού έχει ολοκληρώσει την μελέτη του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντός του επιχειρεί να χαράξει την στρατηγική στην οποία θα βασιστεί τα επόμενα 

έτη.  

Το σημαντικό είναι να βελτιωθούν  οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν την κοινωνική 

ευημερία, την ποιότητα ζωής, την οικονομική αποτελεσματικότητα, την τεχνική επάρκεια, 

την διοικητική ικανότητα και την εικόνα  ενός προσιτού προς τον πολίτη Δήμου.  

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών για  να έχει αποτελεσματικότητα, 

πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά : 

Α) Προσδιορισμός της αποστολής  

Η αποστολή ενός Δήμου είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ο σκοπός για τον οποίο 

δραστηριοποιείται.  

Η δημιουργία δήλωσης αποστολής (mission statement) συχνά θεωρείται ως σημείο 

εκκίνησης της διαδικασίας δημιουργίας μιας επιτυχημένης στρατηγικής.  

Βασικός στόχος των Διοικήσεων είναι να απαντήσουν στο ερώτημα «πού» θέλουμε σαν 

Ο.Τ.Α να βρεθούμε στο μέλλον. 
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Η δήλωση αποστολής χρησιμεύει ως καθημερινός οδικός χάρτης, αφού οδηγεί στη σωστή 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων και δίνει τη γενικότερη κουλτούρα που διατρέχει τον 

Οργανισμό.  

Β) Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων  

Οι αντικειμενικοί στόχοι περιγράφουν τα αποτελέσματα μιας προγραμματισμένης 

προσπάθειας.  

Η χάραξη της στρατηγικής του Δήμου Δελφών θα πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά 

δεδομένα της περιοχής και όχι σε υποθετικές καταστάσεις.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να κατανοεί όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες, καθώς και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών 

που δημιουργούν στην επιλογή δράσεων και την άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών. Για το 

λόγο αυτό κατά τον καθορισμό των στόχων θα πρέπει να περιγράφει τι θα επιτευχθεί και 

μέχρι πότε, με ποσοτική ανάλυση κόστους.  

Γ) Χάραξη στρατηγικών  

Στο στάδιο αυτό, ένας οργανισμός καθορίζει τους τρόπους και θέτει τις γενικές 

κατευθύνσεις, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους γενικούς σκοπούς του και να 

φέρει εις πέρας την αποστολή του.  

Δ) Ανάπτυξη πολιτικών  

Οι πολιτικές ενός οργανισμού είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που δρουν σαν συνδετικοί 

κρίκοι μεταξύ της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της πολιτικής.  

Η εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος στην πράξη είναι μια διαδικασία 

εξαιρετικά πολύπλοκη και σε καμία περίπτωση σύντομη χρονικά. Απαιτεί έλεγχο και 

επίπονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχεδόν καθημερινά.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης να εξετάζεται η 

απόκλιση από τους στόχους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των 

επιθυμητών στόχων με τα πραγματικά αποτελέσματα, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη 

για διορθωτικές κινήσεις. Για το λόγο αυτό και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Δήμου 

αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται 

ανάλογα με τα κελεύσματα των καιρών και να συμπληρώνεται ή διορθώνεται με νέα 

δεδομένα που τυχόν προκύψουν. 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Το όραμα του Δήμου Δελφών για την περίοδο 2019-2023 είναι η εξέλιξη του διευρυμένου 

Δήμου σε ένα σύγχρονο ψηφιακό οργανισμό, που θα αποτελεί κέντρο κοινωνικής, 

οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο την ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και την εξασφάλιση της συμμετοχής και ευημερίας των 

πολιτών του.  

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Αποστολή του  Δήμου Δελφών πρέπει να είναι η προσφορά προς τους δημότες δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. 

Ως στόχος είναι η συνεχής προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να διασφαλίσει την καλύτερη 

δυνατή ικανοποίηση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου κάνοντας έτσι τον 

Δήμο Δελφών μια σύγχρονη διοικητική οντότητα, στην οποία ο πολίτης θα επιθυμεί να ζει 

και να εργάζεται αλλά και ο επισκέπτης να  ικανοποιείται. 

Η συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου του Δήμου: 

Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 

για την  ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων, των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη 

βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του. 

Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του Δήμου Δελφών για την περίοδο 2019-

2023πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

- συμμετοχική δημοκρατία μέσα από την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών  

- διαφάνεια και χρηστή διοίκηση 

- ισότιμη μεταχείριση-εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων των δημοτικών ενοτήτων χωρίς 

διακρίσεις 

- κοινωνική δικαιοσύνη-αλληλεγγύη-κοινωνική συνοχή 

- ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών, φορέων, και επιχειρήσεων της περιοχής  

χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής 

- καθολικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της αισθητικής της περιοχής 
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- εξασφάλιση της ποιότητας ζωής μέσα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον με λύσεις στα 

προβλήματα της καθημερινότητας 

- καθαριότητα 

- κοινωνικές παροχές  

- ανάδειξη του Δήμου σε δραστήριο οικονομικό, αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο 

- κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και τουρισμού 

-μείωση της ανεργίας 

- αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 

- σύγχρονος ψηφιακός δήμος 

 

ΑΡΧΕΣ 

Οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες εμπεριέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι 

ακόλουθες: 

 Η δημιουργία περιβάλλοντος σταθερότητας για αποτελεσματική λειτουργία και 

βάσεις για μια πορεία ανάπτυξης.  

 Η αρχή της προσβασιμότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες ανεξάρτητα από το 

εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία έχουν την 

ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες).  

 Η αρχή της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.  

 Η αρχή της καθολικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών (οι πολίτες απολαμβάνουν 

το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών).  

 Ο σεβασμός στον πολίτη με δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της 

ποιότητας ζωής.  

 Ο κοινωνικός προσανατολισμός με δράσεις στήριξης των πολιτών που πλήττονται 

από την οικονομική και υγειονομική κρίση.  

 Η χρήση της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων με δράσεις για καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους.  

 Η ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. 

 Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων.  
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 Ο σεβασμός στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης και δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και βιώσιμης 

κινητικότητας. 

 Η πολιτισμική ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης του πολιτισμού, του αθλητισμού και 

της παιδείας.  

 Η αρχή της επικουρικότητας στις σχέσεις Κεντρικής Διοίκησης, Περιφερειακής 

Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλους Δήμους, φορείς και οργανισμούς.  

 Η αρχή της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις.  

 Η αρχή της διαφάνειας, στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης των διοικητικών 

αρμοδιοτήτων του Δήμου.  

 Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση της 

δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δήμου.  

 Η ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

Ολοκληρώνοντας  σύγχρονες τεχνικές, υποδομές και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας ο Δήμος Δελφών πρέπει να  μετεξελιχθεί σε σύγχρονο 

ψηφιακό δήμο. Επίσης, μέσω επίτευξης των στρατηγικών του στόχων αναδεικνύεται η 

αειφορική αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και η προώθηση του 

Τουριστικού αποθέματος και των καινοτόμων πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλάβει. 

ο Δήμος Δελφών θα παρέχει σύγχρονες και αναβαθμισμένου κύρους υπηρεσίες προς τους 

πολίτες και κατοίκους της περιοχής του εφαρμόζοντας  ανθρωποκεντρικές  πολιτικές στον 

τομέα της τοπικής διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν την ποιότητα στην 

καθημερινότητα των πολιτών και τη μέριμνα για τους κοινωνικά ευάλωτους. 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η Ομάδα Έργου, λαμβάνοντας υπόψη της: 

 τα βασικά γεωγραφικά στοιχεία,  

 τις ιστορικές πηγές, 

 τα δημογραφικά στοιχεία (απογραφές, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής),  

 τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής,  

 την οικιστική δομή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες,  

 την κατάσταση των υφιστάμενων δομών,  

 τις επιστημονικές μελέτες που αφορούν την περιοχή,  

 τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των υπηρεσιών του Δήμου,  

 τις δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής,  

 τη συνεχή συρρίκνωση και μεταβλητότητα των κρατικών πόρων καθώς και τη 

δυνατότητα αξιοποίησης θεσμοθετημένων χρηματοδοτικών μέσων, 

 κατέληξε στην διαμόρφωση του  Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Δελφών.  

Οι Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω, εκφράζουν τις 

κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις του Δήμου Δελφών για τα τέσσερα χρόνια της παρούσας 

Δημοτικής Αρχής 

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου, την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας, την 
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ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών του, τη βελτίωση της οικονομικής του 

κατάστασης, την επένδυση στην τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, 

την διασφάλιση κρίσιμων υπηρεσιών καθημερινότητας προς όφελος του πολίτη.  

Οι στόχοι αναλύονται ως εξής: 

Στόχος 1ος: Ο Δήμος Δελφών οφείλει να παρεμβαίνει με καινοτόμες ιδέες και ποιοτικές 

υπηρεσίες στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από δράσεις που έχουν στόχο την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής. Με παρεμβάσεις στην οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη όλων των δημοτικών 

ενοτήτων του που στόχο έχουν την δημιουργία φιλικών πόλεων, χωριών και οικισμών 

εξυπηρετώντας το αίτημα των πολιτών για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ταυτόχρονα οφείλει 

να συντηρεί τα δίκτυα μεταφορών προσφέροντας ασφαλή μετακίνηση στους πολίτες με 

συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις αλλά και αξιόπιστες λύσεις στάθμευσης, ιδίως κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναγκαία προϋπόθεση της καλύτερης ποιότητας ζωής των 

δημοτών είναι η ενίσχυση και συντήρηση των υποδομών και όλων των δικτύων του 

Δήμου(ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση κλπ). Επίσης ο Δήμος Δελφών πρέπει να 

ενισχύσει την προσπάθειά του για υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στοχεύοντας 

στην εύρυθμη λειτουργία των δομών καθαριότητας και ανακύκλωσης που διαθέτει. Τέλος 

με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις πολιτικής προστασίας πρέπει να επενδύσει στην 

ασφάλεια των πολιτών. 

Στόχος 2ος: Ο Δήμος Δελφών ως αρωγός και φορέας κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλει να 

συνδράμει με συγκεκριμένους στόχους στην ενίσχυση των δομών και προγραμμάτων της 

δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να συμβάλει στην κοινωνική 

συνοχή. Επίσης η επένδυση σε προγράμματα που απευθύνονται στην νέα γενιά αλλά και 

στην παιδεία και την εκπαίδευση γενικότερα πρέπει να αποτελούν κύριους στόχους του. 

Ως φορέας και θεματοφύλακας του πολιτισμού πρέπει να ενισχύσει την εθελοντική 

πολιτιστική συμμετοχή, να αναδείξει φορείς πολιτισμού της περιοχής, να προστατέψει 

πολιτιστικές υποδομές και να ενισχύσει υφιστάμενες ή να δημιουργήσει νέες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Ανάλογη πρέπει να είναι και η μέριμνά του για την ενίσχυση του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού και της μαζικής λαϊκής συμμετοχής συντηρώντας τις αθλητικές 

υποδομές της περιοχής και μεριμνώντας για την δημιουργία νέων. 

 

Στόχος 3ος: Ο Δήμος Δελφών προωθεί την τοπική ανάπτυξη μέσα από την δημιουργία 

συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, την 
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ενημέρωση και την προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

και την ενίσχυση της απασχόλησης. Παράλληλα αναπτύσσει πρωτοβουλίες για να 

αξιοποιήσει το τουριστικό του απόθεμα έτσι ώστε να καταστεί Leaderστον τομέα αυτό. 

Στόχος 4ος: Ο Δήμος Δελφών πρωτίστως με στοχευμένες δράσεις (νέος ΟΕΥ) προσπαθεί να 

ενισχύσει την εσωτερική του υπόσταση εγκαινιάζοντας ανθρωποκεντρική κουλτούρα. 

Αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ανταποκρίνεται περισσότερο στον σκοπό ύπαρξης του 

που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση, με ποιοτικές υπηρεσίες, του πολίτη.  

Ταυτόχρονα πρέπει να έχει ως στόχο να ακολουθήσει τα κελεύσματα των καιρών 

αξιοποιώντας το πλήθος των ευκαιριών που του παρέχει η ψηφιακή εποχή. Θέλοντας να 

αφήσει αποτύπωμα ψηφιακού Δήμου με συγκεκριμένους στόχους εκμεταλλεύεται τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας εκσυγχρονίζοντας τις δομές του, παρέχοντας ηλεκτρονικά 

πλήθος υπηρεσιών προς τους πολίτες (ΤΠΕ). Παράλληλα με στοχευμένες ενέργειες ενισχύει 

την αποδοτικότητα των υπαλλήλων του με την συμμετοχή τους σε προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης. Με ορθολογισμό διαχειρίζεται τους ίδιους πόρους του ενώ παράλληλα 

καταβάλει με μεγάλη επιτυχία προσπάθεια ένταξης των έργων που επιχειρεί σε 

συγκεκριμένα Εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα 

ενισχύει την λειτουργία των Νομικών του προσώπων ως αναπόσπαστα κύτταρα του 

συνολικού Δημοτικού Οργανισμού αλλά και υπαρκτά περιουσιακά του στοιχεία. 

Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνονται στη διατύπωση του οράματος για την ανάπτυξη του 

Δήμου Δελφών και σαν περιοχή και σαν οργανισμό. Μέσα από αυτούς προσδιορίζονται και 

οι κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον 

τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 

Κύριοι άξονες του οράματος του Δήμου, επιτυγχάνονται μέσα από την:  

  Ενίσχυση,  προστασία και  ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

 Διασφάλιση της συνοχής και της ισόρροπης οικιστικής και πολεοδομικής 

ανάπτυξης των πόλεων, χωριών και οικισμών του  

 Συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών του 

 Συντήρηση και ενίσχυση των δικτύων του 

 Ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες με συγκεκριμένες δράσεις 

πολιτικής προστασίας 

 Επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του 

 Ανάδειξη και ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους  
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 Ενίσχυση της ντόπιας επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς παραγωγής 

 Υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 

 Προβολή των τουριστικών υποδομών αλλά ενίσχυση του υφιστάμενου με 

ταυτόχρονη δημιουργία νέου καινοτόμου τουριστικού προϊόντος,  ως παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 

 Θεσμική θωράκιση του Δήμου με ψηφιακό αποτύπωμα 

 Εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και των Νομικών του Προσώπων 

 

Στο παρόν Επιχειρησιακό πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη και την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από συνεχείς στοχευμένες δράσεις. 

Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει η φιλότιμη αλλά και επαγγελματική στάση του 

προσωπικού του Δήμου. Οι δράσεις αυτές αντανακλούν σε συγκεκριμένα έργα οδοποιίας, 

αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, συντήρησης κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. 

Παράλληλα είναι εμφανής η πρόθεση του Δήμου για  ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών 

Ενοτήτων του, αφού οι προτάσεις έργων που περιέχονται στα ετήσια Τεχνικά Προγράμματά 

του και αφορούν παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, απευθύνονται στο σύνολό του Δήμου 

χωρίς εξαιρέσεις ή στερήσεις. 

Όσον αφορά τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά είναι αντιληπτό από την 

ιστορική ανασκόπηση ότι ο Δήμος Δελφών έχει καταγράψει σημαντική παρουσία σε  όλες 

τις περιόδους της Ελληνικής ιστορίας. Η διατήρηση και προβολή αυτής της κληρονομιάς 

είναι σημαντικό θέμα τοπικής προβολής και ανάπτυξης αφού αποτελεί παράγοντα 

τουριστικού προϊόντος για το Δήμο Δελφών. Ανάλογες πρωτοβουλίες διαπιστώνονται στην 

προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση του τοπικού μαζικού αθλητισμού ενώ δεν 

πρέπει να διαφεύγουν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν στόχο τις δομές και υποδομές της 

εκπαίδευσης αλλά και την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης με στόχο κυρίως την νεολαία 

της περιοχής. 

Τέλος στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταγράφονται έργα ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής. Ο Δήμος αναλαμβάνει δράσεις με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και 

άλλες με στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη μεριμνώντας για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες. 

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
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Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ο Δήμος διατυπώνονται με τη μορφή Αξόνων, οι 

οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε Μέτρα και κάθε ένα από αυτά σε Στόχους.  

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (πυραμίδα), στο οποίο 

γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.  

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα της πυραμίδας γίνεται σταδιακή εξειδίκευση των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το 

όραμα του Δήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά 

αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων). 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, η σχηματική παράσταση του Στρατηγικού πλάνου 

του Δήμου Δελφών, φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

 

 

 

  

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Άξονας 

προτεραιότητας 2 
Άξονας 

Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 

 

Γενικός Στόχος  Γενικός Στόχος 

Αποστολή - Όραμα 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ 

Αναφορικά  με  το μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και παίρνοντας υπόψη τις παραδοχές 

και τους περιορισμούς που καθορίζουν το διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο 

λειτουργίας του Δήμου Δελφών, τους βαθμούς ελευθερίας και τη δυνατότητα άσκησης της 

αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, οι στόχοι αυτοί οφείλουν να μετατραπούν σε 

μεσοπρόθεσμους ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων.  

Για να επιτευχθούν οι τέσσερις  μακροχρόνιοι στόχοι, που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αποτελούν το πεδίο δράσεις για την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής, πρέπει να καθοριστούν σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης. Ταυτόχρονα  πρέπει να οριστεί η ιεράρχησή τους με πλήρη 

καταγραφή των διαθέσιμων ή δυνητικών οικονομικών πόρων που απαιτούνται καθώς και 

τα υφιστάμενα ή δυνητικά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να τους υποστηρίξουν 

και χρηματοδοτήσουν. 

Έτσι, το Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών, μέσα από μία ολιστική 

προσέγγιση θα υλοποιηθεί ξεκινώντας από το αρχικό επίπεδο των μακροχρόνιων στόχων, 

σε ένα δεύτερο επίπεδο ιεραρχημένων Αξόνων Προτεραιοτήτων ανά στόχο. 

Με τον τρόπο αυτό θα το αναπτυξιακό όραμα των πολιτικών της Δημοτικής Αρχής  σε ενιαίο 

και συμπαγές πρόγραμμα πρωτοβουλιών και  δράσεων.  

Οι μεσοπρόθεσμοι ιεραρχημένοι Στόχοι Προτεραιοτήτων ανήκουν σε κάθε έναν από τα 

Μέτρα των  τεσσάρων Αξόνων  που περιγράφηκαν, συγκροτώντας τη δέσμη των πολιτικών 

που πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Δήμου Δελφών καιοι οποίοι 

διατυπώνονται  ως εξής :  

 

 

ΑΞΟΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

 

Τα μέτρα ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός 

Άξονα. Έτσι, ο κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων ως εξής :  

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1:

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΡΟ 1.2:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΤΡΟ 1.3:

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 1.4:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ, 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.5:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.6:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1:

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2:

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΓΕΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.4:

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.2:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.1:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ (ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ)

ΜΕΤΡΟ 4.3:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.4 ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ & 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

 

Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συναφείς στόχους και αναλύονται ως 

εξής :  

 

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον και νέες μορφές ενέργειας 

1.1.1 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

1.1.2 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "Ο ΑΡΙΩΝ" 

1.1.3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.1.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PLANET BOOK) ΓΙΑ ΚΔΑΠ 

1.1.5 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

1.1.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ (ΚΔΑΠ) 

1.1.7 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2020) 

1.1.8 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ» ΤΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 
ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020) 

1.1.9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

1.1.10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1.1.11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.1.12 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) 

1.1.13 
ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.1.14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

1.1.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΚΛΠ) 

1.1.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1.1.17 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
INTEREG EUROPE ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "SMART SOLUTIONS FOR HYDROGEN 
POTENTIAL AWARENESS ENHANCING" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΟ ¨SMART HY-AWARE") 

1.1.18 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG 
EUROPE ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "SMART SOLUTIONS FOR HYDROGEN 
POTENTIAL AWARENESS ENHANCING" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΟ ¨SMART HY-AWARE") 
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Μέτρο 1.2. Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη 

1.2.1 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ 

1.2.2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ) 

1.2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ) 

1.2.4 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΔΑΠ) 

1.2.5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.2.6 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020 

1.2.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ (ΣΑΤΑ - Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.2.8 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

1.2.9 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.11 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.12 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) 

1.2.13 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) 

1.2.14 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 1 

1.2.15 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΗ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.2.16 
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

1.2.17 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

276 
 

1.2.18 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΩΝ) ΕΝΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.2.19 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ) 

1.2.20 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΣΑΤΑΔ.Κ. ΙΤΕΑΣ 2009) 

1.2.21 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) 

1.2.22 
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

1.2.23 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) (ΠΡΟΓΡ. ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. 
ΙΤΕΑΣ & ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.2.24 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

1.2.25 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.2.26 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.2.27 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ 
(ΣΑΤΑ 2017) 

1.2.28 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΙΤΕΑΣ (ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 

1.2.29 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 2021 

1.2.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1049Β΄/29-03-2019 

1.2.31 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ"(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.32 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΑΔΕΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

1.2.33 ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.2.34 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ "ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ" ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.2.35 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ) 
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1.2.36 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» (ΣΑΤΑ 2020) 

1.2.37 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

1.2.38 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.2.39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

1.2.40 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕΤ.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.2.41 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΑΔΟΙ, 
ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.2.42 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ)ΑΠΕ 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

1.2.43 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 
2020) 

1.2.44 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ) 

1.2.45 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.2.46 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 

1.2.47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1.2.48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

1.2.49 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 
(ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.2.50 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ) 

1.2.51 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.52 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.53 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 
Δ.Κ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.2.54 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ 2021) 

1.2.55 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.2.56 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.2.57 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018) 

1.2.58 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
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1.2.59 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2022) 

1.2.60 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ 2016- Τ.Κ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ) 

1.2.61 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 
ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.2.62 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.63 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ) ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ -ΔΚ.ΙΤΕΑΣ) 

1.2.64 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.2.65 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.66 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.2.67 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.68 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ) 

1.2.69 
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) 

1.2.70 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.2.71 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.2.72 ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.2.73 
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 
ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

1.2.74 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.2.75 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ) 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

1.2.76 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.2.77 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-
ΥΠΟΕΡΓΟ 5) 

1.2.78 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

1.2.79 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ06600015 

1.2.80 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 
Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028 
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1.2.81 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.2.82 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1.2.83 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1.2.84 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ Κ. ΙΤΕΑΣ (ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 3 Ν. 1337/83 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4315/2014). 

 

Μέτρο 1.3. Μεταφορική Υποδομή, Κυκλοφορία, Στάθμευση, Συγκοινωνίες 

1.3.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

1.3.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

1.3.3 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 
2019) 

1.3.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1.3.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.3.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.3.7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

1.3.8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.3.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

1.3.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.3.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.3.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019) 

1.3.13 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.3.14 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.3.15 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.3.16 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.3.17 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.3.18 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (ΣΑΤΑ 2020) 
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1.3.19 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (ΣΑΤΑ 2020) 

1.3.20 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ,ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ 

1.3.21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1.3.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019 

1.3.23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1.3.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

1.3.26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1.3.27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1.3.28 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.29 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-
Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.3.30 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.31 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) 

1.3.32 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

1.3.33 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016- 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.3.34 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 
Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.3.35 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.36 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β΄ 
ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.3.37 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

1.3.38 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ 
ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 

1.3.39 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.40 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.41 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΜΗΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.42 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2021 

1.3.43 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 
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1.3.44 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.45 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.46 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.47 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.48 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.49 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.50 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.51 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.52 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.53 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.3.54 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2022) 

1.3.55 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.56 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.57 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ) (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.58 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.59 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.3.60 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2021) 

1.3.61 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ Τ.Κ. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) 

1.3.62 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. 
ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & 2019) 

1.3.63 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) 

1.3.64 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ MINI BUS (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 9) 

1.3.65 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 6) 

1.3.66 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 10) 
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1.3.67 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. 
ΓΡΑΒΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ) 
(ΣΑΕΠ 566 2017ΕΠ56600003) 

1.3.68 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ 
ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 
066_2018ΕΠ06600028 

1.3.69 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-Β ΦΑΣΗ Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ 
566_2017ΕΠ56600003 

1.3.70 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING) Π.Δ.Ε. 2018 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600029 

1.3.71 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ 
(ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.3.72 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΟΥΒΑ-VAN (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018)) 

1.3.73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

1.3.74 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

1.3.75 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020) 

1.3.76 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1.3.77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1.3.78 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.3.79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.3.80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

1.3.81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

1.3.82 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

1.3.83 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

1.3.84 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.3.85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.3.86 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.3.87 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.3.88 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.3.89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.3.90 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.3.91 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.3.92 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

1.3.93 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

1.3.94 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 

1.3.95 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.3.96 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.3.97 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

1.3.98 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
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1.3.99 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

1.3.100 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.3.101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 

Μέτρο 1.4. Υποδομές δικτύων, ύδρευσης, αποχέτευσης 

1.4.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 

1.4.2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.4.3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1.4.4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 
ΔΕΛΦΩΝ) 

1.4.5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΜΜΑ 
(ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ..Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.4.6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.4.7 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 
Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.4.8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) 

1.4.9 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES 
ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ. 

1.4.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.4.11 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.4.12 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, 
ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

1.4.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ 'ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1.4.14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.4.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ 

1.4.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

1.4.17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.4.18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.4.19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ 

1.4.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.4.21 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

1.4.22 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 
ΕΩΣ 2020) 
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1.4.23 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) 

1.4.24 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ LED)ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

1.4.25 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.4.26 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) 

1.4.27 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ 
(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) 

1.4.28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

1.4.29 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ ΣΑΕ Ε2751: 2018ΣΕ27510115) 

1.4.30 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΑΠΕ 2016-ΤΚ 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.4.31 
ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.4.32 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. 
ΔΕΛΦΩΝ) 

1.4.33 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. 
ΔΕΛΦΩΝ) 

1.4.34 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

1.4.35 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. 
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

1.4.36 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. 
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

1.4.37 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ. 
ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.4.38 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» (ΣΑΤΑ 2020) 

1.4.39 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

1.4.40 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

285 
 

1.4.41 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020) 

1.4.42 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028 

1.4.43 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ ( («ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020») 

1.4.44 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ) 

1.4.45 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΕ076: 2019ΣΕ07600002) 

1.4.46 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER) 

1.4.47 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 

1.4.48 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ) (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 

1.4.49 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER-YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

1.4.50 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 

1.4.51 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 

1.4.52 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-ΦΑΣΗ Α (ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" 

 

 

Μέτρο 1.5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων, καθαριότητα και ανακύκλωση του Δήμου 

1.5.1 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

1.5.2 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΔΕ ΙΤΕΑΣ 

1.5.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
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1.5.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 

1.5.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

1.5.6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

1.5.7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

1.5.8 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ΣΑΤΑ 2020) 

1.5.9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌΚΟΜΙΔΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.5.10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.5.11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΩΝ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.5.12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1.5.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩN 

1.5.14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.5.15 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021) 

 

Μέτρο 1.6. Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια 

1.6.1 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1.6.2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.6.3 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΑΚΤΩΝ 

1.6.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

1.6.5 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ & 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021) 

1.6.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

1.6.7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1.6.8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

1.6.9 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

1.6.10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1.6.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
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1.6.13 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α΄ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.6.14 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α΄(ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.15 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β΄ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.16 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.6.17 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.6.18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.6.19 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 

1.6.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1.6.21 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)» (ΣΑΤΑ 2020) 

1.6.22 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.23 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ-(RAM) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1.6.24 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1.6.25 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ 

1.6.26 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.6.27 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΡΑΧΩΣΕΩΝ 

1.6.28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 

1.6.29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

1.6.30 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΔΕ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β΄ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.6.32 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.33 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) 
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1.6.34 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2020) 

1.6.35 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΝΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

1.6.36 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.6.37 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) 

1.6.38 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΤΕΛΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ) 

1.6.39 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & 
ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ) 

1.6.40 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/Ε 
ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

1.6.41 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2022) 

1.6.42 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

1.6.43 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΟΝΕΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ) 

1.6.44 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ & 
ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ) 

1.6.45 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017) 

1.6.46 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. 
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

1.6.47 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

1.6.48 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

1.6.49 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.6.50 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.51 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.52 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.53 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ(ΑΡΘΡΟΥ 94, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 26 
ΤΟΥ Ν.3852/2010) (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 

1.6.55 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
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1.6.56 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β΄ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.6.57 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ) (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 

1.6.58 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) (Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 
066_ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ06600028)--ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.6.59 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

1.6.60 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
( ΣΑΕΠ066: 2017ΕΠ06600016) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑ: 
64-7321. 

1.6.61 

ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥΥΠΟΕΡΓΟ 2) 

1.6.62 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1.6.63 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19) 

1.6.64 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 

1.6.65 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΑΠΟΜΕΝΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.6.66 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021) 

1.6.67 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022) 

1.6.68 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (COVID 19) 

1.6.69 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΛ) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020) 

1.6.70 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021) 

1.6.71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1.6.72 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 
ΕΩΣ 2017 

1.6.73 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021) 

1.6.74 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021) 
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1.6.75 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
2021) 

1.6.76 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ-
ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ 

 

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

2.1.1 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.2 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε.-ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1.3 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΆΜΦΙΣΣΑΣ 

2.1.4 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

2.1.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

2.1.6 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ 2018) 

2.1.7 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ ”ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" 

2.1.8 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

2.1.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1.11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

2.1.12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2020) 

2.1.13 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 
(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

2.1.14 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«SMART CITIES, ΕΥΦΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (ΣΑΤΑ 2020) 
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2.1.15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC AMΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

2.1.16 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ- ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

2.1.17 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

2.1.18 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.19 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕ ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2.1.20 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 

2.1.21 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2.1.22 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

2.1.23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2.1.24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ-ΙΤΕΑΣ 

2.1.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2.1.26 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΆΜΦΙΣΣΑΣ-
ΓΡΑΒΙΑΣΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2.1.27 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΙΤΕΑΣ-
ΔΕΣΦΙΝΑΣΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΆΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.29 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 

2.1.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 

2.1.31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2.1.32 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ-
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

2.1.33 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ 

 

Μέτρο 2. 2. Παιδεία και Νέα Γενιά 

2.2.1 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2.2.2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ 
ΖΥΘΟΥ) 

2.2.4 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
"ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2021-2022 ΚΔΑΠ 

2.2.5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΔΑΠ 

2.2.6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

2.2.7 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2016) 

2.2.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

292 
 

2.2.9 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ", ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2022 

2.2.10 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΔΑΠ 

2.2.11 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

2.2.12 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 2020) 

2.2.13 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019) 

2.2.14 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ) ΓΙΑ ΚΔΑΠ 

2.2.15 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΔΑΠ 

2.2.16 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ 

2.2.17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΔΑΠ 

2.2.18 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.2.19 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

2.2.20 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 1 Ο Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2.2.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) (ΚΔΑΠ) 

2.2.22 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ (ΥΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΛΠ) 

2.2.23 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.2.24 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 2020) 

2.2.25 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & Δ.Ε. 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.26 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.27 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022) 

2.2.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ-ΚΗΠΟΥ ΚΛΠ) 

2.2.29 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΖΛ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΧΑΡΤΕΣ ΚΛΠ) 

2.2.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.2.31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
(ΚΟΥΝΙΕΣ, ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΛΠ) 
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2.2.32 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021) 

2.2.33 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021) 

2.2.34 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2022) 

2.2.35 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, 
ΨΥΓΕΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΛΠ 

2.2.36 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021) 

2.2.37 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2.2.38 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.39 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020) 

2.2.40 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ) 

2.2.41 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022) 

2.2.42 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.43 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΑΠΕΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ) 

2.2.44 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.45 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.2.46 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.2.47 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ) (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΛΠ) 

2.2.48 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022) 

2.2.49 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΙΤΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022) 

2.2.50 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022) 

2.2.51 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 
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2.2.52 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  

2.2.53 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

2.2.54 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΑΠΕ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

2.2.55 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ) 

2.2.56 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

2.2.57 
ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ 1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΑΛ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

2.2.58 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015) 

2.2.59 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020) 

2.2.60 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012) 

2.2.61 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012) 

2.2.62 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012 

2.2.63 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ 3Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 1Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016) 

2.2.64 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016) 

2.2.65 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 2ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 
(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.2.66 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – 
ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ)  

2.2.67 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

2.2.68 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ) 

2.2.69 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

2.2.70 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

2.2.71 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ & 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 
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2.2.72 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΜΕΑ (ΣΑΤΑ 2020) 

2.2.73 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

2.2.74 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093) 

2.2.75 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΠΔΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

2.2.76 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020») 

2.2.77 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-
2020) 

2.2.78 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

2.2.79 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 

2.2.80 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η 
ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ) 

2.2.81 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚΔ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

 

Μέτρο 2.3 Πολιτισμός 

2.3.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

2.3.2 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

2.3.3 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ" 

2.3.4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

2.3.5 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε." 
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2.3.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 

2.3.7 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΡΕ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020 

2.3.8 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2.3.9 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 
2020 

2.3.10 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ – «ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ» (ΣΑΤΑ 
2020) 

2.3.11 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ 

2.3.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

2.3.13 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ (ΚΑΛΑΜΙΑ 
ΚΛΑΡΙΝΕΤΩΝ, ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ, ΚΛΠ) 

2.3.14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΩΔΕΙΩΝ (ΥΠΟΠΟΔΙΑ, ΧΟΡΔΕΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΛΠ) 

2.3.15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)  

2.3.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

2.3.17 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ 
(ΣΗΜΑΙΕΣ, ΛΑΒΑΡΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ ΚΛΠ) 

2.3.18 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (MIΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ 
ΔΗΜΟΙ 2020) 

2.3.19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΔΑΠ) 

2.3.20 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & 
ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

2.3.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2.3.22 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 
(ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ) 

2.3.23 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΛΙΑΝΙΚΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ) 

2.3.24 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ 
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

2.3.25 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

2.3.26 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2009) 

2.3.27 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 7) 
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2.3.28 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΥΠΟΕΡΓΟ 1) 

2.3.29 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) 

2.3.30 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) 

 

Μέτρο 2.4. Αθλητισμός 

2.4.1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

2.4.2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ 
ΆΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

2.4.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

2.4.4 ΕΠΑΝΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2.4.5 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Κ. 
'ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

2.4.6 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΕ 
ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2.4.7 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

2.4.8 ΕΠΑΝΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΆΜΦΙΣΣΑΣ 

2.4.9 ΕΠΑΝΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

2.4.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

2.4.11 ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2.4.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ 

2.4.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΔΑΠ 

2.4.14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

2.4.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΔΑΠ) 

2.4.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.4.17 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ 
ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

2.4.18 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΚΑΠ 2021) 

2.4.19 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 
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2.4.20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ) 

2.4.21 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 
(ΑΠΕΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

2.4.22 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) 

2.4.23 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 
Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) 

2.4.24 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ) 

2.4.25 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ 
ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

2.4.26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

2.4.27 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600031 

2.4.28 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑΚΩΔ, ΟΠΣ 
5021774 ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 

2.4.29 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020) 

2.4.30 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

2.4.31 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 4) 

2.4.32 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ 
(ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) 

2.4.33 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020) 
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2.4.34 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ06600020 

2.4.35 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) 

 

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1. Επιχειρηματικότητα και δυνατότητες απασχόλησης   

3.1.1 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" 

  

  
Μέτρο 3.2.  Οικονομική Ανάπτυξη 

3.2.1 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

3.2.2 

ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020») 

3.2.3 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020) 

 

Μέτρο 3.3.   

 

3.3.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3.3.2 
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

3.3.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
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3.3.4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΥ 
ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΟΣ 

3.3.5 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
(WWW.VISITDELPHI.GR 

3.3.6 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 1821" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 
2019) 

3.3.7 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014- 2020) 

3.3.8 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

3.3.9 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΗ 
"ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ-
ΘΗΣΕΑΣ) 

3.3.10 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 

3.3.11 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

 

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Μέτρο 4.1. Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών 

4.1.1 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

4.1.2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ 
ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

4.1.3 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ 

4.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 

4.1.5 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

4.1.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 
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4.1.7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΚΛΠ) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

4.1.8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2021) 

4.1.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4.1.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

4.1.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΑΠ) 

4.1.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 

4.1.13 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΚΔΑΠ) 

4.1.14 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

4.1.15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

4.1.16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 

4.1.17 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

4.1.18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020 

4.1.19 
ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

4.1.20 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 

 

Μέτρο 4.2 Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες (Ψηφιακός Δήμος) 

4.2.1 ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.2.2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

4.2.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

4.2.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (WINDOWS, MODULE ALFAWARE ΚΛΠ) 

4.2.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ANTIVIRUS, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 

4.2.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ WIFI 

4.2.7 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
(WWW.DIMOSDELFON.GR) 

4.2.8 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

4.2.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.2.10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
(ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ) 

4.2.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ WI-FI Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

4.2.12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 
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4.2.13 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»– «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) 

4.2.14 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WI-FI ΣΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ) 

 

Μέτρο 4.3. Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία 

4.3.1 ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε. 

4.3.2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) 

 
 
 
 

4.3.3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΑΤΑ 2020) 

4.3.4 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ 
ΔΗΜΟΙ 2020) 

4.3.5 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, 
ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020) 

4.3.6 
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.3.7 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.3.8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.3.9 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020) 

 

Μέτρο 4.4 Νομικά Πρόσωπα & Κληροδοτήματα 

 

4.4.1 ΑΜΟΙΒΗ ΥΑΛΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 

(ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 
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4.4.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4.4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΣΤΡΩΝ 

4.4.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

4.4.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 

4.4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

4.4.7 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

4.4.8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.4.9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

4.4.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΧΖΛ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

4.4.11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 

4.4.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

4.4.13 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΛΤ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

4.4.14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

4.4.15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

4.4.16 ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

4.4.17 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΧΗΡΟΛΑΚΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  

4.4.18 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

4.4.19 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚ. ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ 

4.4.20 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. -ΛΟΙΠ. ΜΗΧ. ΕΞΟΠ. 

4.4.21 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

4.4.22 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4.4.23 ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & ΠΡΟΚ. ΚΤΗΣ.  

4.4.24 ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.  

4.4.25 ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠ/ΣΕΙΣ  

4.4.26 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 

4.4.27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΕΥΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

4.4.28 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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4.4.29 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

4.4.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΤ..Κ. 

ΚΙΡΡΑΣ 

4.4.31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ 

4.4.32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ 

4.4.33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

4.4.34 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΦΑΣΗ Α΄  

4.4.35 ΠΡΟΜ. & ΕΓΚ/ΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

4.4.36 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ    

 Υποέργο 2: Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για την Πράξη με τίτλο: 

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών 

4.4.37 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ    

 Υποέργο 3: Αποκατάσταση – Αναβάθμιση ΕΕΛ Γαλαξειδίου, Ενδεικτικού Π/Υ 

1.500.000,00€ 

4.4.38 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ    

 Υποέργο 2: Κατασκευή Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 

οικισμού Αγίου Μηνά- της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφ]ών και 

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Αγίων Πάντων του  Δήμου Δελφών 

4.4.39 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ    

 Υποέργο 3: Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και 

Ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας  

4.4.40 Δαπάνη κατασκευής κτιρίου ξενώνα 

4.4.41 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  

 

Πρέπει να τονίσουμε πως οι Άξονες αντιστοιχούν στους θεματικούς τομείς και τα Μέτρα 

αντιστοιχούν στα θέματα τοπικής ανάπτυξης που οροθετήθηκαν στη φάση της ανάλυσης 

και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και των υπηρεσιών  του Δήμου 

Δελφών. 

Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και την προγραμματική δομή του Δήμου Δελφών, που αντανακλά τις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και αξιολογεί την οργανωτική 
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διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος 

που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΦΕΚ 91/Β/14.02.1992) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 66313/2925 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1166/1986, 

ΠΠΧΣΑΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΦΕΚ 1469/Β/2003) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

http://www.dimosdelfon.gr 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2507 

http://www.dimosdelfon.gr/index.php/o-dimos 

http://www.meteo.gr 

http://www.meteoblu.com 

http://okeanis.lib.puas.gr 

http://ikee.lib.auth.gr 

http://dxplayer.gr 

http://el.wikipedia.org 

http://www.aftodioikisi.gr 

http://www.statistics.gr 

http://www.odysseas.culture.gr 

http://www.otavoice.gr 

http://www.googleearth 

http://www.apostaseis.gr 

http://www.dimosdelfon.gr/
http://www/
http://www/
http://okeanis/
http://ikee/
http://dxplayer/
http://el/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.otavoice.gr/
http://www.googleearth/
http://www.apostaseis.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Ο Δήμος Δελφών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό του σχέδιο το οποίο θα 

αποτελέσει ειδικό κεφάλαιο του συνολικού Επιχειρησιακού του Προγράμματος. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το όραμα και το εργαλείο διαμόρφωσης όλων 

εκείνων των πολιτικών που θα υιοθετήσει ο Δήμος ώστε να παρέχει ποιοτικές και έγκυρες 

υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Σε αυτήν του την προσπάθεια ο Δήμος Δελφών  επιθυμεί να έχει συμπαραστάτη κάθε πολίτη 

που θα ήθελε να συμμετάσχει στις διαδικασίες διαβούλευσης με συγκεκριμένες 

παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικές με τα έργα, τις δράσεις και τις πολιτικές που επιθυμεί  

να αναπτύξει ο Δήμος προκειμένου να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον, να αναβαθμίσει 

το αστικό και περιαστικό του περιβάλλον, να ενισχύσει την κοινωνική του αλληλεγγύη και 

συμμετοχή, την κυκλική οικονομία και ανακύκλωση, την οικονομική του ανάπτυξη, την 

πολιτιστική και αθλητική ταυτότητά του, το τουριστικό του προϊόν και την εσωτερική του 

οργάνωση. 

Ο Δήμος Δελφών στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης καλεί τους δημότες ή κατοίκους του 

να συμμετάσχουν με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί και το οποίο 

μπορείτε να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο portal του Δήμου στο 

πεδίο διαβούλευσης, ή να το προσκομίσετε στα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών 

Ενοτήτων ή στα ΚΕΠ του Δήμου Δελφών με την ένδειξη «Δημόσια Διαβούλευση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών». 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

 

Σε ποιον οικισμό του Δήμου διαμένετε; 

……………………………………………………………………………. 

 

ΦΥΛΟ 

 ΑΝΔΡΑΣ  

 ΓΥΝΑΙΚΑ  
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ΗΛΙΚΙΑ 

18-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

65 και άνω  

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

 

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

 Από τον Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

 Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Από το διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 Από άλλο Δημότη 

 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

 Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή του Δήμου; 

Παρακαλούμε περιγράψτε το πρόβλημα και σημειώστε το βαθμό σημαντικότητάς του στο 

αντίστοιχο τετράγωνο: 

Α/Α 
Περιγραφή 

Προβλήματος 

Βαθμός Σημαντικότητας 

Πολύ 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Σχετικά 

σημαντικό 

Όχι και 

τόσο 

σημαντικό 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα 

του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, 

στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, 

πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κ.λπ.) 

(Απαντήστε κατά προτεραιότητα) 

1  
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2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  
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8  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, 

Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κ.λπ.) 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

313 
 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας 

και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση 

τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, μείωση της ανεργίας, 

κ.λπ.) 

 

1  

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023 
 
 

314 
 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  
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8  

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Διοικητικής 

Ικανότητας του Δήμου; Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για την 

επίλυσή τους (π.χ. βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάπτυξη – επέκταση νέων 

ηλεκτρονικών-ψηφιακών υπηρεσιών, Δημιουργία Νέου Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας κ.λπ.) 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  
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5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

8  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί να 

επιταχυνθεί η τοπική ανάπτυξη; 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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7  

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 

Ποιες άλλες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

8  
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Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή 

σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών. 

 


