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Άρθρο 11: Κατευθύνσεις για τη διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου

Θεσσαλονίκη (Μητροπολιτικό Κέντρο)

Η  Θεσσαλονίκη  (με  την  έννοια  του  «Μητροπολιτικού  Κέντρου  Θεσσαλονίκης»  του 
επικαιροποιημένου ΡΣΘ)   τοποθετείται στο 1ο επίπεδο (Μητροπόλεις) του οικιστικού δικτύου. Δεν 
απαιτείται  ειδικότερη  αιτιολόγηση  στην  περίπτωση  αυτή,  το  επίπεδο  αυτό  αντιστοιχεί  τόσο  στην 
πραγματική  κατάσταση  σήμερα  όσο  και  στην  κατεύθυνση  του  Γενικού  Πλαισίου.  Αν  και  στην 
πραγματικότητα  η  χωρική  επιρροή  της  δεν  καλύπτει  το  σύνολο  του  εθνικού  χώρου,  όπως  ίσως 
υποδηλώνει ο όρος «πόλοι ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας», η σημασία της είναι εθνικής κλίμακας.

Άρθρο 12: Ευρύτερες Ανθρωπογεωγραφικές Ενότητες

Στην  Περιφέρεια  προσδιορίζονται  οι  ακόλουθες  Ευρύτερες  Χωρικές  Ζώνες,  με  συνδυασμό  τριών 
κριτηρίων: φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά, εξέλιξη εισοδήματος και μακροχρόνια δημογραφική 
τάση, χωρικές σχέσεις με τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.

Λειτουργική Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης:

Συνιστά το κέντρο της Περιφέρειας και τη μοναδική περιοχή με ολοκληρωμένο τομεακά / κλαδικά 
οικονομικό σύστημα, με επιρροή σε όλες τις υπόλοιπες Ενότητες.

Η ΛΜΠ Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται κυρίως δια του Ρυθμιστικού Σχεδίου της αλλά υφίσταται και 
τις ισχυρές δεσμεύσεις από τον υποκείμενο χωρικό σχεδιασμό που την καλύπτει στο σύνολό της.  

Στη  Ζώνη  αυτή  οι  κύριοι  παράγοντες  που  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  είναι  η  όξυνση  του 
ανταγωνισμού  για  προσέλκυση  επιχειρηματικής  /  αναπτυξιακής  δραστηριότητας,  η  ανάδυση 
θυλάκων  και  ζωνών  δημογραφικού  δυναμισμού  αλλά  και  ανεργίας,  η  μείωση  εισοδήματος  σε 
βιομηχανικές και αστικές περιοχές και η διασπορά πυρήνων κοινωνικών ομάδων σε φτώχεια ή υπό 
σοβαρό  κίνδυνο  φτώχειας.   Οι  επιμέρους  στόχοι  που  την  αφορούν  είναι  η  αντιστροφή  της 
αποβιομηχάνισης με επανεκκίνηση επιχειρηματικότητας -  ανάδειξη τομέων / δικτύων αριστείας -  
προώθηση κλάδων εθνικής εμβέλειας - προσέλκυση προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση, 
η  ένταξη  εμπορίου και  συνοδευτικών υπηρεσιών στο  παραγωγικό  σύστημα,  η  ολοκλήρωση και  ο 
εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών και η αξιοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής για 
να  αναπτυχθούν  συμπληρωματικές  δραστηριότητες,  η  επικέντρωση  του  τουρισμού  στην  υψηλής 
ποιότητας ζήτηση και η σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους, η ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, και η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (σε διεθνή και εθνική κλίμακα) για 
παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Περιφέρειας και ως λειτουργική δημιουργία Πύλης εισόδου της 
ΝΑ Ευρώπης.

Άρθρο 13: Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες (ΑΧΕ)

Στην Περιφέρεια προσδιορίζονται οι ακόλουθες Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες (ΑΧΕ) ως 
εξειδίκευση των Ευρύτερων Ανθρωπογεωγραφικών Ενοτήτων και βάσει της αναπτυξιακής τους 
φυσιογνωμίας και δυναμικής.  Οι επιλογές αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής για τις ΑΧΕ 
διατυπώνονται με κατευθυντήριο και όχι δεσμευτικό ως προς την εφαρμογή τρόπο.
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Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες της Παράκτιας Ευρύτερης Ενότητας

ΑΧΕ 6. Αντιστοιχεί στον παράκτιο χώρο της ΠΕ Πιερίας που ορίζεται έως την υψομετρική γραμμή 
των 100μ ή έως τον άξονα της ΠΑΘΕ στις περιοχές όπου αυτός λειτουργεί ως φραγμός για την προς 
την ενδοχώρα επέκταση των παραθαλάσσιων δραστηριοτήτων, και εκτείνεται παρομοίως σε μικρά 
τμήματα των ΠΕ Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, έως τον Αξιό, όριο της (βλ. παρακάτω) Λειτουργικής 
Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.  Γειτονεύει με ΠΑΥ, καλύπτεται στο βόρειο άκρο της από 
ΖΕΠ/ΕΠΔ και περιλαμβάνει άλλη μικρότερη στο κέντρο της καθώς και ΖΟΕ στο νότιο άκρο της.  
Κυριαρχείται από την τουριστική δραστηριότητα στην παραδοσιακή μορφή της, χαρακτηρίζεται από 
το  ΕΠΧΣΑΑ  Τουρισμού  ως  περιοχή  αναπτυσσόμενη  τουριστικά  και  αντιμετωπίζει  προβλήματα 
φέρουσας ικανότητας.   Διακρίνεται  από όχι  ιδιαίτερα μειούμενο ή χαμηλό εισόδημα και κατά το 
κεντρικό ήμισυ της διαθέτει δημογραφικό δυναμισμό.  Υφίσταται στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της 
επιρροή από τη γειτονική πεδινή αγροτική δραστηριότητα και το Μητροπολιτικό πόλο και η ίδια 
επηρεάζει το νότιο τμήμα της ορεινής ΑΧΕ 3.  Υπόκειται σε δια-περιφερειακές επιρροές.
Στη Ενότητα οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η επιμονή της οικονομικής 
κρίσης και η αντίληψη ότι ο χωρικός σχεδιασμός είναι εμπόδιο και όχι εργαλείο για την ανάπτυξη 
και,  ακολούθως,  η  όξυνση  του  ανταγωνισμού  για  την  προσέλκυση  ιδιωτικής  επιχειρηματικής  / 
αναπτυξιακής  δραστηριότητας.   Οι  επιμέρους  στρατηγικοί  στόχοι  που  την  αφορούν  είναι  (α)  η 
απεξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία και η επικέντρωση του στην υψηλής ποιότητας 
ζήτηση  μέσα  από  ποιοτική  αναβάθμιση  του  τομέα,  εμπλουτισμό  και  διεύρυνση  του  τουριστικού 
προϊόντος,  διασύνδεση  νέων  μορφών  τουρισμού  με  το  κυρίαρχο  πρότυπο,  άμβλυνση  της 
εποχικότητας και σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους (β) προστασία του 
φυσικού  και  πολιτιστικού  πλεονεκτήματος  μέσα  από  αειφορική  διαχείριση,  βελτιστοποίηση 
περιβαλλοντικού  αποτελέσματος  σε  κάθε  παρέμβαση  μέσω  στόχων  για  την  Φέρουσα  Ικανότητα, 
αποτροπή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, και ακολούθως (γ) ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.  Οι Θεματικοί Στόχοι 
της «Ευρώπη 2020» που την αφορούν ιδιαίτερα είναι (α) η Προώθηση προσαρμογής στις κλιματικές 
αλλαγές,  πρόληψη  και  διαχείριση  του  κινδύνου,  (β)  Προστασία  περιβάλλοντος  και  προώθηση 
αποδοτικότητας των πόρων, και ακολούθως (γ) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (και του γεωργικού τομέα), (δ) Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και αποσυμφόρηση σε 
σημαντικά  δίκτυα  υποδομών,  (ε)  Προώθηση  απασχόλησης  και  υποστήριξη  κινητικότητας 
εργαζομένων, (στ) Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση.

Αναπτυξιακή Χωρική Ενότητα Λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΑΧΕ 13. Η  λειτουργική  Μητροπολιτική  Περιοχή  Θεσσαλονίκης  (ΜΠΘ),  ως  ιδιαίτερη  Ενότητα, 
ορίζεται  χωρικά με  βάση τα δεδομένα της  κοινωνικο-οικονομικής  και  πολεοδομικής  της 
ανάπτυξης  στο  επόμενο  Άρθρο  (Άρθρο  14).   Οι  ιδιαίτεροι  στόχοι  και  προτεραιότητες 
χωρικού σχεδιασμού της επίσης εξειδικεύονται και αποτελούν αντικείμενο του Άρθρου 22.

Οι  στρατηγικοί  στόχοι  –  αναπτυξιακοί  στόχοι  που  την  αφορούν  είναι  (α)  η  αντιστροφή  της 
αποβιομηχάνισης, η επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας και η ανάδυση ανταγωνιστικών τομέων 
και  δικτύων  αριστείας,  μέσα  από  αναβάθμιση  κλάδων  προς  κλάδους  υψηλότερης  προστιθέμενης 
αξίας,  προώθηση συγκεκριμένων κλάδων εθνικής  εμβέλειας,  υλοποίηση επενδύσεων  με  στόχο  την 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση, επιλεκτική προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων  για  κλαδική  και  τεχνολογική  αναβάθμιση,  προώθηση  «πράσινων»  επενδύσεων  και 
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, ένταξη συνοδευτικών υπηρεσιών και εμπορίου 

5



στο παραγωγικό σύστημα,  ολοκλήρωση και  εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών υποδομών,  (β)  η  στο 
μέτρο  του  δυνατού   του  δυνατού  απεξάρτηση  του  τουρισμού  από  τη  διεθνή  συγκυρία  και  η 
επικέντρωσή του στην υψηλής ποιότητας ζήτηση, η ανάπτυξη του τουρισμού πόλης, η σύνδεσή του με 
τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους (γ) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για λειτουργική 
δημιουργία Πύλης εισόδου της ΝΑ Ευρώπης, μέσα από αξιοποίηση της καινοτομίας και αναβάθμιση 
ικανοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  η  αξιοποίηση  υλοποιούμενων  έργων  για  ανάπτυξη 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση επιχειρηματικών δικτυώσεων και η σύνδεσή τους με 
διεθνή  ολοκληρωμένα  συστήματα,  η  δημιουργία  πόλου  καινοτόμων  υπηρεσιών  με  εμβέλεια 
νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  η  οργάνωση και  ενίσχυση σύγχρονου και  ολοκληρωμένου συστήματος 
παροχής υπηρεσιών συνδυασμένης μεταφοράς, η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, (γ) η 
συνολική ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,  η ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση και η δυναμική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Όλοι οι Θεματικοί Στόχοι της «Ευρώπη 2020» την αφορούν.

Η Ενότητα ενδείκνυται για Προώθηση της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης μέσα από την προώθηση της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 14: Χωρική Ενότητα αστικής / μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

Προτεραιότητα  του  ΠΠΧΣΑΑ είναι  ο  κατά  το  δυνατόν  ρεαλιστικός  ορισμός,  με  τα  σημερινά 
κοινωνικο-οικονομικά  και  πολεοδομικά  δεδομένα,  της  Μητροπολιτικής  Θεσσαλονίκης  ως  ενιαίας 
«λειτουργικής» Χωρικής Ενότητας.

Σκοπός  είναι να  οριστεί  χωρικά  το  επίπεδο  όπου  –κυρίως  και  προνομιακά-  θα  εφαρμοσθεί  μία 
συνεκτική  αστική  -  μητροπολιτική  πολιτική,  τόσο  συνολικά  όσο  και  θεματικά.   Η  διατύπωση 
πολιτικών - μέτρων – προγραμμάτων στην Ενότητα αυτή οφείλει να αναφέρεται σε ενιαίο σχεδιαστικό 
«κέντρο».  Εντός της Ενότητας αυτής, θεωρείται ότι κάθε είδους άσκηση πολιτικής ή παρέμβασης σε 
κάποια  από  τις  περιοχές  της  προφανώς  επηρεάζει  και  τις  υπόλοιπες  περιοχές  της.   Η  αστική  / 
μητροπολιτική πολιτική θα πρέπει  επομένως να είναι ενιαία, σε σχέση με μερικότερους,  τοπικούς, 
δημοτικούς ή άλλους σχεδιασμούς.

Ο ενιαίος  σχεδιασμός  –  προγραμματισμός  σκοπό  έχει  να  δρομολογήσει  «αειφορικές»  και  εφικτές 
λύσεις για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και να απαντήσει σε ζητήματα αιχμής για τα οποία δεν 
έχει ακόμα βρεθεί ενιαία αντιμετώπιση – ή υπάρχει σύγχυση και πολυφωνία -στο τοπικό επίπεδο-,  
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, παραγόντων κτλ.

Βάσει α) μίας ειδικής προσέγγισης εντοπισμού των «κυρίως» αστικών περιοχών που αναφέρονται στη 
Θεσσαλονίκη, (με υπολογισμό του μεγέθους κάτοικοι ανά εκτάριο), και β)  με τη συνεκτίμηση των 
δεδομένων της ταχύτατης οικιστικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης των περιοχών της ανατολικής – 
νοτιανατολικής  Θεσσαλονίκης  αφενός,  και  της  –εν  τοις  πράγμασι-  λειτουργίας  ζώνης  κεντρικών 
λειτουργιών στην ενδιάμεση ζώνη,

• η Λειτουργική ΜΠΘ, η οποία σήμερα ορίζεται ως κυρίως αστική περιοχή (ΠΣΘ) και ως περιοχή 
διάχυσης  των  αστικών  χρήσεων  και  δραστηριοτήτων  (ΠΖΘ),  οριοθετείται  εκ  νέου  και 
συμπεριλαμβάνει και τις νοτιοανατολικές περιοχές κατοικίας.

Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη «ταύτισης» των ορίων της χωρικής ενότητας με τα διοικητικά 
όρια (όρια των πρώην Καποδιστριακών Δήμων / Δημοτικών Ενοτήτων των Καλλικράτειων Δήμων 
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του  Ν.  3852/10),  ως  λειτουργική  Μητροπολιτική  Περιοχή  Θεσσαλονίκης  ορίζεται  η  περιοχή  που 
περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών - διοικητικών ορίων:  των δήμων α) Θεσσαλονίκης, β) Κορδελιού 
– Ευόσμου, γ) Νεάπολης – Συκεών, δ) Παύλου Μελά, ε) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στ) Καλαμαριάς, 
ζ) Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων:  α) Ωραιοκάστρου και Καλλιθέας του  
δήμου Ωραιοκάστρου, β) Εχεδώρου του δήμου Δέλτα και γ) Θέρμης του δήμου Θέρμης, (περιοχές οι 
οποίες  ορίζονται  και  από το σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ ως σύνολο ΠΣΘ και ΠΖΘ),  στις  οποίες 
προστίθενται,   και  οι  περιοχές:   α)  του  δήμου  Θερμαϊκού  στο  σύνολό  του  και  β)  της  δημοτικής 
ενότητας Μίκρας του δήμου Θέρμης, στα ανατολικά.

Άρθρο 15: Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της 
φυσικής και   πολιτιστικής κληρονομιάς

Το ΠΧΠΣΣΑ προωθεί  ένα πρότυπο για την προστασία,  διατήρηση και  ανάδειξη της φυσικής  και 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο οποίο η τήρηση των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος 
εξασφαλίζει την επιχειρηματικότητα και προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  Κατά συνέπεια:

Οριζόντιες κατευθύνσεις για τις προστατευόμενες περιοχές και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  για  την  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  στην  Κεντρική 
Μακεδονία  θα  πρέπει  πέρα  απο  την  απαρέγκλιτη  εφαρμογή  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  για  την 
προστασία της  φύσης  και  της  βιοποικιλότητας να ενισχυθούν οι  πρακτικές ορθής διαχείρισης και 
συνέργειας  μεταξύ προστασίας της  βιοποικιλότητας  και  ανάπτυξης.   Κύριες  κατευθύνσεις  για την 
επίτευξη των στόχων αποτελούν:

• Η ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και εξειδικευμένη κατά τις ανάγκες του προστατευταίου 
αντικειμένου διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών του Αρθρου 10, βάσει της εφαρμογής 
Σχεδίων  Διαχείρισης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3937/11.   Η  ρητή  υποχρέωση 
συμμόρφωσης της εγκατάστασης δραστηριοτήτων και έργων στις ανάγκες και προβλέψεις των 
Σχεδίων Διαχείρισης.

• Η  διασφάλιση  της  διατήρησης  και  της  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των  οικολογικών 
διαδρόμων  που  συνδέουν  τις  διαφορετικές  περιοχές  της  ΠΚΜ  και  η  εξέταση  λήψη 
ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης τυχών επιπτώσεων που θα μειώσουν την συνεκτικότητα του 
δικτύου  προστατευόμενων  περιοχών  κατά  την  λήψη  αποφάσεων  χωροθέτησης  έργων  και 
δραστηριοτήτων.

• Η ενίσχυση των δυνατοτήτων χρήσης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος στο αναπτυξιακό 
πρότυπο  της  περιοχής.   Κυρίως  στην  αγροτική  πολιτική  θα  πρέπει  να  αποτιμηθούν  οι 
οικοσυστημικές υπηρεσίες και να αναπτυχθούν οι συνέργιες που είναι ικανές να δημιουργήσει 
η  τοπική  οικολογία  στην  ανταγωνιστικότητα  του  πρωτογενή  τομέα.   Τέτοιες  προσεγγίσεις 
σχετίζονται με την προστασία της μελισσοκομίας ως κύρια προστασία για τον κίνδυνο μείωσης  
του  επικονιασμού,  την  αξιοποίηση της  γεωθερμίας  για  την  παραγωγή πρώιμων προϊόντων 
υψηλής ανταγωνιστικής αξίας σε διεθνείς αγορές, την βελτίωση του αστικού και περιαστικού 
περιβάλλοντος ως μέσου για την μείωση (του κόστους) θεραπείας παθήσεων που σχετίζεται με 
την  αστική  ρύπανση  (άσθμα,  αλλεργίες  κ.α.),  την  προστασία  που  παρέχουν  τα  δάση  στις 
οικιστικές περιοχές (βελτίωση μικροκλίματος, αποτροπή πλημμυρών).

7



• Η  διαφύλαξη  του  γενετικού  αποθέματος  και  των  τοπικών  ποικιλιών,  μέσα  από  την 
προστασία περιοχών καλλιέργειας τους.

• Η  επανεκτίμηση  των  δυνατοτήτων  χρήσης  των  υδάτων  σε  ρέματα  και  μικρά  ποτάμια 
σύμφωνα με τα τρέχοντα κλιματολογικά στοιχεία,  προκειμένου να εξασφαλίζεται  πλήρως η 
οικολογική  λειτουργία  τους  και  βάσει  αυτής  να  καθορίζεται  η  εκμετάλλευσης  τους  για 
παραγωγή ενέργειας / υδατοκαλλιέργεια.

• Ο προσανατολισμός της αποκατάστασης του περιβάλλοντος προς το οικολογικό και όχι το 
αισθητικό αποτέλεσμα.  Ειδικά κατά την αποκατάσταση παλαιών χώρων λατομείων, ΧΑΔΑ ή 
άλλων περιοχών που χρήζουν περιβαλλοντικής αποκατάστασης  θα πρέπει  κατά κανόνα να 
χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη της ευρύτερης περιοχής με στόχο όχι μόνο την αισθητική αλλά 
πρώτιστα την οικολογική αποκατάσταση των χώρων.   Για χώρους  ρυπασμένων εδαφών θα 
πρέπει  να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες αποτοξίνωσης που μπορούν να προσφέρουν 
ορισμένα ήδη βλάστησης.

• Η  διασφάλιση  της  λειτουργικότητας  οικολογικών  διάδρομων  εντός  αστικών  περιοχών 
(κυρίως ρέματα), οι οποίοι θα συνδέουν το αστικό πράσινο με περιαστικούς οικοτόπους και  
παράκτιες περιοχές.  Στις ήδη διαμορφωμένες αστικές περιοχές τέτοια εναπομείναντα στοιχεία 
θα πρέπει να αναδειχθούν και κάθε περαιτέρω υποβάθμιση τους να σταματήσει.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για την πρόληψη και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κύρια κατεύθυνση αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και 
τεχνολογιών για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την επι τόπου ενσωμάτωση των ΑΠΕ 
και της Συμπαραγωγής Ενέργειας σε  όλους τους τομείς  (δημόσια διοίκηση,  κατοικία,  βιομηχανία, 
μεταφορές)  σύμφωνα με  τις  Εθνικές  δεσμεύσεις  που απορρέουν έναντι  των σχετικών Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών  Πολιτικών  για  την  κλιματική  αλλαγή.   Για  την  εκπλήρωση  των  στόχων  αυτών 
απαιτείται:

•  Η  εκμετάλλευση  κάθε  πλεονεκτήματος  χρήσης  -  εγκατάστασης  συστημάτων  εξοικονόμησης 
ενέργειας  -  απευθείας  εκμετάλλευσης  ΑΠΕ  που  μπορεί  να  δίνει  η  θέση  κάθε  έργου  και 
δραστηριότητας.

• Η  παροχή  κινήτρων  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  οικιακού  τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων  της  διερεύνησης  και  προώθησης  πρακτικών  έξυπνων  ενεργειακών 
δικτύων  σε  αστικές  περιοχές,  της  ανάπτυξης  συστημάτων συνδιαχείρισης  σε  τοπικό  επίπεδο  - 
επίπεδο γειτονιάς.

• Η εγκατάσταση ΑΠΕ στον αστικό χώρο και η εκμετάλλευση του ως προνομιακού χώρου για την 
εγκατάσταση Φ/Β, λόγω περιορισμένων επιπτώσεων.

• Η  ενίσχυση  της  συμπαραγωγής  ενέργειας  θερμότητας  κατά  τις  παραγωγικές  διαδικασίες  που 
προκύπτουν ενεργειακές εκροές και η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης ενεργειακών εκροών βάση 
συστημάτων διανομής σε τοπική κλίμακα (Βιομηχανική Συμβίωση στον τομέα της Ενέργειας).

Για  την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής  θα  πρέπει  να  υιοθετηθεί  σε 
Περιφερειακό Επίπεδο Σχέδιο Αντιμετώπισης. Στο σχέδιο θα τεθούν οι στόχοι και θα εξειδικευθούν τα 
μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην πραγμάτωση του στόχου και στην ανταπόκριση της χώρας στις  
δεσμεύσεις. Το Σχέδιο θα πρέπει μεταξύ άλλων να προτείνει:

• Δράσεις  για την βελτίωση του κλίματος στις  αστικές περιοχές,  ιδιαίτερα της  Θεσσαλονίκης με 

8



έμφαση στη μελέτη του φαινομένου εμφάνισης της θερμικής αστικής νησίδας.

• Δράσεις - έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης – ερημοποίησης.

• Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη θαλάσσια βιοποικιλότητα με έμφαση στα 
χωρακατακτητικά  ξενικά  είδη  και  διαμόρφωση  προγράμματος  μέτρων  προσαρμογής  για  την 
αντιμετώπισή τους.

• Αύξηση/αναβάθμιση  του  αστικού  και  περιαστικού  πρασίνου  με  την  επιλογή  ειδών  που 
συνεισφέρουν στη βελτίωση της ατμόσφαιρας του αστικού περιβάλλοντος. 

• Πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και των παραγωγικών φορέων  για τις 
πρακτικές και τις τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών και των μακροπρόθεσμων ωφελειών.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για τη Διαχείριση Υδάτων

Στην Περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων για τα Υ.Δ. 
GR 09 (Λεκάνη Αλιάκμονα),  GR10 (Λεκάνη Αξιού),  GR 11 (Ανατ. Μακεδονίας - Λεκάνη Στρυμόνα) 
και GR08 (Θεσσαλίας - Λεκάνη Πηνειού1).

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν τα Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα.  Η εφαρμογή των μέτρων 
αυτών προϋποθέτει περιορισμούς και όρους  στην χωροθέτηση δραστηριοτήτων και χρήσεων.  Με 
στόχο την δημιουργία συνεργειών που θα ενισχύσουν τους στόχους το ΠΠΧΣΑΑ περιλαμβάνει α) 
κατευθύνσεις γενικού πλαισίου που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας, β) ειδικές κατευθύνσεις που 
αφορούν τα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία στην γενική περίπτωση αναφέρονται  σε  επιμέρους 
υδατικά σώματα ή ενότητες.  Γενικές κατευθύνσεις αποτελούν: 

• Η Ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης σε όλες τις οικιστικές περιοχές της περιφέρειας με κύριο 
κριτήριο  την  εξοικονόμηση  των  απωλειών  (περιλαμβανομένης  της  ανάπτυξης  της 
υδρονομίας) και την αντικατάσταση ελλειμματικών πηγών ύδρευσης από άλλες κατάλληλες.

• Η  Ενίσχυση  της  αποδοτικότητας  των  αρδευτικών  δικτύων  με  την  υλοποίηση  έργων 
αντικατάστασης  /  εκσυγχρονισμού,  άλλα  και  οργάνωσης  -  περιορισμού  ανάπτυξης  των 
διάσπαρτων χρήσεων σε περιοχές ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων . Σε κάθε περίπτωση η 
εγκατάσταση  νεών  μη  γεωργικών  χρήσεων  εντός  αρδευόμενων  εκτάσεων  θα  πρέπει  να 
αποφεύγεται, ενώ σε υφιστάμενες μονάδες ή όπου η χωροθέτηση δεν μπορεί να αποφευχθεί θα 
πρέπει  να  διασφαλίζεται  ότι  η  όποια  παρέμβαση  δεν  αλλοιώνει  την  αποτελεσματική  και 
αποδοτική λειτουργία του δικτύου.

• Η κατά προτεραιότητα χωροθέτηση και  υλοποίηση έργων (υδρονομίας, μεταφοράς ύδατος) 
που θα επιτρέψουν την αντικατάσταση των σημείων άντλησης (πηγών, γεωτρήσεων) γύρω 
από τις λίμνες σε αποστάσεις που θα καθοριστούν κατά περίπτωση από ειδικές μελέτες.

• Η οριοθέτηση και υιοθέτηση των ζωνών προστασίας έργων και σημείων υδροληψίας κατά τον 
ορισμό  επεκτάσεων  ή  ζωνών  εγκατάστασης  δραστηριοτήτων  και  κατά  την  εφαρμογή 
πολεοδομικών μελετών.

•  Ο  ορισμός  απαγορεύσεων  -  περιορισμών  νέων  υδροληπτικών  έργων  και  επεκτάσεων  σε 
περιοχές που ορίζονται ΥΥΣ σε κακή κατάσταση για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε χρήσης 

1
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(συμπεριλαμβανομένης ζωνών εγκατάστασης κατοικίας) πέρα των εξευρέσεων που ορίζουν τα 
εν λόγω μέτρα

• Η αποφυγή της  χρήσης  και  η  λήψη μέτρων αύξησης  των  ημιδιαπερατών  και  διαπερατών 
επιφανειών στους αστικούς δημόσιους και  ιδιωτικούς χώρους αστικών περιοχών κατά τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό σε περιοχές με ελλειμματικά ΥΥΣ, (Παράκτια Χωρική Ενότητα).

• Η αποφυγή εγκατάστασης νέων / επέκτασης υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΥΣ 
που χαρακτηρίζονται ως κατώτερης της καλής αν δεν αποδεικνύεται ότι στην άμεση περιοχή 
χωροθέτησης της μονάδας η ποιότητα είναι "καλή".

• Ο καθορισμός ζωνών και ορίων για την εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων 
και υδροηλεκτρικών έργων με βάση υφιστάμενες κλιματολογικές συνθήκες και απορροές κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η καλή οικολογική λειτουργία κάθε λιμναίου ή 
ποτάμιου σώματος.

• Η ενσωμάτωση / Προσαρμογή των ρυθμίσεων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ των μέτρων για την προστασία 
των ΥΣ που προτείνονται από τα ΣΑΤΑΜΕ.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του αντιπλημμυρικού κινδύνου

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί ιστορικά σημαντικές πλημμύρες. 
Στο  πλαίσιο  Εφαρμογής  της  Οδηγίας  60/2007/ΕΚ  ο  2015,  θα  πρέπει  ως  το  2015  να 
καταρτισθούν  σχέδια  διαχείρισης  των  κινδύνων πλημμύρας.  Στις  Ζώνες  Δυνητικά  Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας τα μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό 
των πιθανών της επιπτώσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στα ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ.

• Ως  γενική  αρχή  και  εν  αναμονή  εξειδίκευσης  των  Μέτρων  απο  το  Σχέδιο  Διαχείρισης 
Κεντρικής  Μακεδονίας  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  εγκατάσταση  νέων  οικιστικών  ή 
επαγγελματικών χρήσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ σε υφιστάμενους υποδοχείς θα 
πρέπει να διασφαλιστούν τα έργα που θα μειώσουν ή εξαλείψουν τον κίνδυνο πλημμύρας ή 
των  επιπτώσεων  της.   Ειδικά  σε  περιπτώσεις  που  εγκαταστάσεις  υπόχρεες  στην  Οδηγία 
96/82/EK  (SEVESO  II)  βρεθούν  εντός  Ζωνών  υψηλής  επικινδυνότητας  θα  πρέπει  κατά 
προτεραιότητα είτε να οριστούν και εκτελεστούν άμεσα τα έργα απομείωσης του κινδύνου, ή αν 
αυτά δεν είναι επαρκή ή εφικτά θα πρέπει να μετεγκατασταθούν εκτός των ζωνών αυτών.

• Στον αστικό χώρο είναι επιθυμητό τόσο για την απόσβεση πλημμυρικών φαινομένων, όσο και 
για  λόγους  βελτίωσης  του  οικιστικού  περιβάλλοντος  να  αυξηθεί  κατά  το  δυνατό  η 
διαπερατότητα του εδάφους.  Ειδικά σε ελεύθερους χώρους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων 
ανάπλασης θα πρέπει να επιδιώκεται πέρα και πάνω από οποιαδήποτε αρχιτεκτονική άποψη η 
αύξηση των διαπερατών επιφανειών και η αύξηση του φυσικού πρασίνου.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων / αποβλήτων

Προτεραιότητα  για  την  περιφέρεια  αποτελεί  η  δημιουργία  ενός  σύγχρονου  ΠΕ.Σ.Δ.Α.  ικανού να 
ανταποκριθεί στους νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον Ν.4042/12 και 
το  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  και  το  Εθνικό  Σχέδιο  Πρόληψης  Παραγωγής 
Αποβλήτων.   Η πολιτική για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ιεραρχεί  τις προτεραιότητες 
διαχείρισης αρχίζοντας απο τη Μείωση, συνεχίζοντας με Επανάχρηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και 
τελικά την ασφαλή διάθεση.
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Το  Περιφερειακό  Χωροταξικό  Σχέδιο  οφείλει  να  υποστηρίξει  την  ιεραρχία  αυτή  προτείνοντας 
κατευθύνσεις  στην οργάνωση του χώρου υπέρ των πρώτων λύσεων διαχείρισης.   Οι  κατευθύνσεις 
αυτές είναι:

• Μείωση:  Η μείωση αποβλήτων σχετίζεται κύρια με την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων 
(περιλαμβανόμενων των προτύπων για τις κατασκευές).   Η λήψη μέτρων για συγκεκριμένα 
μορφολογικά στοιχεία που θα περιορίζουν περιττά υλικά κατασκευής  (ιδιαίτερα υλικά που 
περιέχουν επικίνδυνα ή δύσκολα αξιοποιήσιμα υλικά) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού.   Για την μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων αστικού 
τύπου απόβλητων, προτεραιότητα είναι η επέκταση των δικτύων παροχής πόσιμου νερού σε 
οικιστικές  και  τουριστικές  περιοχές,  προκειμένου  να  μειωθούν  οι  ανάγκες  σε  χρήση 
εμφιαλωμένου νερού .

• Επανάχρηση:   Η  μεγιστοποίηση  της  δυνατότητας  επανάχρησης  υλικών  θα  πρέπει  να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την χωροθέτηση δραστηριοτήτων.  Κύριο βάρος θα πρέπει να δοθεί 
στην οργάνωση της μεταποίησης με τις αρχές της Βιομηχανικής Οικολογίας και την ενίσχυση 
της Βιομηχανικής Συμβίωσης και την ανάπτυξη (χωροθέτηση) κέντρων επαναχρησιμοποίησης 
σε περιοχές που συγκεντρώνεται η προσφορά ή η ζήτηση υλικών. 

• Ανακύκλωση:  Η κάλυψη των αναγκών σε  χώρους  όπου θα γίνεται  διαλογή στην πηγή / 
διαχείριση  /  αποθήκευση  /  πρώτη  επεξεργασία  των  ρευμάτων ανακυκλωμένων υλικών  θα 
πρέπει να επιτευχθεί άμεσα , ώστε καλύπτει το σύνολο της περιφέρειας.  Οι χωροθετήσεις νέων ή 
επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανάγκες για 
κατά  το  δυνατό  μεγαλύτερο  διαχωρισμό  των  ρευμάτων στην  πηγή  που  θα  εξασφαλίσουν 
υψηλότερη  καθαρότητα  και  καταλληλότητα  στα  υλικά  προς  ανακύκλωση.   Η  ενίσχυση 
πρακτικών  "διαλογής  στην  πηγή"  θα  πρέπει  λαμβάνεται  υπόψη  κατά  το  σχεδιασμό  των 
πολεοδομικών μεγεθών, όπως και η ανάγκη χωροθέτησης "πράσινων σημείων".  Ειδικά για τις  
τουριστικές  περιοχές  θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  δίκτυα  συλλογής  διακριτών  ρευμάτων  με 
πρωτοβουλία των επιχειρήσεων των κλάδων (Ξενοδοχείων, εστιατορίων, παραθαλάσσιων μπάρ 
κλ.π.) σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ και το ή τα ΣΕΔ. 

• Ανάκτηση:  Το  ΕΣΔΑ  υποστηρίζει  ενδεικτικά  την  υλοποίηση  τριών  ΜΕΑ στην  Περιφέρεια 
Κεντρικής  Μακεδονίας   με  στόχο  την  ανάκτηση  περεταίρω  ανακυκλώσιμων  υλικών,  την 
εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος εντός των ΑΣΑ από την ταφή και  αφετέρου την 
παραγωγή  δευτερογενούς  καυσίμου  το  οποίο  θα  αξιοποιηθεί  κατά  προτεραιότητα  από 
ενεργοβόρες  βιομηχανίες  που  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  εναλλακτικά  καύσιμα  ή  και 
μονάδες καύσης εντός ή εκτός περιφέρειας. Ο ακριβής αριθμός μονάδων, οι δυναμικότητα τους 
και η χωροθέτηση τους θα πρέπει να καθοριστούν απο το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Στερεών  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  που  θα  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  στόχους  και  τις 
προδιαγραφές που ορίζει το ΕΣΔΑ.

• Τελική Ταφή υπολειμμάτων:  θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα υλοποίησης 
των προγραμματιζόμενων ΧΥΤΑ και ΜΕΑ του ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε το 2005 βάσει των νέων 
απαιτήσεων  του  Πλαισίου  Διαχείρισης  και  να  οριστούν  ποιοί  θα  είναι  οι  ΧΥΤΥ  που  θα 
εξυπηρετήσουν μακροπρόθεσμα τις περιφερειακές ανάγκες.

Ως προς  τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων:
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Ζωικά Υπολείμματα:  Επισημαίνονται ελλείψεις σε υποδομές διαχείρισης της κατηγορίας 3 (μη 
μολυσμένα, υπολείμματα σφαγείων, μη κατάλληλα για τον άνθρωπο, δέρματα κ.α.). Ανάλογα της 
περίπτωσης και της πρακτικής διαχείρισης οι απαιτούμενες μονάδες θα πρέπει να εγκατασταθούν 
σε περιοχές μεταποίησης (παρασκευή ζωοτροφών, δέρματα, θερμική επεξεργασία) ή σε αγροτικές 
εκτάσεις (παραγωγή λιπασμάτων).

Κτηνοτροφικο-Γεωργικά Απόβλητα και Υπολείμματα (ΚΓΑΥ): Η ΠΚΜ είναι ο κύριος παραγωγός 
ΚΓΑΥ σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης θα 
υλοποιηθεί μέσω τεχνοοικονομικών μελετών που θα εκπονηθούν σε επίπεδο Π.Ε.  Η υλοποίηση 
αυτών  των  μελετών  για  την  Κεντρική  Μακεδονία  θα  πρέπει  να  εξετάσει  λύσεις  οργάνωσης 
συγκεντρωτικών συστημάτων ή υποσυστημάτων σε επίπεδο Χωρικών Ενοτήτων (ή υποενοτήτων) 
και με βάση ποιοτικά και λειτουργία χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η δημιουργία κοινού συστήματος 
διαχείρισης  για  το  σύνολο  του  Μακεδονικού  Κάμπου  που  περιλαμβάνει  περιοχές  πέντε 
Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η  επί  τόπου  επαναχρησιμοποίηση  των  αγροτογεωργικών  αποβλήτων  (βόσκηση,  κάλυψη 
εδάφους)  επιτρέπεται  στο  σύνολο  των  ζωνών  που  περιλαμβάνουν  γεωργικές  εκτάσεις  ή 
κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  /  εκτάσεις  (βοσκοτόπια)  και  περιορίζεται  εντός  των  εκτάσεων 
αυτών.   Η  χωροθέτηση  εγκαταστάσεων  συλλογής  (για  επανάχρηση  ή  για  προώθηση  σε 
ανακύκλωση/  ανάκτηση),  ή/και  επεξεργασίας  για  επαναχρησιμοποίηση  (ζύμωση, 
ψηλοτεμαχισμός,  κομποστοποίηση  και  παραγωγή  ενέργειας  από  βιοαέριο),  μπορεί  να 
χωροθετηθεί στο σύνολο των γαιών που έχουν χαρακτηριστεί από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως ΠΕΠΔ 
γεωργικών  χρήσεων  ή  γεωργική  γη  (ανεξαρτήτου  παραγωγικότητας)  ή  εγκατάστασης 
κτηνοτροφικών μονάδων και δεν ανήκουν σε περιοχές Εθνικών Πάρκων/ Δρυμών ή βρίσκονται 
εντός  ορίων  περιοχών  του  Δικτύου  NATURA  2000  χωρίς  περιβαλλοντική  αξιολόγηση.   Η 
εγκατάσταση  επιτρέπεται  επίσης  στο  σύνολο  των  περιοχών  ή  ζωνών  εγκατάστασης  μονάδων 
δευτερογενή τομέα,  αρκεί  να είναι  συμβατή  ως  προς  τον  ανώτερο επιτρεπτό βαθμό όχλησης.  
Εφόσον η δυνατότητα εγκατάστασης έχει ήδη προβλεφθεί από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε άλλες ζώνες 
ειδικών χρήσεων, η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να ισχύει.  

Βιομηχανικά  απόβλητα:   Η  περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  αποτελεί  έναν  από  τους 
μεγαλύτερους  παραγωγούς  βιομηχανικών  αποβλήτων  στην  Ελλάδα.   Ως  γενική  χωροταξική 
κατεύθυνση  για  την  μείωση  των  παραγόμενων  ποσοτήτων  και  την  αύξηση  της 
επαναχρησιμοποίησης των βιομηχανικών αποβλήτων θεωρείται ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής 
συμβίωσης. 

Η επιλογή των τοποθεσιών για την ασφαλή τελική διάθεση των Β.Α (συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας διαχείρισης εντός των μονάδων) θα προκύπτει από τη συνεξέταση και αξιολόγηση 
μιας σειράς κριτηρίων,  τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα των παραμέτρων που 
συνδέονται  με  τη  φύση,   την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  διάθεσης,  με 
βασικές κατηγορίες τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά, τα περιβαλλοντικά, τα χωροταξικά και τα 
λειτουργικά  κριτήρια.   Κατά  την  λήψη  απόφασης  χωροθέτησης  των  απαιτούμενων  από  τον 
σχεδιασμό χώρων, πέρα των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 
κύρια χωροταξικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη την Κεντρική Μακεδονία είναι:

• Οι  περιοχές  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  εκτός  ορίων  οικισμών και  περιοχών  επέκτασης 
κατοικίας,  Ζωνών Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προστατευμένων Περιοχών του Ν.3937/11 ή 
άλλων που ορίζονται από το παρόν Πλαίσιο.
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• Θα πρέπει να διασφαλίζεται  ικανή απόσταση (δεδομένης και  της υδρογεωλογίας κάθε 
περιοχής) από υπόγειες και επιφανειακές πηγές ύδρευσης και άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια των αποθεμάτων. Τα αγροτεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να είναι 
εντός περιοχών που λειτουργούν συλλογικά αρδευτικά συστήματα.

• Θα πρέπει  να  διασφαλίζεται  ικανή απόσταση  από  δασικές  εκτάσεις  σύμφωνα με  την 
κείμενη νομοθεσία.

Ειδικά για τα Βιομηχανικά Επικίνδυνα Απόβλητα, μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης 
μπορούν να εγκατασταθούν εντός οργανωμένων υποδοχέων του δευτερογενή τομέα τηρώντας τους 
θεσμοθετημένους όρους ασφαλείας .  Η χωροθέτηση ΧΥΤ επικινδύνων που προβλέπεται να γίνει σε  
επίπεδο  Βορείου  Ελλάδας,  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  στην  Κεντρική  Μακεδονία,  εφόσον 
πληρούνται  τα  κριτήρια  που  καθορίζονται  απο  την  εγκύκλιο  18/2011  του  ΥΠΕΚΑ  όπως  αυτή 
εκάστοτε ισχύει και επιπλέον:

• Στην  περιοχή  δεν  υπάρχουν  παραγωγικά  εδάφη  (γεωργικά,  βοσκότοποι),  ούτε  είναι 
περιοχές άσκησης μελισσοκομίας.

• Δεν υπάρχουν περατοί γεωλογικοί σχηματισμοί και σεισμικά ρήγματα.

Για της περιοχές «ιστορικά»  αποθηκευμένων Επικινδύνων Βιομηχανικών Αποβλήτων  θα πρέπει ως 
το 2015 η Απ. Διοίκηση σε συνεργασία με την Υ.Ε.Π να ληφθεί εφαρμόσει πρόγραμμα επιθεώρησης 
του  συνόλου των  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων  που εμφανίζουν  να  συσσωρεύουν  προσωρινά τα 
παραγόμενα απόβλητά  τους.   Βάση των επιθεωρήσεων αυτών θα πρέπει  εντός εξαμήνου μετά το 
πέρας τους να καθοριστούν εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη ειδικές (επιπλέον αυτών που τυχών ισχύουν) 
ρυθμίσεις, όροι και περιορισμοί χρήσεων γης στην περιοχή επιρροής τους, προκειμένου να μειωθούν 
τυχών επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής.

Απόβλητα  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων:   Η  κάλυψη  των  ελλείψεων  σε  υποδομές 
διαχείρισης ΑΕΚΚ θα πρέπει να καλυφθεί με λειτουργία μονάδων που θα καλύψουν όλες τις Π.Ε. της 
Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης που ήδη λειτουργούν.  Είναι επιθυμητό ειδικά για την 
διάθεση αδρανών υλικών να αξιοποιηθούν οι περιοχές παλαιών λατομείων, προκειμένου τα υλικά να 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων.

Λοιπές κατηγορίες αποβλήτων αφορούν τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα 
Οχήματα  Τέλους  Κύκλου  Ζωής,  τα  Ελαια,  τις  Φορητές  Ηλεκτρικές  Στήλες,  τους  Βιομηχανικούς 
Συσσωρευτές και τα Ελαστικά.  Η καταλληλότητα της εγκατάστασης μονάδων συλλογής, επεξεργασίας 
και ανακύκλωσης των παραπάνω αποβλήτων ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.  Στην γενική περίπτωση πρόκειται για εγκαταστάσεις μεταποιητικού χαρακτήρα 
και ακολουθούν τις γενικές διατάξεις που το ΠΠΧΣΑΑ ορίζει για τον τομέα αυτό.

Υγειονομικά  Απόβλητα:   Για  την  διαχείριση  των  Αποβλήτων  Υγειονομικών  Μονάδων  (ΑΥΜ) 
εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΥΑ Αρ. Πρ.: οικ.33312/4110/2012).  
Για την εφαρμογή του σχεδίου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η χωροθέτηση 
κατάλληλων υποδομών που θα εξυπηρετήσουν τις εγκαταστάσεις συλλογής και μεταφοράς εντός ή 
κοντά  στους  χώρους  παραγωγής  των  αποβλήτων  (δημόσιες  και  ιδιωτικές  υγειονομικές  μονάδες).  
Σύμφωνα  με  το  σχέδιο  προβλέπετε  η  δημιουργία  μονάδας  αποτέφρωσης  για  την  διαχείριση 
μολυσματικών αποβλήτων εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετεί τον ευρύτερο χώρο της 
Βορείου Ελλάδας και  του Βορείου Αιγαίου.   Πλέον κατάλληλες περιοχές για την χωροθέτηση της 
μονάδας  θεωρούνται  οργανωμένοι  βιομηχανικοί  υποδοχείς  ή  χώροι  ολοκληρωμένης  διαχείρισης 
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απορριμμάτων.   Η  τελική  επιλογή  μεταξύ  των  παραπάνω  εναλλακτικών  χώρων  θα  γίνει  βάσει 
αξιολόγησης τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο σχεδιασμού 
του νέου ΠεΣΔΑ.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το Θόρυβο

Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί κυρίως την λήψη μέτρων πρόληψης. Τα μέτρα 
αυτά εστιάζονται:

• Στην  αντικατάσταση των προτύπων μετακίνησης  στις  αστικές  περιοχές  και  την ανάπτυξη 
βιώσιμων και  λειτουργικών ΜΜΕ.  Για την εξειδίκευση μέτρων θα πρέπει  να εκπονηθούν 
μελέτες βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μελέτες προστασίας απο τον θόρυβο σε όλες τις 
πόλεις της ΠΚΜ, άνω των 25.000 κατοίκων.

• Στην  περεταίρω  διείσδυση  του  Φυσικού  Αερίου  μέσω  τις  επέκτασης  στις  περιοχές  της 
Κατερίνης, των Σερρών, της Βέροιας και των βιομηχανικών περιοχών του Κιλκίς σε πρώτη 
φάση και των Έδεσσας, Νάουσας, Γιαννιτσών και Χαλκιδικής σε δεύτερη.

• Ενίσχυση του Περιφερειακού δικτύου παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, μέσω 
της εγκατάστασης νέων σταθμών μέτρησης τουλάχιστον στις κεντρικές περιοχές Σερρών και 
Κατερίνης

• Κατά την διαμόρφωση νέων οικιστικών περιοχών (πολεοδόμηση) θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και να τεκμηριώνεται αντίστοιχα ο κατάλληλος σχεδιασμός για την αξιοποίηση του 
φυσικού αερισμού,  δροσισμού και  φωτισμού,  προκειμένου να αποφεύγεται  ο εγκλωβισμός 
των ρύπων και η δημιουργία του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας.

Οριζόντιες κατευθύνσεις για τα Βιομηχανικά ατυχήματα και την πρόληψη κινδύνων

• Θα  πρέπει  να  αποφευχθεί  η  εγκατάσταση  περαιτέρω  μονάδων  που  αυξάνουν  την 
βιομηχανική  επικινδυνότητα  σε  περιοχές  που  είναι  ακατάλληλες  και  ο  κίνδυνος  είτε 
μεμονωμένων ατυχημάτων είτε δημιουργίας domino απειλεί οικιστικές περιοχές.  Παράλληλα 
θα  πρέπει  να  είναι  ιδιαίτερα  αυστηρή  (και  να  αναγνωρίζεται  κατά  τα  υποκείμενα  στάδια 
σχεδιασμού)  η  καταλληλότητα  περιοχών  για  την  χωροθέτηση  "ευπαθών"  χρήσεων  όπως 
σχολεία,  νοσοκομεία  κ.α.  σε  σχέση  με  τις  αποστάσεις  από  μονάδες  υπόχρεες  στην  Οδηγία 
Seveso II 96/82/EK όπως εκάστοτε ισχύει.

• Για τις περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν μονάδες υψηλού κινδύνου ατυχήματος και στις 
οποίες κατά την ιστορική φάση επέκτασης των οικισμών οι οικιστικές περιοχές βρέθηκαν εντός 
ζωνών που σήμερα χαρακτηρίζονται από υψηλή επικινδυνότητα (Κορδελιό, Διαβατά, Σίνδος) 
θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από αποτελεσματικά μέτρα και πρακτικές διαχείρισης.  Για τις 
περιοχές  αυτές  εκτιμάται  ότι  η  λύση  της  μετεγκατάστασης  των  δραστηριοτήτων  παραμένει 
βέλτιστη, μη ωστόσο άμεσα υλοποιήσιμη.  Μια ρεαλιστική προσέγγιση θα μπορούσε να βασιστεί 
στην  δημιουργία  ενός  πλάνου  μετεγκατάστασης  που  θα  είχε  εφαρμογή  τουλάχιστον 
τριακονταετίας, ορίου δηλαδή απαξίωσης των υφιστάμενων επενδύσεων.

• Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για χωροθέτηση μονάδων που είναι υπόχρεες στην 
Οδηγία SEVESO II θα πρέπει ως το 2018 οι αρμόδιες υπηρεσίες ανα Περιφερειακή Ενότητα σε 
συνεργασία με την ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ορίσουν βάσει τον κριτηρίων 
επικινδυνότητας  που  θέτει  η  νομοθεσία  προτεινόμενες  περιοχές  καταλληλότητας  για  την 
υποδοχή τέτοιων μονάδων. 
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Άρθρο 16: Βασικά δίκτυα υποδομών μεταφορών και συγκοινωνιών

Ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών και συγκοινωνιών σε επίπεδο Περιφέρειας στοχεύει στην 
εξασφάλιση  της  ενδοπεριφερειακής,  διαπεριφερειακής  και  διεθνούς  μετακίνησης  ατόμων  και 
εμπορευμάτων με ικανοποιητικά (ως προς την προσβασιμότητα και την ταχύτητα) χαρακτηριστικά, 
ασφάλεια, λογική οικονομική επιβάρυνση και όσο το δυνατόν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο  σχεδιασμός  πρέπει  να  εναρμονίζεται  με  πολιτικές  και  στόχους  συμβατές  με  αυτές  που 
διαμορφώνονται στα πλαίσια της ΕΕ, να καλύπτει όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές,  
θαλάσσιες, εναέριες και εμπορευματικές μεταφορές) και να συμβάλει στον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών»,  τόσο  στο  βασικό  (core network)  όσο  και  στο  αναλυτικό  δίκτυο  (comprehensive 
network) των ΔΕΔ-Μ.  Ειδικότερα, ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο πρέπει να  λάβει υπόψη του 
τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση των υλοποιούμενων 
έργων  και  τη  συντήρηση,  βελτίωση  και  διαφύλαξη  της  σωστής  λειτουργίας  των  υφιστάμενων 
υποδομών.

Ειδικότερα:

1.  Σε συνάφεια με τις γενικές πολιτικές και στόχους, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των ποσοστών 
των μεταφορών και των μετακινήσεων που χρησιμοποιούν τα σιδηροδρομικά, θαλάσσια, ήπια και 
μαζικά μέσα μεταφοράς.

2. Ως προς την ανάπτυξη / βελτίωση των οδικών υποδομών στην ΠΚΜ και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, 
κατατάσσονται  πρώτα  κατά  σειρά  ιεράρχησης:  αυτά  που  αποτελούν  κομμάτι  των  ΔΕΔ-Μ  και 
επομένως  είναι  εθνικής  σημασίας:   α)  οη  κατασκευή  του  ανισόπεδου κόμβου Κ16  στην  συμβολή 
ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, και β) η ολοκλήρωση της καθέτου οδού: 
Εγνατία Οδός – Κιλκίς – ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς – Δοϊράνη – Προμαχώνας, έργα που και τα δύο είναι υπό  
κατασκευή.

Ως  προς  τις  λοιπές  οδικές  υποδομές  στην  ΠΚΜ,  προτεραιότητα  έχει  η  βελτίωση  /  αναβάθμιση 
τμημάτων του «Αναλυτικού Οδικού Δικτύου»  (ΑΟΔ) που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην τουριστική και 
αγροτική ανάπτυξη.  Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η βελτίωση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Νέα 
Μουδανιά – Ποτίδαια, η βελτίωση της οδού Ν. Μουδανιά – Νικήτη και της οδού Σταυρός – Ιερισσός,  
με στόχο την καλύτερη προσπελασιμότητα στο Άγιο Όρος.

Ανάγκη  βελτιώσεων  σε  οδικές  υποδομές  με  στόχο  τη  βελτίωση  ενδοπεριφερειακών  συνδέσεων 
εντοπίζονται:   α)   στη  βελτίωση  των  συνδέσεων  της   Πέλλας  με  το  ευρύτερο  οδικό  δίκτυο,  με 
ολοκλήρωση των αξόνων της νέας χάραξης της εθνικής Οδού 2 (Χαλκηδόνα – Έδεσσα) και της οδού 
Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα. και αναβάθμιση του τμήματος Γιαννιτσά - Πέλλα - Ν. Χαλκηδόνα, β)  η 
ολοκλήρωση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (στο τμήμα κοιλάδας Ανθεμούντα), γ) η 
ολοκλήρωση της οδού Ενωτικής Σίνδου δ) η βελτίωση της σύνδεσης Βεργίνας με την Εγνατία Οδό,.

3.  Ως  προς  τις  σιδηροδρομικές  μεταφορές,  έργο  εθνικής  προτεραιότητας  στην  ΠΚΜ  αποτελεί  η 
κατασκευή  παραλλαγής  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  Θεσσαλονίκης  –  Ειδομένης,  στο  τμήμα 
Πολύκαστρο – Ειδομένη.

Σε διαπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο εντοπίζονται σημαντικές ανάγκες, δεδομένης και τη 
γενικής  προτεραιότητας  στις  σιδηροδρομικές  υποδομές,  στην  ανάπτυξη  και  βελτίωση  των 
σιδηροδρομικών  συνδέσεων,  και  συγκεκριμένα  α)  η  επέκταση  των  προαστιακών συνδέσεων  των 
πόλεων της Περιφέρειας με τοπικές βελτιώσεις, επεκτάσεις (π.χ. σταθμός Κιλκίς) και κατασκευής νέας 
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γραμμής Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά – Έδεσσα, β) η εξέταση της σκοπιμότητας προαστιακής σύνδεσης 
περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης με τοπικές βελτιώσεις και επεκτάσεις (π.χ. εξυπηρέτηση ΑΤΕΙΘ, 
ολοκλήρωση γραμμών ΒΙΠΕΘ, δημιουργία σταθμού στα Διαβατά / Ν. Μαγνησία), καθώς και εξέταση 
της  εφικτότητας  και  σκοπιμότητας  επέκτασης  του  σιδηροδρομικού  δικτύου  προς  το  αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης,  προς  τα  νοτιοανατολικά  προάστια  και  προς  τη  Χαλκιδική,  γ)  η  προώθηση  της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης μέσω της περιοχής των λιμνών.

4 Υπό τον γενικό στόχο της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών και μετακινήσεων μέσω της 
δημιουργίας κέντρων συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, κρίνεται ως εξαιρετικά σκόπιμη 
για την Περιφέρεια η διασύνδεση των εγκαταστάσεων του λιμένος Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση της 
κατασκευής  της  οδικής  σύνδεσης  του 6ου προβλήτα)  με το οδικό  δίκτυο του σιδηροδρομικού και 
οδικού δικτύου και με τη δημιουργία εμπορευματικού αεροδρομίου στην περιοχή της Αλεξάνδρειας 
ώστε να μετατραπεί σε πολυτροπικό κέντρο εμπορευματικών μεταφορών.

5  Ως  προς  τις  λοιπές  μεταφορές,  τίθενται  ως  γενικές  προτεραιότητες  η  ενίσχυση  του  ρόλου  των 
σημαντικών κόμβων επιβατικών και εμπορευματικών κέντρων (αερολιμένας Θεσσαλονίκης, λιμένες, 
σιδηροδρομικοί και λεωφορειακοί σταθμοί), κατόπιν μελετών σκοπιμότητας και εφικτότητας, καθώς 
και  η  προώθηση  μετακινήσεων  με  μέσα  τουριστικής  ανάπτυξης  για  την  επέκταση  /  βελτίωση 
υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων κόμβων προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων, τουριστικών σκαφών 
και υδροπλάνων.

Θεωρείται  σκόπιμη  η  ενίσχυση  του  δικτύου  τουριστικών  λιμένων  καθώς  και  η  διερεύνηση  της 
σκοπιμότητας βελτίωσης των λιμενικών υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη, η 
εξέταση της εφικτότητας και βιωσιμότητας δημιουργίας υδατοδρομίων στις παραθαλάσσιες περιοχές 
και κυρίως στις περιοχές τουριστικών μαρίνων, η εξέταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης  μεταξύ Χαλκιδικής -  
Πιερίας, κυρίως μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου.

6 Η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος μεταφορών πρέπει να βασίζεται στη μεγιστοποίηση 
της  ασφάλειας  της  διεξαγωγής  των  μετακινήσεων.  Για  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  πρέπει, 
αφενός, να βελτιωθούν όλα τα σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα ασφάλειας και, αφετέρου, 
να θεσπιστεί η διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων ασφάλειας σε όλα τα μεταφορικά δίκτυα.

7  Ειδικά  για  την  περιοχή  της  λειτουργικής  Μητροπολιτικής  Θεσσαλονίκης,  και  υπό  τη  γενική 
προτεραιότητα ενίσχυσης των αστικών μεταφορών, προτείνεται:

 Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης σε επίπεδο Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας 
αποτελεί δράση πρώτης προτεραιότητας.  Εκτός από την πρόταση έργων, θα πρέπει να προταθούν 
δράσεις με στόχο τη μείωση της χρήσης των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, με συγκεκριμένους και 
ποσοτικοποιημένους στόχους και πρόγραμμα επίτευξης των στόχων.

 Μεγιστοποίηση  της  αξιοποίησης  των  ήδη  υφιστάμενων υποδομών:  συντήρηση  των  υποδομών, 
διασφάλιση των κανόνων λειτουργίας (π.χ. κλείσιμο αυτοκινητόδρομων), αποτροπή κατάληψης 
και  παράνομης  χρήσης  υποδομών  ήπιων  μεταφορικών  μέσων  (π.χ.  παράνομη  στάθμευση, 
κατάληψη χώρου πεζοδρομίων από χρήσεις αναψυχής).

 Η  ενίσχυση  του  ενιαίου  φορέα  συγκοινωνιακής  και  μεταφορικής  πολιτικής  σε  επίπεδο 
Μητροπολιτικής  Θεσσαλονίκης  (ΣΑΣΘ,  Συμβούλιο  Αστικών  Συγκοινωνιών  Θεσσαλονίκης),  με 
στόχο  την  παρακολούθηση  της  λειτουργίας  του  μεταφορικού  συστήματος,  τακτική  εκτίμηση 
δεικτών, επικαιροποίηση σε μόνιμη και συνεχή βάση κυκλοφοριακό πρότυπο (μοντέλο) όπου α) τα 
στοιχεία  που  τροφοδοτούν  τους  δείκτες  να  χρησιμοποιούνται  για  την  επικαιροποίηση  των 
εκτιμήσεων των εξελίξεων και β) οι μελέτες κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων 
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χρήσεων και εγκαταστάσεων να εξετάζονται συνδυαστικά και κεντρικά. Συστηματική λειτουργία 
από τον φορέα των εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την πληροφόρηση των μετακινουμένων.

 Δημιουργία κέντρου παρακολούθησης  και  επέμβασης  σε  θέματα ασφάλειας των μετακινήσεων, 
μελέτης  των  συμβάντων  οδικής  και  σιδηροδρομικής  ασφάλειας  και  συστηματικού  ελέγχου 
ασφάλειας (safety audits) των μεταφορικών δικτύων.

 Προώθηση εναλλακτικών και ήπιων μέσων με εκπόνηση master plan των συγκεκριμένων μέσων. 

 Σύνδεση των απομονωμένων υποδομών κυκλοφορίας ποδηλάτων ώστε να δημιουργηθεί  ενιαίο 
δίκτυο, αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και επανασχεδιασμός όπου απαιτείται.

 Προώθηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμένος Θεσσαλονίκης με την υπόλοιπη χώρα.

 Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μετά την λειτουργία 
του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων σύνδεσης του αεροδρομίου με 
τα συστήματα σταθερής τροχιάς (μετρό, σιδηρόδρομος).

 Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας επιπλέον, εναλλακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 17: Βασικά δίκτυα λοιπής τεχνικής υποδομής διαπεριφερειακού και
περιφερειακού ενδιαφέροντος

1. Ενεργειακά Δίκτυα

Για τις ΑΠΕ σε εφαρμογή του ΕΧΠΑΑ των ΑΠΕ και την επίτευξη των στόχων για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι αναγκαίο:

• για  την  εγκατάσταση  νέων  ΜΥΗΕ  ή  την  ανανέωση  λειτουργίας  να  προχωρήσουν  οι 
διαδικασίες καθορισμού της φέρουσας ικανότητας των ρεμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Άρθρου  16  της  ΚΥΑ  Αριθμ.  49828  3/12/2008  ΦΕΚ  Β  2484  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 
τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες, άλλα και τις μεσοπρόθεσμες τάσεις.

• για  την  εγκατάσταση  Φ/Β  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  εγκατάσταση  εντός  ζωνών 
προστασίας του αγροτικού τοπίου, καθώς και εντός των εθνικών πάρκων

Υιοθετώντας την αρχή της Πρόληψης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια για το 2030 (Πράσινη βίβλος) κύρια επιδίωξη για την 
ΠΚΜ  (με  υψηλότερη  προτεραιότητα  από  αυτή  της  ανάπτυξης  των  ΑΠΕ)  είναι  η  μείωση  των 
απαιτήσεων ενέργειας (κατανάλωσης).   Η μείωση αυτή σε πρώτη φάση θα πρέπει να επικεντρωθεί  
στην μείωση των απωλειών από τα δίκτυα μεταφοράς με την ανάπτυξη "έξυπνων δικτύων ενέργειας" 
(smart grids) σε περιφερειακό, άλλα και σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο γειτονιάς).

Η χρήση της γεωθερμίας και των σημαντικών γεωθερμικών πόρων είναι απόλυτης προτεραιότητας 
για την ΠΚΜ.  Η διείσδυση της γεωθερμικής ενέργειας απαιτείται για:

• Την  ενίσχυση  της  γεωργικής  παραγωγής  και  κύρια  ως  πηγή  ενέργειας  για  την  δημιουργία 
πρώιμων (υψηλής τιμής και ανταγωνιστικότητας) προϊόντων.

• Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της κτηνοτροφίας

• Την βιομηχανική χρήση ως πηγή ενέργειας

• Τον τουρισμό στις περιοχές θερμαλισμού
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• Την οικιακοί χρήση για κλιματισμό.

Η ΠΚΜ έχει  στρατηγική  θέση  σε  σχέση  με  το  δίκτυο Φυσικού Αερίου  της  χώρας.   Η θέση  αυτή 
αναμένεται να ενισχυθεί περεταίρω με την διέλευση του TAP (ΤΑΠ), αναβαθμίζοντας την ως προς την 
σημασία της για την ΝΑ Μεσόγειο και την Νότια Ευρώπη.

Ως  προς  την  διείσδυση  του  αερίου  στην  κατανάλωση  και  την  αντικατάσταση  του  πετρελαίου  ως 
καυσίμου για την παραγωγή οικιακής και βιομηχανικής ενέργειας απαιτείται:

• Σύνδεση 'άμεσα σε πρώτη φάση των κυριοτέρων αστικών κέντρων της Περιφέρειας κοντά από 
τα οποία περνάει το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο.  Αυτό αφορά τις πόλεις των Σερρών, της 
Κατερίνης και της Βέροιας για οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

• Επέκταση  σε  δεύτερη  φάση  προς  την  περιοχή  του  Κιλκίς  (βιομηχανικές  περιοχές),  των 
Γιαννιτσών της Σκύδρας και της Έδεσσας.

• Επέκταση του δικτύου προς Χαλκιδική.

2. Δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης και αποχέτευσης

Η ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης, ο περιορισμός των διαρροών καθώς η αντικατάσταση παλαιών 
τμημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί (ποιοτικά και ποσοτικά) η επάρκεια πόσιμου ύδατος σε όλους 
τους οικισμούς αποτελεί  προτεραιότητα σύμφωνα και με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων τα οποία 
ιεραρχούν  τις  ανάγκες  και  προτεραιότητες  έργων  και  παρεμβάσεων.   Στην  ΠΚΜ  θα  πρέπει  να 
προωθηθούν:

• Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών 
συγκροτημάτων  του  ΥΔ  Έλεγχοι  Διαρροών  κατά  προτεραιότητα  σε  περιοχές  που 
παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης μεγαλύτερες από 50% όπως στις ΔΕΥΑ Χορτιάτη, 
Νέας Προποντίδας,  Λαγκαδά, Θέρμης,  Βόλβης  (Αγ.  Γεωργίου)  και  του Δήμου Χαλκηδόνος,  
Νάουσας, Πύδνας-Κολινδρού και Έδεσσας.

• Έργα  Αποκατάστασης  /  Ενίσχυσης  υφιστάμενου  δικτύου  ύδρευσης  παλαιών  φθαρμένων 
αγωγών ύδρευσης και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη 
αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. 

• Ενίσχυση  δράσεων  περιορισμού  των  απωλειών  στα  συλλογικά  δίκτυα  άρδευσης  των  ΤΟΕΒ 
/ΓΟΕΒ

• Ενίσχυση  αποδοτικών  μεθόδων  άρδευσης  καλλιεργειών  και  αύξηση  των  δεκτικών  σε  αυτές  
καλλιεργειών με προτεραιότητα κυρίως στην περιοχή της Μυγδονίας και την Παράκτια ζώνη.

Σε σχέση με την μεταφορά νερού για ύδρευση / άρδευση θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχής και 
επαρκής  λειτουργία  της  Ενωτικής  σήραγγας  του  Αλιάκμονα  με  τα  διυλιστήρια  της  ΕΥΑΘ  στην 
Θεσσαλονίκη και ο περιορισμός των απωλειών της.

Για την περιοχή της Χαλκιδικής πέρα από την ανάπτυξη τοπικών συστημάτων ύδρευσης θα πρέπει να 
προωθηθούν  άμεσα  οι  επενδύσεις  κεντρικών  αγωγών  που  θα  μεταφέρουν  ύδατα  από  τα  υπό 
κατασκευή / προγραμματιζόμενα φράγματα Ολύνθου, Χαβρία, Πετρένια προς την παράκτια ζώνη 
και τις χερσονήσους της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και την Ιερισσό.  Ανάλογος προγραμματισμός με 
την αξιολόγηση φραγμάτων θα πρέπει να προωθηθεί και για την περιοχή της Πιερίας.
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Άμεσης  προτεραιότητας  χαρακτηρίζονται  επίσης  τα  έργα  αποκατάστασης  και  περιορισμού  των 
απωλειών των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Κορώνειας.

Η ολοκλήρωση των  υποδομών αποχέτευσης  περιλαμβάνει  την  ολοκλήρωση των  δικτύων  και  των 
υποδομών ΕΕΛ για όλους τους οικισμούς Γ'  Προτεραιότητας της Οδηγίας 271/91/ΕΚ.  Η σχετική 
υποχρέωση θα πρέπει άμεσα να καλυφθεί μέσα από την χρηματοδότηση των ΕΔΕΤ. Παράλληλα θα 
πρέπει να προωθηθούν έργα για τον:

• Καθορισμός  συνθηκών  και  προϋποθέσεων  για  τη  σύνδεση  βιομηχανιών  στο  δίκτυο 
αποχέτευσης/υποδοχής βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ.

• Προώθηση σχεδιασμού κεντρικών μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.

3. Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων

Το  νέο  ΠΕΣΔΑ  θα  πρέπει  να  δώσει  ιδιαίτερη  πρόνοια  στην  Μείωση,  την  Επανάχρηση,  την 
Ανακύκλωση και  την Ανάκτηση έναντι  της ασφαλούς διάθεσης  που ήταν ο στόχος του παρόντος 
προγράμματος.   Για  τον  λόγο  αυτό  θα  απαιτηθεί  η  επέκταση  δικτύων  χωριστής  συλλογής 
ανακυκλώσιμων ρευμάτων και βιοαποβλήτων, η χωροθέτηση μια σειρά νέων υποδομών όπως ΣΜΑ, 
ΜΕΑ και "πράσινα σημεία" και η επανεξέταση της σκοπιμότητας σε σχέση με τον αριθμό και την  
δυναμικότητα  μη υλοποιημένων ΜΕΑ/ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ που κατά τα φαινόμενα δεν θα απαιτηθούν από 
το νέο ΠΕΣΔΑ.

Πέρα όμως από τις υποδομές διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, η τρέχουσα πολιτική διαχείρισης 
θα απαιτήσει την χωροθέτηση και λειτουργία σημαντικών υποδομών διαχείρισης λοιπών ρευμάτων 
αποβλήτων  όπως  γεωργικά  και  κτηνοτροφικά,  ΑΕΚΚ,  κ.α..   Οι  ανάγκες  και  τα  δίκτυα  τέτοιων 
υποδομών  θα  εκτιμηθούν  στο  άμεσο  μέλλον  είτε  από  το  νέο  ΠΕΣΔΑ  ή  από  τα  Ειδικά  Σχέδια 
Διαχείρισης  Αποβλήτων  όπως  αυτά  προβλέπονται  απο  τον  Ν.4042/12  ή  από  τον  σχεδιασμό  των 
υπόχρεων φορέων (προκειμένου για ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης). 

Άρθρο 18:  Προγραμματικά πλαίσια για τη χωροθέτηση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων

1.  Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Το  πλαίσιο  για  τη  χωροθέτηση  των  δραστηριοτήτων  του  τομέα  υπακούει  στον  αναπτυξιακό 
στρατηγικό στόχο:

Απεξάρτηση του αγροτικού τομέα από τις ενισχύσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών, ενίσχυση της τάσης 
επιστροφής  στον  τομέα  και  αναδιάρθρωση  του  προς  την  κατεύθυνση  της  εξωστρεφούς, 
ανταγωνιστικής και πολυλειτουργικής γεωργίας / κτηνοτροφίας / αλιείας, μέσα από: αξιοποίηση των 
συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  της  Περιφέρειας  και  δυνατοτήτων  που  παρέχει  η  Κοινή  Αγροτική 
Πολιτική,  ένταξη  σε  πολυτομεακούς  περιφερειακούς  παραγωγικούς  σχηματισμούς,  υιοθέτηση 
καινοτομίας και επιχειρηματικών προτύπων και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δίνονται οι εξής κατευθύνσεις χωρικής πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και 
την οριοθέτηση Ευρύτερων Αναπτυξιακών Ζωνών (ΕΑΖ) στο άρθρο 7 του παρόντος:

• Στην ΕΑΖ Γεωργίας, κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας που προβλέπει η νομοθεσία περί 
εκτός  σχεδίου  δόμησης.  Επίσης,  εγκαταστάσεις  άλλων  τομέων  να  αφορούν  καθετοποίηση  ή 
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συμπληρωματικότητα  με  τον  πρωτογενή  τομέα  (πχ.  αγροτουρισμός,  μεταποίηση  αγροτικών 
προϊόντων), εκτός αν πρόκειται για τμήματα στα οποία η ΕΑΖ Γεωργίας επικαλύπτεται με άλλες 
τομεακές ΕΑΖ, οπότε θα είναι αποδεκτές γενικότερα οι εγκαταστάσεις του κατά περίπτωση τομέα.

• Στις αρδευόμενες περιοχές, και στις περιοχές στις οποίες έχει γίνει αναδασμός, απαγόρευσης της 
χωροθέτησης κατοικίας

• Κατηγοριοποίηση  το  ταχύτερον  δυνατόν  της  γεωργικής  γης  βάσει  των  κριτηρίων  και  της 
διαδικασίας  της  απόφ.  168040  ΦΕΚ  1528  Β/7.9.2010.  Η  περαιτέρω  καθυστέρηση  οδηγεί  σε 
απώλεια του κύριου εδαφικού πόρου του τομέα.

Στην Ορεινή Ευρύτερη Ζώνη του παρόντος, και ιδίως στις περιοχές που περιλαμβάνουν τμήματα της 
ΕΑΖ Κτηνοτροφίας-Πτηνοτροφίας, προώθηση της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων (βάσει της 
ΚΥΑ 487/2002) σε κοινόχρηστες εκτάσεις.

2.  Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την ενέργεια και τις ΑΠΕ

Γενική αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι ότι ο με την ευρεία έννοια τομέας της ενέργειας αποτελεί τομέα 
προτεραιότητας για την Κεντρική Μακεδονία.

Η δημιουργία του  TAP αποτελεί και χωροταξική προτεραιότητα, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
από τον υποκείμενο σχεδιασμό και τις αδειοδοτικές διαδικασίες.

Πέραν της αναγκαίας μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (βλ. άρθρο 17 παρ. 1) δίνεται κατεύθυνση 
για τη χωρική υποστήριξη της  αύξησης της παραγωγής και χρήσης ενέργειας που προέρχεται από 
ΑΠΕ.

Η αξιοποίηση του σημαντικού αιολικού δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα, που υποστηρίζεται από 
την  ΕΑΧ  αιολικού  δυναμικού  στο  άρθρο  7  του  παρόντος  Πλαισίου.  Ως  προς  την  περαιτέρω 
αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού προτεραιότητα είναι  και  η εγκατάσταση μικρών μονάδων σε 
συνέργεια με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης σε αστικές περιοχές.

Κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου είναι, επίσης, η ενθάρρυνση της δημιουργίας ΜΥΗΣ, ιδίως 
στην Ορεινή Ευρύτερη Ζώνη του παρόντος

Οι ρυθμίσεις  του ΕΠΧΣΑΑ για τις  ΑΠΕ, θα πρέπει  να εναρμονιστούν.  με τα μέτρα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Υδάτων.  Για τον λόγο αυτό εφεξής για την εγκατάσταση νέων Μ.ΥΗ.Ε ή την ανανέωση 
λειτουργίας μιας μονάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού 
της φέρουσας ικανότητας του υδάτινου σώματος σύμφωνα με τα κριτήρια του Αρθρου 16 της ΚΥΑ 
Αριθμ. 49828 3/12/2008 ΦΕΚ Β 2484 και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες, 
άλλα και τις μεσοπρόθεσμες τάσεις.  

Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει υπερπληθώρα περιοχών που είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση 
αυτόνομων μονάδων Φ/Β.  Ως εκ τούτου θα πρέπει αυτές να κατευθυνθούν εκτός περιοχών που η 
έκταση αξιοποιείται καλύτερα με άλλες χρήσεις.  Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται η εγκατάσταση 
εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, καθώς και εντός των εθνικών πάρκων. Γενικότερα, η 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας πρέπει να λαμβάνει σοβαρώς υπόψη 
της τις επιπτώσεις στο τοπίο και τις ενδεχόμενες παρενέργειες σε άλλους τομείς για τους οποίους το  
τοπίο  έχει  ιδιαίτερη  σημασία.  Δίνεται  αρνητική  χωροταξική  κατεύθυνση,  στο  πλαίσιο  αυτό,  για 
εγκατάστασή τους στις σημαντικές ζώνες τοπίου (όπως αυτές προσδιορίζονται στο οικείο ειδικό τμήμα 
του παρόντος), καθώς και στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην ΕΑΖ Τουρισμού. Επίσης, για την 
εγκατάσταση Φ/Β θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού 
τοπίου, καθώς και εντός των εθνικών πάρκων
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Η χρήση της γεωθερμίας και των σημαντικών γεωθερμικών πόρων είναι απόλυτης προτεραιότητας 
για την ΠΚΜ.  Η διείσδυση της γεωθερμικής ενέργειας απαιτείται για:

• Την  ενίσχυση  της  γεωργικής  παραγωγής  και  κύρια  ως  πηγή  ενέργειας  για  την  δημιουργία 
πρώιμων (υψηλής τιμής και ανταγωνιστικότητας) προϊόντων.

• Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της κτηνοτροφίας

• Την βιομηχανική χρήση ως πηγή ενέργειας

• Τον τουρισμό στις περιοχές θερμαλισμού

• Την οικιακοί χρήση για κλιματισμό.

Ειδικά για την χρήση της γεωθερμίας στην γεωργία, θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί η αδειοδότηση της 
εκμετάλλευσης, η εγκατάσταση και ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων και δικτύων για τις περιοχές 
του  Κάμπου  των  Γιαννιτσών  -  Βέροιας,  για  την  Κοιλάδα του  Στρυμόνα  για  τον  Κάμπο  των  Ν,  
Μουδανιών.

Η  δυνατότητα  εκμετάλλευσης  της  γεωθερμίας  για  οικιστικές  χρήσεις,  σε  περιοχές  που  υπάρχει 
αξιόλογο δυναμικό θα πρέπει να εξετάζεται και να ενθαρρύνεται κατά τον σχεδιασμό νέων οικιστικών 
υποδοχέων  ή  τις  αναθεωρήσεις  υφισταμένων  καθώς  και  κατά  την  εκπόνηση  ΓΠΣ//ΣΧΟΟΑΠ. 
Περαιτέρω οι πολεοδομικές πρακτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την δυνατότητα ανάπτυξης 
των οικιακών συστημάτων γεωθερμίας κατά την διαμόρφωση των όρων δόμησης

3.  Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τη μεταποίηση

Κατευθύνσεις χωρικής πολιτικής

1.  Παρά  την  ύπαρξη  αρκετών  οργανωμένων  υποδοχέων,  παραμένει  κεντρικής  σημασίας  η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των υφιστάμενων αυθόρμητων συγκεντρώσεων (κυρίως γύρω από το 
ΠΣΘ), και των μη οργανωμένων υποδοχέων ή των απαξιωμένων υφιστάμενων συγκεντρώσεων.  Ως 
γενική χωροθετική αντιμετώπιση, προκρίνεται:

• Γενική προτεραιότητα στην οργάνωση και στην ένταξη σε ίδιο καθεστώς διαχείρισης των ήδη 
θεσμοθετημένων ζωνών, κατ’ αντιπαράθεση με τον καθορισμό και άλλων νέων ζωνών υποδοχής 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

• Αντιμετώπιση  του  προβλήματος  των  υφισταμένων  άτυπων  συγκεντρώσεων  γύρω  από  τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως γύρω από το Π.Σ.Θ. και τις βορειοδυτικές παρυφές του, μέσω 
συντονισμένης προσπάθειας δημιουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ του Ν. 3981/11.

• Ειδική  αντιμετώπιση  της  χωρικής  ανάπτυξης  των  εμπορευματικών  –  διαμετακομιστικών 
δραστηριοτήτων,  σε  συνδυασμό  με  τα  υπερτοπικά  δίκτυα  μεταφορών  -  επικοινωνιών,  και  
ιδιαίτερα με την ανάπτυξη συνδυασμένου κέντρου εμπορευματικών μεταφορών.

• Αντιμετώπιση  της  κατά  το  Νόμο  υποχρέωσης  μετεγκατάστασης  των  επιχειρήσεων  που 
λειτουργούν σε ασύμβατες θέσεις, διατύπωση σχετικών κριτηρίων ανά περιοχή και ανά κλάδο.

• Εξέταση  και  κλαδική  εξειδίκευση  των  επιχειρήσεων  που  συνεισφέρουν  στην  ανάπτυξη 
ενδογενούς  δυναμικού και  διατύπωση όρων παραμονής τους  σε  θέσεις  εκτός  οργανωμένων 
περιοχών.
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Οι  προβλέψεις  του  Ειδικού  Πλαισίου  που  αφορούν  στον  καθορισμό  προγραμματικών  μεγεθών 
εκτάσεων για οργανωμένους υποδοχείς της βιομηχανίας, καθώς και αυτές που αφορούν καθορισμό 
προτεραιοτήτων  σε  κλάδους  ή  διακλαδικά  συμπλέγματα,  θεωρείται  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να 
εξειδικευθούν στην παρούσα φάση ύφεσης. Από χωρική άποψη, ωστόσο, δίνεται κατεύθυνση για τη 
θεώρηση ως ζώνης καταλληλότητας-αναζήτησης οργανωμένων υποδοχέων στην ΕΑΧ Μεταποίησης. 
Οι  υπόλοιπες  κατευθύνσεις  της  παρούσας  παραγράφου  έχουν  το  νόημα  θετικής  χωροταξικής 
κατεύθυνσης  για  την  υποστήριξη  από  τις  αρμόδιες  δημόσιες  υπηρεσίες  συναφών  επενδυτικών 
προτάσεων.

2. Η Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη  Μεταποίησης (τμήμα Β.1.1.β.(4)  περιλαμβάνει εξειδίκευση των 
διαγραμματικών απεικονίσεων του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, και αποτελεί ανάδρασης 
προς το τελευταίο.

3. Η χωροθετική πολιτική διαφοροποιείται κατά κατηγορία επιχείρησης / επένδυσης:

1. Μικρές επιχειρήσεις αξιοποίησης τοπικού δυναμικού ενθαρρύνονται στην προσπάθεια τους για 
αντιμετώπιση  της  κρίσης  και  αναβάθμιση,  με  δυνατότητα  παραμονής  ή  εγκατάστασης  ή 
επέκτασης  στις  κατάλληλες  θεσμοθετημένες  χρήσεις  γης  υπό  τους  όρους  που επιβάλλουν  η 
υπερκείμενη νομοθεσία και ο θεσμοθετημένος υποκείμενος σχεδιασμός.

2. Μεσαίες επιχειρήσεις / επενδύσεις που τεχνικά χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις εγκατάστασης 
και παράγουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα σε ευρύτερη περιοχή, ενθαρρύνονται στην 
προσπάθεια τους για αναδιάρθρωση και αναβάθμιση, με εκσυγχρονισμό της οργανωμένης και 
με οργάνωση της θεσμοθετημένης χρήσης γης για παραμονή ή εγκατάσταση ή επέκταση τους.

3. Μεγάλες επιχειρήσεις / επενδύσεις εθνικής ή ευρύτερης περιφερειακής εμβέλειας ενθαρρύνονται, 
με εκσυγχρονισμό της οργανωμένης χρήσης γης για παραμονή ή εγκατάσταση ή επέκταση τους 
ή με χρήση των οριζόντιων θεσμοθετημένων εργαλείων και υπό τους όρους που επιβάλλει η 
υπερκείμενη νομοθεσία.

Οι κατευθύνσεις αυτές αποτελούν και προτάσεις για τον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, στο πλαίσιο των 
περιθωρίων που δίνει ο χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της ΕΕ.

4. Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής πολιτικής για τη μεταποίηση

 Πρέπει  να  υποστηριχθεί  ο  σχηματισμός  τοπικών  συστημάτων  Βιομηχανικής  Συμβίωσης. 
Βιομηχανική συμβίωση είναι η κατανομή των υπηρεσιών, τη χρησιμότητα, και υποπροϊόν των πόρων 
μεταξύ των βιομηχανιών, προκειμένου να προσθέσει αξία, μείωση του κόστους και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος..

5  Κατά τον ορισμό χρήσεων και  χωροθέτησης  βιομηχανικών περιοχών θα πρέπει  να λαμβάνεται 
υπόψη ότι κατά την Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (IPPC) 2010/75/ΕΚ, ορισμένες μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων ή κατηγοριών αποβλήτων θεωρούνται βιομηχανικές και είναι σκόπιμο να 
εντάσσονται  σε  τέτοιες  περιοχές.   Οι  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις  εξειδικεύονται  στο  τμήμα   του 
παρόντος για την διαχείριση αποβλήτων.

Άρθρο 19: Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού ανά τομέα στις Αναπτυξιακές Χωρικές 
Ενότητες (ΑΧΕ)

1. Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 
ανά ΑΧΕ
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ΑΧΕ 6 (της Παράκτιας Ευρύτερης Ζώνης, στα παράλια της Πιερίας):

• Αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση της εξωστρεφούς γεωργίας και διατήρηση γεωργικής γης με 
προσοχή στις περιοχές προστασίας της φύσης (ΖΕΠ/ΕΠΔ στο βόρειο άκρο και στο κέντρο, ΖΟΕ 
στο νότιο άκρο)

• Σύνδεση της αγροτικής δραστηριότητας με την τουριστική δραστηριότητα, διατήρηση γεωργικής 
χρήσης έναντι πιέσεων από τουριστική δραστηριότητα και παραθεριστική κατοικία

• Ενίσχυση υδατοκαλλιέργειας και διευθέτηση συγκρούσεων με τις περιοχές προστασίας της φύσης.

2.  Κατευθύνσεις  χωρικού  σχεδιασμού  για  τη  μεταποίηση  και  τις  εμπορευματικές  / 
διαμετακομιστικές δραστηριότητες ανά ΑΧΕ

 Η οργάνωση των μεσαίων και  μεγάλων επιχειρήσεων,  ειδικά  στις  περιοχές  όπου ήδη υπάρχουν 
ισχυρές  τάσεις  συγκέντρωσης  (όπως  αυτές  που  γειτνιάζουν  με  τη  Λειτουργική  Μητροπολιτική 
Θεσσαλονίκη ή με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας), αποτελεί προτεραιότητα η οργάνωσή 
τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα, για να συνεργήσουν αφενός η αναγκαιότητα για αντιστροφή της 
αποβιομηχάνισης,  ανάδειξη  τομέων  /  δικτύων  αριστείας,  προώθηση  κλάδων  εθνικής  εμβέλειας, 
προσέλκυση  προϊόντων  και  υπηρεσιών  βασισμένων  στη  γνώση  και  αξιοποίηση  δυνατοτήτων  για 
παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Περιφέρειας. Ειδικότερα όπου έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από τον 
υποκείμενο  σχεδιασμό  περιοχές  εγκατάστασης  μεταποιητικής  δραστηριότητας  (περιοχές  Πλατέος, 
Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσών, Βέροιας, Νάουσας), είναι αναγκαία η οργάνωσή τους σε Επιχειρηματικά 
Πάρκα, μετά από ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των αναγκών.

Ειδικότερα  συνιστάται  η  οργάνωση  σε  Επιχειρηματικά  Πάρκα  Εξυγίανσης  (ΕΠΕ)  όλων  των 
θεσμοθετημένων  και  ήδη  κορεσμένων  περιοχών  συγκέντρωσης  της  μεταποίησης,  όπως  π.χ.  στην 
περιοχή  Καλοχωρίου  ή  Δερβενίου.  Η  οργάνωση  σε  Επιχειρηματικά  Πάρκα  Ενδιάμεσου  Βαθμού 
Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) συνιστάται σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν μικρής έκτασης συγκεντρώσεις, 
όπως για παράδειγμα στην περιοχή Λακκώματος στη Χαλκιδική.

Ισχύει επίσης η διαπίστωση και η αναγκαιότητα για αναβάθμιση των βιομηχανικών συγκεντρώσεων 
στη ΒΔ πλευρά της πόλης (περιοχή Καλοχωρίου έως Ευκαρπία). Η διαπίστωση αυτή ισχύει πλέον και 
για  άλλες  περιοχές  και  θα  πρέπει  να  αντιμετωπισθεί  με  πολιτικές  και  μέτρα  «εξυγίανσης» 
υφιστάμενων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, ή με ειδικές πολιτικές και μέτρα 
για  επανάχρηση  «απαξιωμένων»  χώρων  βιομηχανικών  συγκεντρώσεων.  Ταυτόχρονα,  έχουν 
ανακύψει  σοβαρότατα  ζητήματα  θεσμοθέτησης  νέων  χώρων  βιομηχανικής  ή/και  εμπορευματικής 
εγκατάστασης στη δυτική – βορειοδυτική πλευρά της πόλης, λόγω προνομιακής θέσης ως προς την 
τομή των αξόνων Εγνατίας και ΠΑ.ΘΕ. Η υπερεκμετάλλευση αυτή της γης θεσπίστηκε με τα νέα ΓΠΣ 
και  ΣΧΟΟΑΠ  (στα  2.240  περίπου  ha προστίθενται  άλλα  3.340  ha),  ζήτημα  που  απαιτεί  ειδική 
αντιμετώπιση.

Άρθρο 20: Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ και ΣΟΟΑΠ του Ν. 2749/99

1.  Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ):

Ως ΠΕΧΠ προτείνονται:

1. Η ευρύτερη περιοχή γειτνίασης των αστικών περιοχών των δήμων Ευόσμου και Κορδελιού, στις 
δυτικές  παρυφές  της  μητροπολιτικής  Θεσσαλονίκης,  με  τις  εγκαταστάσεις  των  ΕΛ.ΠΕ. 
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(Ελληνικά  Πετρέλαια).   Για  την  περιοχή  υπάρχει  ήδη  μελέτη  της  κρισιμότητας  και  των 
οξυμένων προβλημάτων και κινδύνων (Μελέτη αναγνώρισης κινδύνου).

2. Η ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής όπου και η μεταλλευτική περιοχή και η 
επένδυση της εξόρυξης χρυσού και η εγκατάσταση της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», με ιδιαίτερα 
οξυμμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και με ιδιαίτερης έντασης κοινωνικά προβλήματα.

3. Η ευρύτερη παραμεθόρια περιοχή περί  τη λίμνη Δοϊράνη της Π.Ε.  Κιλκίς,  ως παραμεθόρια 
περιοχή που συνδυάζει ζητήματα κοινής διακρατικής διαχείρισης τόσο περιβαλλοντικής όσο 
και αναπτυξιακής, με εντονότερα τα προβλήματα από την πλευρά του ελληνικού εδάφους.

2. Όσον αφορά τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ):

Προτείνεται:

(α) Η επανεξέταση όλων των προτάσεων αναπλάσεων του Ν. 2508/97 των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που 
έχουν  θεσμοθετηθεί  στην  ΠΚΜ,  η  ιεράρχησή  τους  και  η  κατά  προτεραιότητα  υλοποίησή,  είτε  ως 
ΣΟΑΠ είτε ως αστικών αναπλάσεων, και

(β) Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη στο σύνολό της, ως Λειτουργική Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, και 
δεδομένου ότι τα περισσότερα ΓΠΣ είναι ακόμα υπό εκπόνηση και ότι υπάρχουν ιδιαίτερα οξυμμένα 
προβλήματα στο αστικό περιβάλλον, προτείνεται η προώθηση ΣΟΑΠ:  (α) στην κεντρική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης), με πυρήνες το κυρίως κέντρο και την παλαιά πόλη, και (β) στο 
δυτικό  τμήμα  του  ΠΣ  Θεσσαλονίκης.  Σε  άλλες  περιοχές  της  μητροπολιτικής  περιοχής  της 
Θεσσαλονίκης η αναγκαιότητα ΣΟΑΠ θα κρίνεται σε συνδυασμό και με τη δυνατότητα εφαρμογής 
αναπλάσεων του Ν. 2508/97.

Άρθρο 21:  Οριζόντιες κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό

Δεδομένου ότι  το ήμισυ περίπου της γεωγραφικής  έκτασης  της Περιφέρειας αποτελεί  έδαφος ήδη 
ρυθμισμένων χρήσεων γης, οι κατευθύνσεις του παρόντος ΠΠΧΣΑΑ, με βάση και τα πορίσματα της 
καταγραφής - αξιολόγησης του Σταδίου Α.2., αφορούν: α) Καλλικράτειους Δήμους όπου ο σχεδιασμός 
έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων τους (Δήμοι Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Π.Ε. 
Χαλκιδικής, Δήμος Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας, Δήμοι Δέλτα και Θερμαϊκού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
β)  Καλλικράτειους  Δήμους  όπου  ο  σχεδιασμός  είναι  να  επιχειρηθεί  εξαρχής  (Δήμοι  Εμμανουήλ 
Παππά,  Βισαλτίας  και  Νέας  Ζίχνης  της  Π.Ε.  Σερρών),  και  γ)  Καλλικράτειους  Δήμους  όπου  ο 
σχεδιασμός  καλύπτει  μέρος  μόνον  των  Δημοτικών  τους  Ενοτήτων  και  οι  οποίοι  αποτελούν  την 
πλειονότητα.

Με εξαίρεση τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και τους Δήμους και Δημοτικές Ενότητες που 
αυτή  περιλαμβάνει,  για  την  οποία  δίνονται  αναλυτικές  κατευθύνσεις  στο  επόμενο  άρθρο  του 
Περιφερειακού Πλαισίου, για τη λοιπή περιοχή της Περιφέρειας και για τον υποκείμενο σχεδιασμό 
ισχύουν τα παρακάτω:

1. Συνολικό πλαίσιο πολιτικής και σχεδιασμού (το οποίο ισχύει σε κάθε περίπτωση νέου σχεδιασμού ή 
αναθεώρησης υφιστάμενου):

Κάθε  υποκείμενος  σχεδιασμός  καθώς  και  κάθε  σχέδιο,  ρύθμιση  ή  πολεοδομική  παρέμβαση:  α) 
εναρμονίζεται προς και ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας, β) επιδιώκει την ανάσχεση των τάσεων 
κατάληψης αγροτικής και αδόμητης γης από συνεχείς οικιστικές επεκτάσεις, γ) επιδιώκει την ενίσχυση 
της  πολεοδομικής  συνοχής  και  τη  βελτίωση  της  λειτουργικότητας  των  αστικών  κέντρων,  μέσω 
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παρεμβάσεων  αναζωογόνησης  των  κέντρων πόλεων,  δ)  αναγορεύει  σε  στόχο  προτεραιότητας  την 
προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών ή παραδοσιακών οικιστικών συνόλων καθώς και 
ιστορικών τόπων και μνημείων, ε) επιδιώκει τη λειτουργική ενσωμάτωση ή αναβάθμιση συνόλων ή 
μεμονωμένων στοιχείων του Τοπίου.

2.  Κρίνεται  επομένως  σκόπιμος  ο  καθορισμός  προγραμματικών  μεγεθών  για  παραγωγικές 
δραστηριότητες (κυρίως του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα αλλά και όσον αφορά στην 
ανάπτυξη  της  παραθεριστικής  κατοικίας),  σε  ανώτερο  χωρικά  επίπεδο  από  αυτό  των  Δημοτικών 
Ενοτήτων,  όπως  αυτό  του  Καλλικράτειου  Δήμου,  και  σε  κάθε  περίπτωση  κατά  μία  top-down 
προσέγγιση από το επίπεδο της Χωρικής Ενότητας προς το επίπεδο του Καλλικράτειου Δήμου.

3. Σε αντιδιαστολή προς τη συνήθη πρακτικών των ΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, που βασίζονται σε «ζωνοποίηση» 
του  περιαστικού  και  του  αγροτικού χώρου,  που  οδηγεί  είτε  α)  σε  «αυστηρή»  και  «αποκλειστική» 
διάθεση  της  γης,  όπως  στην  περίπτωση  των  ζωνών  μεταποίησης  και  χονδρεμπορίου,  είτε  β)  σε  
εξαιρετικά διαφοροποιημένες και μη συμβατές μεταξύ τους ζωνοποιήσεις, όπως π.χ. αυτές των ΠΕΠΔ 
προστασίας  της  γεωργικής  γης,  προκρίνεται  ο  καθορισμός  «ζωνών  καταλληλότητας».  Εντός  των 
ζωνών αυτών, θα καθορίζονται ανώτατα προγραμματικά μεγέθη για κάθε χρήση / δραστηριότητα, 
μεγέθη  που  θα  επιτυγχάνονται  με  πιο  σύγχρονα  εργαλεία,  και  όχι  κυρίως  μέσω  της  δημόσιας 
πολεοδόμησης.

4. Προτεραιότητες για την εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

Πρώτη προτεραιότητα: εκπόνηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο (τουλάχιστον) ΔΕ: ΔΕ που στερούνται 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  (και  δεν  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  διαδικασία  εκπόνησής  του)  και  ανήκουν  στις  εξής 
κατηγορίες: (α) περιλαμβάνουν οικιστικό κέντρο βαθμίδας 6ης ή ανώτερης, ή (β) περιλαμβάνουν τον 
οικισμό-έδρα του  Δήμου ή  (γ)  εκτιμάται  ότι  θα  παρουσιάσουν  (επίπεδο  ΔΕ)  θετική  πληθυσμιακή 
μεταβολή στην τρέχουσα δεκαετία (βλ. το Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β.1.1.β). 

Δεύτερη προτεραιότητα: εκπόνηση μελέτης συντονισμού των υφιστάμενων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε όλους 
τους Δήμους που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν (επίπεδο δήμου) θετική πληθυσμιακή μεταβολή στην 
τρέχουσα δεκαετία (βλ. το Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β.1.1.β), με κάλυψη του συνόλου του δήμου 
(δηλ.  και  των  ΔΕ  που  τυχόν  στερούνται  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ)  (σε  παρένθεση:  αριθμός  ΔΕ/ΔΕ  με 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θεσμοθετημένο ή σε εξέλιξη). 

Τρίτη  προτεραιότητα:  εκπόνηση  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και  των  προβλεπόμενων  από  υφιστάμενα  ή  νέα 
τέτοια  σχέδια  πολεοδομικών  μελετών,  στις  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  δύο 
προηγούμενες.

5. Προτεραιότητα για την εκπόνηση ή ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών προβλέπεται για τους 
οικισμούς στους οποίους (α) το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έχει εκτιμήσει αρνητική χωρητικότητα ή (β) προκύπτει 
τέτοια με βάση τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις για την τρέχουσα δεκαετία του παρόντος Πλαισίου.

6. Κατευθύνσεις αναθεώρησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όσον αφορά τις οικιστικές επεκτάσεις:

(α)  Για τις  περιοχές όπου έχουν θεσμοθετηθεί  οικιστικές επεκτάσεις  (κυρίως σε περιοχές κορεσμού 
παράκτιων ζωνών στις Π.Ε. Χαλκιδικής, Πιερίας, Θεσσαλονίκης), δίνονται οι εξής κατευθύνσεις:

- ιεράρχηση και αυστηρή προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων πολεοδόμησης
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- άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ιδιωτικής πολεοδόμησης (σε αντιδιαστολή προς τη δημοσίου 
χαρακτήρα πολεοδόμηση το κόστος της οποίας βαρύνει το δημόσιο)

- παρεμβάσεις αναζωογόνησης ήδη πολεοδομημένων περιοχών έναντι των παρεμβάσεων νέων 
πολεοδομήσεων

 (β)  Κατευθύνσεις  αναθεώρησης  ΓΠΣ /  ΣΧΟΟΑΠ όσον  αφορά τη  θέσπιση  οργανωμένων ζωνών 
παραγωγικών και εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

- πρόκριση και προώθηση της οργάνωσης ήδη θεσμοθετημένων ζωνών έναντι της θέσπισης νέων, 

-  επανεξέταση,  αναδιοργάνωση  και  θέσπιση  προτεραιοτήτων  βάσει  της  κείμενης  νομοθεσίας  των 
θεσμοθετημένων δια των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ παραγωγικών και επαγγελματικών ζωνών στις δυτικές και 
βορειοδυτικές περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, μετά από ειδική μελέτη που θα λάβει υπόψη της τις 
λοιπές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου και την πραγματική επενδυτική δυναμική.

(γ) Για τις οικιστικές επεκτάσεις δημόσιας πολεοδόμησης σε οικισμούς πρώτης κατοικίας δίνονται οι  
εξής κατευθύνσεις:

- Η  μεικτή  πυκνότητα  (brutto),  άτομα/ha  θεσμοθετημένης  οικιστικής  έκτασης  πρέπει  να 
κινείται μεταξύ 40-200.

- Επεκτάσεις σε φθίνοντες πληθυσμιακά οικισμούς δεν δικαιολογούνται, εκτός αν η υπάρχουσα 
μεικτή πυκνότητα βρίσκεται σε σαφώς υψηλό επίπεδο.

- Σε οικισμούς με όρια χωρίς σχέδια στους οποίους η μεικτή πυκνότητα δεν υπερβαίνει τους 10 
κατ./ha. πρέπει να επιδιωχθεί περιορισμός των ορίων.

- Αυτοτελής  παράγων  επεκτάσεων  είναι  ο  ταυτόχρονος  δραστικός  περιορισμός  των 
δυνατοτήτων εκτός σχεδίου δόμησης, στη λογική της διατήρησης του υπάρχοντος ισοζυγίου 
στην αγορά γης/ακινήτων.

(δ) Οι πιο πάνω οριζόντιες κατευθύνσεις συμπληρώνονται ή εξειδικεύονται ανά Καλλικράτειο Δήμο 
στο τμήμα Β.1.1.δ.(5)

7.  Σε  περιοχές  οικιστικής  χρήσης  που βρίσκονται  σε  ζώνες  επικινδυνότητας  μονάδων  Seveso που 
είχαν  χωροθετηθεί  πριν  από  τη  δημιουργία  της  ζώνης  οικιστικής  χρήσης,  ο  σχεδιασμός 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) πρέπει να αναθεωρηθεί προβλέποντας την απομάκρυνση των ιδιαίτερα ευπαθών 
χρήσεων από τη ζώνη επικινδυνότητας (σχολεία,  νοσοκομεία κλπ.),  και τη μείωση των δυνητικών 
πυκνοτήτων  και  των  δυνατοτήτων  δόμησης.  Σε  εκτός  σχεδίου  περιοχές  που  βρίσκονται  σε  ζώνες 
επικινδυνότητας, πρέπει να αποκλείεται η χωροθέτηση κατοικιών και άλλων οικιστικών χρήσεων

8.  Κατευθύνσεις  προς  νέο  ή  υπό  αναθεώρηση  υποκείμενο  σχεδιασμό  όσον  αφορά  τη  χρήση  του 
εργαλείου των ΠΕΠΔ

Λόγω της  εκτεταμένης  και  εξαιρετικά  διαφοροποιημένης  ανά ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ χρήσης  των  ΠΕΠΔ 
(Ζωνών Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης), προτείνεται η κατά το δυνατόν ομογενοποίηση του 
εργαλείου αυτού ειδικά και κατά προτεραιότητα όσον αφορά την προστασία της γεωργικής γης.

9. Κατευθύνσεις για το χειρισμό της εκτός σχεδίου δόμησης
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Αμεσος γενικός στόχος είναι η κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας. Ιδιαίτερα επείγουσα είναι η 
ανάγκη αυτή σε ζώνες για τις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική τέτοια κατεύθυνση σε διάφορα τμήματα 
του παρόντος.. 

Στις ΔΕ με σημαντικό περιθώριο οικιστικής χωρητικότητας εντός σχεδίου (συμπεριλαμβανόμενων και 
θεσμοθετημένων μελλοντικών επεκτάσεων του σχεδίου) και εντός οικισμών, πρέπει να προωθηθεί πιο 
ισχυρή  μείωση  των  δυνατοτήτων  εκτός  σχεδίου  δόμησης,  με  αισθητή  αύξηση  της  κατά  κανόνα 
αρτιότητας και μείωση των συντελεστών δόμησης ή της μέγιστης εκμετάλλευσης.

Σε περιοχές (ΔΕ ή ευρύτερες) με σημαντική παρουσία μεταποίησης ή πιέσεις τουριστικής ανάπτυξης,  
πρέπει να περιοριστούν δραστικά οι δυνατότητες περαιτέρω διάσπαρτης (εκτός σχεδίου χωροθέτησης) 
και να προωθηθούν οργανωμένοι υποδοχείς, με βάση τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό.

Τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους έχουν άμεση εφαρμογή στην περιοχή ευθύνης 
του ΡΣΘ όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και σε κάθε περίπτωση στην πρώην Επαρχία Θεσσαλονίκης.

10. Κατευθύνσεις για την προσαρμογή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής 
αλλαγής

Εν  όψει  της  πιθανής  ανόδου  της  στάθμης  της  θάλασσας  από  0,7  έως  2,0  μ.  κατά  τις  προσεχείς 
δεκαετίες,  όλα  τα  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  που  περιλαμβάνουν  και  παράκτιες  περιοχές  πρέπει  να 
προσδιορίσουν τις περιοχές που κατ’ελάχιστο ή μέγιστο θα καλυφθούν από θαλάσσια ύδατα με βάση 
το  προαναφερόμενο  φάσμα πιθανής  ανόδου,  να  αξιολογήσουν τις  αντίστοιχες  επιπτώσεις  και  να 
προτείνουν κατάλληλα μέτρα ανάλογα με  την περίπτωση (απαγόρευση δόμησης,  μετεγκατάσταση 
δραστηριοτήτων και υποδομών, κατασκευή φραγμάτων κλπ.).

Άρθρο 22:  Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τη Λειτουργική Μητροπολιτική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης

1.  Οι  κατευθύνσεις  πολιτικής  για  τη  Λειτουργική  ΜΠΘ εξειδικεύονται  κατά  άξονες,  ως  εξής:   α) 
αειφόρος αστική και πολεοδομική διαχείριση, β) αειφόροι αστικές μεταφορές, γ) αειφόρος σχεδιασμός 
αστικού και περιαστικού πρασίνου, γ) σχεδιασμός – ανάδειξη – χρήση του πολιτιστικού – ιστορικού 
κεφαλαίου.

2. Οι προτεραιότητες που τίθενται για τη Λειτουργική ΜΠΘ είναι

• Κατά προτεραιότητα προώθηση και εφαρμογή στον κεντρικό αστικό πυρήνα (ΠΣΘ) ειδικών 
παρεμβάσεων, όπως ΣΟΑΠ ή αναπλάσεις και αναμορφώσεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 2508/97, 
με απώτερο στόχο την επανάκτηση της ελκυστικότητας του αστικού χώρου ως χώρου κατοικίας 
και ζωής.

• Κατά  προτεραιότητα  προώθηση  και  εφαρμογή  ειδικής  ρύθμισης  (πλήρους  κανονιστικού 
πλαισίου)  στο  σύνολο των  ενδιάμεσων,  εκτός  σχεδίου περιοχών  κεντρικών  λειτουργιών της 
Χωρικής  Ενότητας,  μεταξύ  του  κεντρικού  αστικού  πυρήνα  και  των  περιμετρικών  αστικών 
συγκεντρώσεων (από Πυλαία έως Θέρμη και έως Περαία – Αγία Τριάδα – Μηχανιώνα),  με 
σκοπό την επιβολή ειδικών όρων, ειδικών μορφολογικών κανόνων δόμησης, ειδικών ρυθμίσεων 
για την κατ’ ελάχιστον εξασφάλιση υποδομών κυκλοφορίας, τεχνικών υποδομών και φύτευσης.  
Η ιδιωτική πολεοδόμηση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στο σύνολο της περιοχής.  Είναι αναγκαίο 
επίσης να συμπεριληφθούν ειδικότερες διατάξεις επίλυσης των ζητημάτων αλλαγής χρήσης των 
κτιρίων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των κενών κελυφών των κτισμάτων.
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• Στρατηγικός ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου, από την περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
έως και την Επανομή, με σκοπό την προστασία του, την αποκατάσταση και ανάδειξή του, την 
εξασφάλιση της συνέχειας και προσβασιμότητάς του, και με μέριμνα για τη μη διατάραξη της  
φυσικής  ακτογραμμής.   Προώθηση  επιμέρους  πολεοδομικού  χαρακτήρα  παρεμβάσεων 
(ανάπλασης  ή/και  αναμόρφωσης)  μεταξύ  Καλαμαριάς  και  περιοχής  αεροδρομίου  για  τη 
δημιουργία ζώνης πρασίνου και ήπιας αναψυχής, με μέριμνα για τη διατήρηση ναυταθλητικών 
δραστηριοτήτων  ή/και  σχετικών  οικονομικών  δραστηριοτήτων,  όπως  η  ναυπηγοεπισκευή 
αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

• Ενιαίος  πολεοδομικός  ανασχεδιασμός  των  δυτικών  περιοχών  της  Μητροπολιτικής 
Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας του αστικού ιστού και την εξασφάλιση 
κεντρικών λειτουργιών και ελεύθερων δημόσιων χώρων, σε συνδυασμό με τοπιακές αναπλάσεις 
περιμετρικά για την προστασία των οικιστικών εκτάσεων.

• Ενιαίος φυσικός σχεδιασμός και ανασύνταξη των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου 
εντός  της  Λειτουργικής  ΜΠΘ  και  σύνδεσή  τους  με  τους  χώρους  προστασίας  φυσικού 
περιβάλλοντος  στις  όμορες  ζώνες.   Στο  πλαίσιο  αυτό,  προωθούνται  επιμέρους  παρεμβάσεις 
προς την κατεύθυνση α) της θεσμοθέτησης, προστασίας και διαχείρισης του περιαστικού δάσους 
(Σέιχ-Σου),  β)  της  τοπιακής,  περιβαλλοντικής  εξυγίανσης  και  της  διευθέτησης  όλων  των 
ρεμάτων, ως στοιχείου διατήρησης της αστικής οικολογίας, γ) του σχεδιασμού – υλοποίησης 
Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτισμού στο χώρο της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τη 
διατήρηση και τον αναπροσανατολισμό της εκθεσιακής δραστηριότητας. Γενικότερα, εφαρμογή 
πολιτικής πρασίνου ως πολιτική πρώτης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας, από το τοπικό, έως το αστικό / 
μητροπολιτικό / περιφερειακό επίπεδο.

• Κατά προτεραιότητα ανάδειξη και ένταξη στο αστικό – περιαστικό περιβάλλον των ιστορικών 
και πολιτιστικών στοιχείων και μνημείων, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των 
ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, επιδίωξη πρέπει να 
είναι η εκ νέου οριοθέτηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του.

• Τέλος, απέναντι στο ιδιαίτερο και οξύ πρόβλημα των αστικών μεταφορών προκρίνονται:  (α) Η 
εκπόνηση – υλοποίηση γενικής μελέτης κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής αναδιοργάνωσης 
στο σύνολο της Λειτουργικής ΜΠΘ, (β)  Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του 
ρόλου  ήπιων  μέσων  μεταφοράς  και  των  βιώσιμων  εναλλακτικών  τρόπων  μετακίνησης  (με 
πύκνωση,  βελτίωση  και  δημιουργία  αποκλειστικών  διαδρόμων  των  σχετικών  δικτύων 
εναλλακτικών μέσων) και ο περιορισμός της χρήσης των Ι.Χ. ώστε ο κυκλοφοριακός φόρτος στο 
οδικό δίκτυο να βρίσκεται εντός της ικανότητάς του. (γ) Στα πλαίσια της ενίσχυσης των ήπιων 
μέσων, προώθηση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του μετρό, ταυτόχρονα με την εξέταση της 
σκοπιμότητας δημιουργίας νέων μέσων: (δημιουργία τραμ, θαλάσσια συγκοινωνία, σύστημα 
λεωφορειοδρόμων  (BRT,  «bus rapid transit»).   (δ)  Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  πολιτικής 
στάθμευσης σε άμεση σύνδεση με τον επιθυμητό στόχο κυκλοφοριακής φόρτισης του οδικού 
δικτύου και κατανομής της ζήτησης μετακινήσεων στα μέσα ώστε να αποτελεί ένα μέσο ελέγχου 
της κυκλοφοριακής φόρτισης των δικτύων.  (δ) Ενθάρρυνση της κατασκευής χώρων στάθμευσης 
στους κόμβους των δικτύων των εναλλακτικών μέσων.  (ε) Κατάστρωση και προώθηση ειδικού 
σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.  (στ) Οργάνωση της διανομής και τροφοδοσίας 
εμπορευμάτων  ώστε  να  ελαχιστοποιούνται  οι  επιπτώσεις  της  στη  διεξαγωγή  της  γενικής 
κυκλοφορίας στα δίκτυα. Ταυτόχρονα, μελέτη και ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών μέσων 
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μεταφοράς εμπορευμάτων για τη μείωση της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
των αστικών περιοχών.  (ζ) Κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων σε έργα υποδομής: κάλυψη της 
ελλειμματικής  σιδηροδρομικής  και  οδικής  σύνδεσης  του  λιμένος  Θεσσαλονίκης,  κάλυψη 
σύνδεσης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με μέσο σε σταθερής τροχιάς.  (η) Εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών για την πληροφόρηση των χρηστών του μεταφορικού συστήματος και ενίσχυση 
των  δυνατοτήτων  παρέμβασης  μηχανισμών  και  κέντρων  ελέγχου  για  τη  διαχείριση  της 
καθημερινής κυκλοφορίας και των έκτακτων γεγονότων.

Άρθρο 23:   Κατευθύνσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, 
του πολιτισμού και του τοπίου

1. Με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής προστασίας των φυσικών περιοχών 
αλλά και την αποδοτικότητα της κατά τόπους αναπτυξιακής δυναμικής, θεωρείται ότι ο σχεδιασμός 
θα  πρέπει  να  εξειδικευτεί  για  κάθε  προστατευόμενη  περιοχή  της  ΠΚΜ.   Η  εξειδίκευση  αυτή  θα 
προσφέρει τη δυνατότητα λήψης των πλέον ενδεδειγμένων εκ των γενικών μέτρων προστασίας και θα 
εξυπηρετήσει τις δυνατότητες διαχείρισης του χώρου προς αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ προστασίας 
και εγκατάστασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  Ως κύριοι στόχοι τίθενται ως το 2022:

• Η εκπόνηση και έγκριση Διαχειριστικών Σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 
Παρ. 5 του Ν.3937/11 του συνόλου των Περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000.

• Η εκπόνηση και έγκριση ΕΠΜ (και ο ανάλογος χαρακτηρισμός του χώρου) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 3937/11 για όλες τις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου Natura 
2000 της Παράκτιας Ζώνης για τις οποίες δεν υπάρχει ήδη εγκεκριμένη ΕΠΜ.

3. Κατευθύνσεις για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι για την ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας θα πρέπει  
άμεσα να αξιολογηθούν οι περιοχές που σύμφωνα με την διεθνή μεθοδολογία έχουν χαρακτηριστεί ως 
Σημαντικές  Για  τα  Πουλιά  (IBA)  και  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  να  προστεθούν  στον  Εθνικό 
Κατάλογο ως ΖΕΠ και να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις της  Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415 Β' /23.2.2012 
Απόφασης ΥΠΕΚΑ.

5. Κατευθύνσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Κατευθύνσεις είναι:

• Στο  πλαίσιο  της  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  του  Θερμαϊκού  θα  πρέπει  άμεσα  το  Εθνικό 
Πάρκο  Δέλτα  Αξιού  -  Αλιάκμονα  να  επεκταθεί  προκειμένου  να  συμπεριλάβει  τις  εκτάσεις 
Αγγελοχωρίου  (GR1220005)  και  Λιμνοθάλασσας  Επανομής  (GR1220011  και  GR1220012), 
διασφαλίζοντας την οικολογική συνέχεια των υγροτόπων του Θερμαϊκού.

• Η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και ΕΠΜ για το σύνολο των παράκτιων περιοχών όπως έχει 
προδιαγραφεί παραπάνω.

• Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πολυετούς σχεδίου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης το 
οποίο θα καταγράψει αναλυτικά τα προβλήματα σε όλη την ακτογραμμή της Περιφέρειας, θα 
τα ιεραρχήσει  και  θα προτείνει  ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από διαχειριστικά μέτρα και 
τεχνικά έργα ακτομηχανικής.
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• Για την βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Πρωτόκολλου για την διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου κατά την εκπόνηση 
υποκείμενων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων και εφαρμογών να προβλέπεται: 

o Ο  προσδιορισμός  και  οριοθέτηση  ,  εκτός  των  προστατευόμενων  ζωνών,  ανοικτών 
περιοχών στις οποίες η αστική ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες είναι περιορισμένες ή, 
όπου είναι απαραίτητο, απαγορευμένες·

o Ο περιορισμός της γραμμικής επέκτασης της αστικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέας 
υποδομής μεταφορών κατά μήκος της ακτής

o Η  εξασφάλιση  υψηλού  επίπεδου  προστασίας  του  περιβάλλοντος  όσον  αφορά  τη 
χωροθέτηση και την εκτέλεση των γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων ώστε να 
προστατεύονται τα παράκτια οικοσυστήματα και τα τοπία και να αποτρέπεται η ρύπανση 
της θάλασσας, των υδάτων, του αέρα και του εδάφους

o Η  ενθάρρυνση  του  αειφόρου  παράκτιου  τουρισμού  με  τον  οποίο  διατηρούνται  τα 
παράκτια οικοσυστήματα, οι φυσικοί πόροι, η πολιτιστική κληρονομιά και τα τοπία·

o Η  λήψη  των  απαραίτητων  μέτρων  για  να  ρυθμιστούν  ή,  εάν  είναι  απαραίτητο,  να 
απαγορευθούν  οι  δραστηριότητες  που  μπορούν  να  έχουν  δυσμενείς  επιπτώσεις  στους 
υγροτόπους και τις εκβολές ποταμών και ρεμάτων

o Η ανάληψη, στο μέτρο του δυνατού, της αποκατάστασης των υποβιβασμένων παράκτιων 
υγροτόπων με σκοπό την επανενεργοποίηση του θετικού ρόλου τους στις περιβαλλοντικές 
διαδικασίες των παράκτιων ζωνών.

• Κατά  την  σύνταξη  νέων  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και  ειδικά  κατά  τον  ορισμό  ζωνών 
καταλληλότητας / χωροθέτησης χρήσεων να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αναγκών και 
δυνατοτήτων της παράκτιας ζώνης σε μια ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή του 
Δήμου. 

• Ήδη εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια θα πρέπει επίσης να άμεσα να τροποποιηθούν 
προκειμένου να ενσωματωθούν παραπάνω ρυθμίσεις και να πραγματοποιηθούν διορθώσεις σε 
περιπτώσεις ασυμβατότητας.

6. Ειδικές Κατευθύνσεις για την διαχείριση υδάτων ανά Χωρική Ενότητα:

Για  τις  Παράκτιες  Ενότητες  η  ορθολογική  διαχείριση  των  υδάτινων  πόρων  προκειμένου  να 
εξασφαλιστεί απο ανανεώσιμες πηγές η επάρκεια παροχής με νερό καλής ποιότητας για την κάλυψη 
κατά κύριο λόγω των αναγκών των οικιστικών,  τουριστικών και  αγροτικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε αυτές είναι κύρια προτεραιότητα.  

Ειδικά  στις  παράκτιες  και  πεδινές  περιοχές  που  παρουσιάζουν  κακή  ποιοτική  και  ποσοτική 
κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, είναι 
ανάγκη η λήψη άμεσων μέτρων περιορισμού ή ακόμα και πλήρους απαγόρευση των υδροληψιών 
υπογείων υδάτων (ειδικά στις ΑΧΕ 6,7,13,12 και μέρος της 9) προκειμένου να διακοπούν φαινόμενα 
περεταίρω υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφορέα, άλλα και διαβρώσεων / καθιζήσεων στις ακτές.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η 
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• Η εξασφάλιση της ζήτησης για ύδρευση / άρδευση από ανανεώσιμα κοιτάσματα νερού μέσω 
α)  είτε  της  μεταφοράς  νερού  από  ορεινές  πηγές,  β)  είτε  της  δημιουργίας  ταμιευτήρων 
(φραγμάτων) σε ρέματα στις ανάντη ορεινές περιοχές. 

• Η επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περιοχές υψηλής πυκνότητας κατοικίας 
/ τουριστικών εγκαταστάσεων (εντός σχεδίου, ή σε επεκτάσεις α' και β' κατοικίας, ή και σε  
εκτός σχεδίου περιοχές) της παράκτιας ζώνης.

• Η  παύση  λειτουργίας  γεωτρήσεων  στην  παράκτια  ζώνη  για  ύδρευση  και  άρδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης κήπων) με την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω μέτρων

• Η λήψη μέτρων και κινήτρων για την εγκατάσταση σε οικιακό επίπεδο άλλα και μεγάλους 
χρήστες  (τουριστικές μονάδες) μέτρων εξοικονόμησης και  ανακύκλωσης υδάτων εντός των 
εγκαταστάσεων,  ή/και  εγκατάσταση  συστημάτων  συλλογής  και  αποθήκευσης  βρόχινου 
ύδατος για χρήσεις ποτίσματος κ.α.

7. Ειδικές Κατευθύνσεις για το Τοπίο:

Για την Πεδιάδα της Θεσσαλονίκης:

• Η  χωροθέτηση  περεταίρω  μονάδων  φωτοβολταϊκών  στο  αρδευόμενο  τμήμα  της  πεδιάδας 
Θεσσαλονίκης  -  Ημαθίας  -  Πέλλας  -  Πιερίας)  θα  πρέπει  να  αποφευχθεί  δεδομένης  της 
διαθεσιμότητας γης στην ημιορεινή ζώνη.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να προφυλαχτεί ο ορυζώνας της 
Θεσσαλονίκης  (περιοχή  ζώνης  Γ  ΕΠ  Δέλτα  Αξιού)  και  η  περιοχή  ανάπτυξης  καλλιεργειών 
ροδακινιάς στην Ημαθία – Πέλλα.

• Η απομάκρυνση των παράνομων δραστηριοτήτων που είτε καταλαμβάνουν χώρους γεωργικών 
αποθηκών  φιλοξενώντας  ασύμβατες  δραστηριότητες,  είτε  έχουν  εγκατασταθεί  παράνομα  ή 
παράτυπα  από  τις  περιοχές  προτεραιότητας  για  το  τοπίο  (Εθνικό  Πάρκο  Δέλτα,  Βεργίνα, 
Λευκάδια, Πέλλα).

• Εξειδίκευση μορφολογικών κανόνων για γεωργικές αποθήκες που θα είναι σύμφωνοι κατ' αρχάς 
με τα λειτουργικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της γεωργίας.

• Ειδικά  για  την  προστασία  του  τοπίου  των  ορυζώνων  που  αναπτύσσεται  στην  ζώνη  Γ'  του 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού και καταλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις ανατολικά της ΠΑΘΕ και 
στο οποίο δεν υπάρχουν σήμερα ούτε οικισμοί ούτε άλλες δραστηριότητες πλην γεωργικών και 
κτηνοτροφικών, δεν κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της πρόβλεψης δημιουργίας ΒΙΟΠΑ περί 
των Κόμβων της ΠΑΘΕ.

Ειδικά για τον Δήμο Δέλτα δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Έδρα: Σίνδος, η)
• Ανάγκη συντονισμού των τριών υπαρχόντων ΓΠΣ που καλύπτουν το σύνολο του Δήμου

• Ο Δήμος παρουσιάζει πληθυσμιακή και οικοδομική δυναμική, που εστιάζεται στις όμορες στο 
ΠΣΘ  ΔΕ  αλλά  οι  υπάρχουσες  και  προβλεπόμενες  πυκνότητες  τοποθετούνται  σε  αποδεκτά 
επίπεδα. Βασική παράμετρος για την οικιστική ανάπτυξη είναι η ανάγκη ζωνών "μόνωσης" από 
τις σημαντικές βιομηχανικές συγκεντρώσεις και μονάδες που είναι νόμιμα χωροθετημένες στην 
περιβάλλουσες περιοχή, εντός και εκτός Δήμου, έχουν στρατηγική σημασία εθνικής εμβέλειας και 
αποτελούν αναγκαίο στοιχείο της οικονομικής βάσης της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
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• Υπάρχουν ήδη βιομηχανικοί υποδοχείς στην περιοχή, αλλά αν υπάρχουν περιθώρια επέκτασης ή 
δημιουργίας  νέων  (σχετικές  προβλέψεις  υπάρχουν  στα  ΓΠΣ)  πρέπει  να  προωθηθούν.  Η 
αξιοποίηση  της  νομοθεσίας  περί  Επιχειρηματικών  Πάρκων  για  την  χωρική  οργάνωση  των 
υφιστάμενων  σημαντικών  μονάδων,  στην  περιοχή  (εντός  και  εκτός  του  Δήμου)  και  τη 
διευκόλυνση της χωροθέτησης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαία. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να εξεταστεί  η εκπόνηση ειδικής  ad hoc μελέτης που θα καλύψει το σύνολο της 
ευρύτερης ζώνης βιομηχανικών συγκεντρώσεων) και θα προσδιορίσει προτεραιότητες, ρύθμιση 
των  σχέσεων  με  τις  οικιστικές  χρήσεις  που  επεκτάθηκαν  μεταγενέστερα  των  βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, και ενιαία διαχείριση. Σχετικά με τις μονάδες ΣΕΒΕΖΟ, οι χρήσεις γης και οι 
όροι δόμησης στις οικιστικές περιοχές και στον εκτός σχεδίου χώρο πρέπει να προσαρμοστούν 
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών ασφαλείας.
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Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν σε   έργα του Δήμου Δέλτα και 
συγκεκριμένα  :

1) Υλοποιούμενα από τρίτους φορείς για τον  Δήμο Δέλτα

2) Υλοποιούμενα  από τον Δήμο  και χρηματοδοτούμενα  από ΕΣΠΑ- Ευρωπαϊκούς  πόρους

3) Προγραμματικές συμβάσεις

4) Συνολική αποτύπωση  έργων που υλοποιεί σήμερα ο Δήμος

Πίνακας  1: Έργα υλοποιούμενα στον Δήμο από τρίτους Φορείς 

Α/Α Έργο Προϋπ/σμός Παρατηρήσεις
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΟΣΚ)

1
2ο  6θέσιο Δημ. Σχολείο Ν. 
Μαγνησίας 2.800.000,00 Σε διαδικασία διαγωνισμού

Πίνακας   2Α: Συγχρηματοδοτούμενα  έργα  (ΕΣΠΑ-  Ευρωπαϊκοί  Πόροι-  Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες)    περιόδου  2007-2013

Α/Α Έργο Προϋπ/σμός  Παρατηρήσεις

  1. LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 

1
Περιβαλλοντική αποκατάσταση-

οικοτουριστική ανάπτυξη 
λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου

353.000.00   Υλοποιείται

2
Βελτίωση φυσικού αλιευτικού 
καταφυγίου στις εκβολές του 

ποταμού Λουδία
215.000,00

 

 Υλοποιήθηκε

3
Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε 

αλιευτικό μουσείο στα Κύμινα
100.000,00  Υλοποιήθηκε

4
Βελτίωση φυσικού αλιευτικού 

καταφυγίου στην παραλία 
Χαλάστρας

360.500,0
 

 Υλοποιήθηκε

5
Ανακαίνηση κέντρου υποδοχής 
πληροφόρησης και φιλοξενίας 

περιηγητών παραλίας Χαλάστρας
20.000,0

 Υλοποιήθηκε

 

2.INTERREG

6
ENVI- Local Communities in 
Environmental Actions

77.000 Υλοποιήθηκε

7  CROSS LOHUCA 430.000 Υλοποιήθηκε

34



Α/Α Έργο Προϋπ/σμός  Παρατηρήσεις

8 IT-PROTECTED 392.000 Υλοποιήθηκε

9 ROMA  ALERT 137.000 Υλοποιήθηκε

3.ΠΕΠ Κ-Μ

10
Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  Τσίμπου 
Μαντρί

353.000 Υλοποιήθηκε

11
Κατασκευή  1ου  Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου

335.000 Υλοποιήθηκε

4.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

12
Προμήθεια  οχημάτων 
ανακύκλωσης

155.000 Σε διαδικασία διαγωνισμού

5.ΜΟΔ Α.Ε

13 Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης 50.000 Υλοποιείται

6.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

14
Λειτουργική  ενοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων

63.000 Υλοποιήθηκε

Πίνακας   2Β: Συγχρηματοδοτούμενα  έργα  (ΕΣΠΑ-  Ευρωπαϊκοί  Πόροι-  Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες)   περιόδου  2014-2020

Α/Α Έργο Προϋπ/σμός  Παρατηρήσεις

  1. ERASMUS + 

1 Green Youth Entrepreneurship    Αναμονή απόφασης ένταξης

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ε.Ε

2
INROMA:  Roma inside 
Community – Οι Ρομά μέσα στην 
Κοινότητα

Αναμονή απόφασης ένταξης
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Πίνακας   3:  Προγραμματικές Συμβάσεις  

Α/Α Αντικείμενο Συμβαλλόμενος  Φορέας Προυπολο-
γισμός

Παρατηρήσεις

1

Βελτίωση και προσθήκη 
προκατασκευασμένων 
γραφείων στο Κέντρο 
Βιοτόπων

1. Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου 
Γαλλικού- Αξιού-
Λουδία

2. Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

 180.000 Υλοποιείται

2
Κατασκευή περίφραξης 
προστασίας κοίτης 
Αξιού

1. Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου 
Γαλλικού- Αξιού-
Λουδία

2. Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

 18.000 Υλοποιήθηκε

3
 Κατασκευή 
παρατηρητηρίου στην 
περιοχή του Δέλτα

1. Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου 
Γαλλικού- Αξιού-
Λουδία

2. Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

30.000 Υλοποιήθηκε

4

Υψομετρική 
παρακολούθηση και 
διερεύνηση των 
εδαφικών υποχωρήσεων 
σε περιοχές του Δήμου 
Δέλτα  

ΑΠΘ 24.600

Υλοποιείται

5

Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού προς το 
αλιευτικό καταφύγιο 
Λουδία

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 400.000

Προς υλοποίηση

6
Συντήρηση  Οδικού 
Δικτύου  του  Δήμου 
Δέλτα

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 300.000

Προς υλοποίηση

7

Συντηρήσεις  - 
μικροκατασκευές 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων  Δήμου 
Δέλτα

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 220.000

Προς υλοποίηση

8

Διερεύνηση  του 
βέλτιστου  συστήματος 
ολοκληρωμένης 
διαχείρισης  των 
αποβλήτων  στο  Δήμο 
Δέλτα,  με  σκοπό  την 
αξιοποίησή  τους  & 
προετοιμασία  τοπικού 
σχεδίου διαχείρισης

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 24.600,0

Προς υλοποίηση
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Πίνακας   1:  Αιτήματα/ ανάγκες   για υλοποίηση έργων στον Δήμο Δέλτα από τρίτους 
φορείς

Α/Α Έργο Προϋπ/σμός Παρατηρήσεις

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1
Βελτίωση Επαρχιακής οδού 
Θες/νίκης –Καλοχωρίου 

 

2 Βελτίωση οδού ΒΙΠΕΘ  

3
Δημιουργία Θαλάσσιας 
συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης 
(από Περαία εως Καλοχώρι)

4
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου 
Θερμαϊκού κόλπου

5
Αποκατάσταση υποδομών από 
καιρικά φαινόμενα

2. ΕΥΔΕ

6
Κατασκευή δικτύου ομβρίων και 
αντλιοστασίου ομβρίων Σίνδου

 

7

Κατασκευή κεντρικού 
συλλεκτήρα ομβρίων Ν. 
Μαγνησίας και σύνδεση με το 
ρέμα Διαβατών

 

8

Οριστική μελέτη και κατασκευή 
δικτύου ομβρίων περιοχής 
Λαχαναγοράς και βιομηχανικής 
περιοχής Καλοχωρίου

 

9
Κατασκευή δικτύου ομβρίων 
υδάτων Δ.Ε Αξιού

3. ΥΠOΜΕΔΙ

 10
 Μεταφορά ανισόπεδου κόμβου 
εισόδου-εξόδου  ΠΑΘΕ στην Δ.Ε 
Αξιού

 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

11
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
στην Δ.Ε Αξιού

12
Κατασκευή οικισμών για τις 
ανάγκες οστρακοκαλλιεργητών

5. ΕΥΑΘ

13
Δίκτυο ύδρευσης  - μεταφορά 
στην ΕΥΑΘ
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Α/Α Έργο Προϋπ/σμός Παρατηρήσεις

14
Μεταφορά λυματολάσπης 
Βιολογικού σταθμού

6. ΕΓΝΑΤΙΑ

15
Κατασκευή ανισόπεδης  γέφυρας 
Ιωνίας

16
Κατασκευή ανισόπεδης  γέφυρας 
περιοχής εκκλησίας Αγ. 
Αθανασίου (Ν.Μαγνησία)

17
Σύνδεση Εγνατίας οδού με 
παλαιά Οδό Κιλκίς-παράκαμψη 
Διαβατών

7. ΟΣΕ

18
Υπογειοποίηση γραμμών στην 
περιοχή Ιωνίας

19
Απομάκρυνση βαγονιών 
περιοχής Ιωνίας

20
Χώρος εμπορευματικού σταθμού 
στρατόπεδο Γκόνου

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21
Θεσμοθέτηση Βιοτεχνικού 
πάρκου  Καλοχωρίου

9. ΔΕΗ 

 22  Υπογειοποίηση γραμμών ΔΕΗ

10. ΔΕΠΑ 

23
 Επέκταση δικτύου φυσικού 
αερίου
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Δυνατότητες    χρηματοδότησης   ΕΣΠΑ  2014-2020

Α.  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Ε.Π  «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 
Άξονας Προτεραιότητας 1 : 
Διοικητική  και  οργανωτική  μεταρρύθμιση  για  την  αύξηση  της  αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας  του 
Δημοσίου Τομέα 

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Αύξηση  των  φορέων  του 
δημοσίου τομέα στους οποίους 
εφαρμόζονται  σχέδια 
λειτουργικής  αναδιοργάνωσης 
και  απλοποίησης  διοικητικών 
διαδικασιών

• Σχεδιασμός περιγραμμάτων 
θέσεων και  εκπόνηση σχεδίων 
στελέχωσης δημοσίων φορέων.

• Προτυποποίηση και 
απλούστευση των οριζόντιων 
διαδικασιών λειτουργίας των 
Δήμων.

• Προτυποποίηση και 
απλούστευση παρεχόμενων 
εξωστρεφών υπηρεσιών Δήμων 
και Περιφερειών προς τους 
πολίτες.

• Αναβάθμιση των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Αύξηση  των  φορέων  του 
δημόσιου  τομέα  που 
εφαρμόζουν  συστήματα 
στοχοθεσίας,  αξιολόγησης  και 
εσωτερικού  ελέγχου  για  τη 
βελτίωση  της 
αποτελεσματικότητας
και  της  διαφάνειας  στη 
δημόσια διοίκηση

 Σχεδιασμός,  ανάπτυξη και 
εφαρμογή συστημάτων 
διοίκησης μέσω στόχων και 
αξιολόγησης της επίδοσης των 
νέων οργανισμών μέσω της 
επίτευξης των στόχων αυτών. 

 Εφαρμογή  συστήματος 
στοχοθεσίας.

 Ενίσχυση του εσωτερικού 
ελέγχου  στους δημόσιους 
φορείς.
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2. Ε.Π  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Άξονας Προτεραιότητας 2 : 

Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Αύξηση  της  απασχόλησης 
ανέργων,  μέσω  στοχευμένων 
προγραμμάτων  προώθησης 
στην απασχόληση

Προγράμματα  «Κοινωφελούς 
εργασίας»
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Άξονας Προτεραιότητας 4 : 
Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Αύξηση  των  φορέων  και 
συστημάτων  του  δημοσίου 
τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών  μεθόδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 Διακίνηση, διαχείριση και 
αρχειοθέτηση εγγράφων, 
πρωτοκόλληση,   σύστημα 
διαχείρισης έργων, συστήματα 
οικονομικής διαχείρισης.

2. Αύξηση  των  υπηρεσιών, 
εφαρμογών  και  συστημάτων 
ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης 
που  παρέχονται  προς  τους 
πολίτες

 Αναβάθμιση , ανάπτυξη  και 
λειτουργία εργαλείων ΤΠΕ για 
την παροχή πλήρως 
ηλεκτρονικοποιημένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 Ανάπτυξης συστημάτων και 
εφαρμογών ΤΠΕ με στόχο την 
καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των φορέων   και 
την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».



3. Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
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Άξονας Προτεραιότητας 3 :

Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Βελτίωση  της  ενεργειακής 
απόδοσης  του  οικιακού  και 
δημόσιου  κτιριακού 
αποθέματος

 Ενεργειακή αναβάθμιση στα 
δημόσια κτίρια

2. Βελτίωση  της  δυνατότητας 
ανάκτησης  βιομηχανικών 
αποβλήτων  και 
απορριμμάτων και αύξηση της 
επαναξιοποίησης τους

 Δημιουργία Κέντρων 
Επαναχρησιμοποίησης και 
Πράσινων Σημείων.

 Μετατροπή περιοχών 
συγκέντρωσης βιομηχανικών 
– εμπορικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων σε 
οργανωμένα επιχειρηματικά 
πάρκα.

 



4.Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » 

Άξονας Προτεραιότητας 10 :

Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1.  Εξοικονόμηση  ενέργειας  στο 
Δημόσιο  και  ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα

 Ενεργειακές αναβαθμίσεις 
Δημόσιων κτιρίων

(Κατά  προτεραιότητα  θα  επιλεγούν 
Πράξεις  που  αφορούν  Δημόσια 
Κτίρια άνω των 500m2. 

Θα λαμβάνονται  υπόψη το κριτήριο 
της  συμβολής  της  Πράξης    στην 
αστική  αναζωογόνηση,  καθώς  και 
της ωριμότητας μιας πράξης)

Άξονας Προτεραιότητας 12 :

 Στρατηγικές και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου 
(Και για Φορείς Διαχείρισης)

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Βελτίωση  του  πλαισίου 
διατήρησης,  διαχείρισης  και 
αποκατάστασης  των 
οικοσυστημάτων 
βιοποικιλότητας

 Συντονισμένη εφαρμογή και 
αξιολόγηση «σχεδίων 
διαχείρισης» με χρήση 
σύγχρονων συστημάτων και 
εργαλείων στο πλαίσιο περιοχών 
NATURA.

 Αποτελεσματική προστασία 
φυσικού περιβάλλοντος

 Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την 
βιοποικιλότητα και τις περιοχές 
NATURA .

 Σχέδια διαχείρισης οικοτόπων.
 Δράσεις αναβάθμισης της 

λειτουργίας και οργάνωσης της 
διαχείρισης των  ΖΕΠ

2. Βελτίωση  του  πλαισίου 
διαχείρισης και εφαρμογής για 
την αναβάθμιση της πολιτικής 

 Πιλοτικά προγράμματα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παράκτιων Περιοχών.

 Πρόγραμμα προώθησης 
βιοκλιματικών εφαρμογών σε 
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για την Χωρική Ανάπτυξη
οικισμούς με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία.

 Αναθεώρηση Πολεοδομικών 
Σχεδίων (ΓΠΣ , ΣΧΟΑΠ) με 
βάση   τον Καλλικράτη

Άξονας Προτεραιότητας 14 :

 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

( Και για ΔΕΥΑ) (Τ.Σ)

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις Δήμου

1. Βελτίωση  της 
αποτελεσματικότητας  της 
ολοκληρωμένης  διαχείρισης 
αποβλήτων

 Προώθηση οικιακής 
κομποστοποίησης .

 Βελτίωση  της 
αποτελεσματικότητας της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αποβλήτων, με βάση τους 
επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ.

 Βελτίωση της διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων και της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
ρυπασμένων χώρων από 
βιομηχανικά – επικίνδυνα 
απόβλητα.

2. Βελτίωση  της  συλλογής  και 
επεξεργασίας  αστικών 
λυμάτων  κατά  κατηγορία 
Οικισμών  με  βάση  τις 
κατευθύνσεις  της Οδηγίας για 
την  επεξεργασία  αστικών 
λυμάτων

 Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
συστημάτων συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

 Ολοκλήρωση υποδομών 
συλλογής και επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους 
υπολειπόμενους οικισμούς Β' 
προτεραιότητας (πληθυσμός > 
15.000 ι.π. και στους οικισμούς Γ' 
προτεραιότητας (πληθυσμός 
2.000 - 15.000 ι.π.).

3. Ανάσχεση  της  Απώλειας  της 
Βιοποικιλότητας  και  της 
Υποβάθμισης  των 
Λειτουργιών  των 
Οικοσυστημάτων

 Υποδομές / δράσεις / υλικό 
ερμηνείας περιβάλλοντος και 
διαχείρισης / προσέλκυσης 
επισκεπτών σε προστατευόμενες 
περιοχές.

 Προώθηση της περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

 Εκπόνηση οδηγών καλής 
πρακτικής για δράσεις 
διαχείρισης τύπων οικοτόπων 
και ειδών.
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4. Προώθηση  της  βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας και της 
αστικής αναζωογόνησης

 Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
μέσω παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα (λ.χ. 
στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ).

 Εφαρμογή πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart 
Cities)

 Πιλοτικές / καινοτόμες 
παρεμβάσεις ενίσχυσης των 
«διεπαφών» του παραδοσιακού 
αστικού ιστού με 
«γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές 
δυνατότητες και παραγωγικές 
λειτουργίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί.

 Πιλοτικές / καινοτόμες 
παρεμβάσεις βελτίωσης του 
μικροκλίματος και 
αντιμετώπισης των «αστικών 
θερμικών νησίδων», μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
περιορισμού του θορύβου, 
πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνων από φυσικές 
καταστροφές σε πόλεις με 
επιβαρυμένο αστικό 
περιβάλλον. 

 Στοχευμένες παρεμβάσεις 
αναβάθμισης κοινωνικών 
υποδομών (συνδυαστικά με 
προηγούμενες κατηγορίες 
δράσεων) για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

 Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic 
Partnerships
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Β.  ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας Προτεραιότητας 2 : 

Βελτίωση της πρόσβασης ,της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Διεύρυνση  της  προσφοράς 
υπηρεσιών  ΤΠΕ  από 
Δημόσιους  Φορείς 
Περιφερειακής κλίμακας

•  Δράσεις  για  την  προώθηση  της 
περιφερειακής  και  τοπικής 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

•Συμπλήρωση  της  λειτουργικότητας 
υφιστάμενων  πληροφοριακών 
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης 
και  της  αυτοδιοίκησης  ώστε  να 
προστεθούν  νέες  λειτουργίες 
(ψηφιακές  υπογραφές,  ηλεκτρονική 
τιμολόγηση,  ηλεκτρονικές 
προμήθειες,  κ.ο.κ.)  ή να βελτιωθεί  ο 
βαθμός  πληροφοριακής  τους 
ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως 
ψηφιακών  συναλλαγών  με  τους 
πολίτες.

• Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους 
ανοικτής  πρόσβασης  δημόσιων 
δεδομένων.

•  Ανάπτυξη  συστημάτων 
αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους 
δημότες  τους  στη  λογική  των 
«έξυπνων πόλεων».
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Άξονας Προτεραιότητας 4 : 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
αξιοποίηση  ανανεώσιμων  μορφών 
ενέργειας  σε  δημόσια  κτίρια  και 
δημόσιες υποδομές

 •  Βελτίωση  της  ενεργειακής 
απόδοσης  με  ανακαίνιση  των 
δημοσίων  κτιρίων,  εφαρμογές 
κριτηρίων  βιοκλιματικού 
σχεδιασμού σε νέα και

υφιστάμενα  κτίρια,   με 
προτεραιότητα  σε  μεγάλα 
ενεργοβόρα κτίρια

όπως:  κτίρια  σχολείων, 
γυμναστήρια, κολυμβητήρια κα.

•  Προώθηση  κεντρικών  θερμικών 
ηλιακών  συστημάτων  σε  δημόσια 
κτίρια και δημόσιες υποδομές

2. Ανάπτυξη  Σχεδίων  Αστικής 
κινητικότητας

• Διασύνδεση των ΜΜΜ με ήπιους 
τρόπους  μεταφοράς  και  υποδομές 
της πόλης (στάθμευση, πεζόδρομοι, 
ποδηλατοδρόμοι κ.λπ.).

•  Δημιουργία  ποδηλατοδρόμων, 
πεζοδρόμων  και  οδών  ήπιας 
κυκλοφορίας.

•  Δράσεις  ενημέρωσης  & 
ευαισθητοποίησης  των  κατοίκων 
περί  πολυτροπικής  αστικής 
κινητικότητας.
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Άξονας Προτεραιότητας 5 : 

Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές , της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνου

α/
α

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Ενίσχυση  της  πρόληψης  και  των 
δυνατοτήτων  αντιμετώπισης  φυσικών 
καταστροφών  σε  ζώνες  υψηλού 
κινδύνου

• Διαχείριση εκβολών 
ποταμών.

•  Βελτίωση  της  διαχείρισης  του 
εδάφους,  συγκράτησης  του 
επιφανειακού  νερού  και 
προστασίας του περιβάλλοντος με 
τη στήριξη πρακτικών που
αποτρέπουν την αποσάθρωση του 
εδάφους,  όπως  διατήρηση 
φυσικής  κάλυψης  με  πράσινο 
κλπ.

•  Κατασκευή  αντιπλημμυρικών 
έργων σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές

•  Επενδύσεις  για  την  πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

• Ενίσχυση δομών και υποδομών 
φορέων πολιτικής προστασίας και 
διαχείρισης κινδύνων.

Άξονας Προτεραιότητας 6 : 
Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της αποδοτικότητας  των πόρων  
 (Και για ΔΕΥΑ)

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Βελτίωση της διαχείρισης των 
υδάτινων  πόρων  και 
ανάπτυξη  των  σχετικών 
υποδομών

•  Μέτρα  για  την  ορθολογική 
διαχείριση  επιφανειακών  και 
υπόγειων υδάτων.

• Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών 
και  εξοπλισμών  για  την  προστασία 
της  ποιότητας  των  υδάτων  και  για 
τον περιορισμό της σπατάλης και των 
διαρροών.

• Ανάπτυξη και Βελτίωση υποδομών 
εξαγωγής,  επεξεργασίας, 
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αποθήκευσης και διανομής νερού για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Προστασία και ανάδειξη του 
οικοπολιτιστικού 
αποθέματος

Δημιουργία  οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και δικτύων.

3. Βελτίωση και προστασία του 
φυσικού  περιβάλλοντος  με 
έμφαση στην προστασία  της 
βιοποικιλότητας

•  Επενδύσεις  για  αποκατάσταση, 
διατήρηση  και  αξιοποίηση  της 
βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων  των 
οικοτόπων NATURA 2000.

• Καταγραφή, προστασία, διατήρηση 
και  χρήση των  φυτικών  και  ζωικών 
γενετικών  πόρων  (π.χ.  ντόπιες 
ποικιλίες)  με  στόχο  τη  προστασία 
τους

 ● Επεμβάσεις για την αναμόρφωση 
-αναβάθμιση  του   τοπίου 
(καθαρισμός – εμπλουτισμός)

• Μέτρα  ελέγχου  και 
αποκατάστασης  ρυπασμένων 
υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων 
(υγροβιότοπων)

• Μέτρα  /  έργα  πράσινων 
υποδομών που στοχεύουν 

• στην  αναβάθμιση  του 
οικοσυστήματος  και  την 
βιώσιμη διαχείριση των πόρων 

( οριοθέτηση  αμμοληψιών)

Ενέργειες  παρακολούθησης  και 
εξέτασης  της  επικινδυνότητας 
φαινομένων που απειλούν φυσικούς 
οικοτόπους  (π.χ.  διάβρωση  σε 
παράκτιους οικότοπους )

5. Ανάπλαση και

αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων  αστικών 
περιοχών  και  βελτίωση  του 
αστικού περιβάλλοντος

•  Προώθηση  σχεδίων  αναπλάσεων, 
ανάκτησης  και  αξιοποίησης 
ελευθέρων  χώρων  σε  εδικές  αστικές 
περιοχές.

•  Ενίσχυση  σχεδίων  για 
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αποκατάσταση  ή  αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων  βιομηχανικών 
περιοχών  εντός  των  αστικών 
κέντρων.

•  Εγκατάσταση  συστημάτων 
μέτρησης  της  αστικής  ρύπανσης  και 
του θορύβου, καθώς και συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης.

•  Σύνταξη  ΓΧΣ  για  την  κάλυψη 
ευρύτερων ενοτήτων και
σύνταξη Πλαισίων Ειδικών Χωρικών 
Παρεμβάσεων  (ΠΕΧΠ)  όπως  θα 
προκύψουν  από  το  Περιφερειακό 
Χωροταξικό  Σχέδιο  Κεντρικής 
Μακεδονίας.

•  Καταγραφή, μελέτη και εφαρμογή 
συστημάτων αντιμετώπισης  του 
θορύβου  (π.χ.   ηχοπετασμάτα, 
ηχομόνωση των προσόψεων)

6. Εξελιγμένες  μέθοδοι  που 
χρησιμοποιούνται  στην 
διαχείριση αποβλήτων

•  Προώθηση  καινοτομικών  λύσεων 
στην προστασία του περιβάλλοντος

• Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών 
στην  αποδοτικότερη  χρήση  των 
πόρων.

Άξονας Προτεραιότητας 8 : 

Προώθηση  της βιώσιμης  απασχόλησης υψηλής ποιότητας   και  υποστήριξη  της  κινητικότητας των εργαζοµένων  

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1.  Μείωση  του  αριθμού  των 
νέων  εκτός  εργασίας  και 
άρση  κοινωνικών 
αποκλεισμών

 •  εφαρμογή τοπικών πρωτοβουλιών 
και  προγραμμάτων  για  την 
απασχόληση των νέων

•  υλοποίηση  προγραμμάτων 
κατάρτισης  και  απόκτησης  νέων 
δεξιοτήτων στους τομείς της γεωργίας 
και κτηνοτροφίας, του τουρισμού, του

πολιτισμού,  των  ΤΠΕ,  της 
περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  της 
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ενέργειας, των κοινωνικών υπηρεσιών 
κ.α.

•  Προαγωγή  της  νεανικής 
επιχειρηματικότητας  και  της 
αυτοαπασχόλησης  (π.χ.  ίδρυση 
θυρίδας  νεανικής 
επιχειρηματικότητας, ενέργειες

εξειδικευμένης συμβουλευτικής)

2. Αύξηση  αριθμού  νέων, 
πολύ  μικρών,  μικρών  και 
μεσαίων  καινοτόμων 
επιχειρήσεων

•  ευαισθητοποίηση,  ενθάρρυνση  και 
παροχή  συμβουλών  ίδρυσης  μικρών 
επιχειρήσεων,  για  την  υλοποίηση 
καινοτόμων ιδεών.

•  προγράμματα  εκπαίδευσης  στην 
επιχειρηματικότητα  (π.χ.  οργάνωση 
και διοίκηση, εκπόνηση Business plan, 
μάρκετινγκ,  χρηματοδότηση, 
οικονομική επιχειρηματικότητα)

• παροχή κινήτρων για
ανάπτυξη καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών

Άξονας Προτεραιότητας 9 : 

Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέµηση της φτώχειας 

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Βελτίωση  υποδομών  και 
υπηρεσιών  υγείας  και 
κοινωνικών  υποδομών  σε 
αστικές  και  μειονεκτικές 
περιοχές  και  διευκόλυνση 
της  πρόσβασης  σ’  αυτές 
ευπαθών  κοινωνικών 
ομάδων

  •  Επέκταση  και  αναβάθμιση 
υφιστάμενων  δομών  και  υποδομών 
υγείας.

• Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
και μετανοσοκομειακών ξενώνων για 
τους ψυχικά ασθενείς.

•  Υποδομές  στέγασης  και 
εκπαίδευσης, χώροι υγιεινής, one stop 
shops  /  Κέντρα  Κοινότητας  με 
διευρυμένες  υπηρεσίες  και  κινητές 
μονάδες  για  ευπαθείς  ομάδες  (ρομά, 
κ.λπ.)

•  Κέντρα  φιλοξενίας  (π.χ.  για 
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αστέγους,  ασυνόδευτους  ανηλίκους, 
γυναίκες θύματα βίας κ.α.)

•  Ανοικτές  Δομές  Φιλοξενίας  για 
μετανάστες και αιτούντες Άσυλο.

•  Διαμόρφωση  κτιρίων  για  τη 
στέγαση  των  Κέντρων  Ένταξης 
Μεταναστών (ΚΕΜ).

•  Επέκταση  και  αναβάθμιση 
κοινωνικών υποδομών (Οικοτροφεία, 
Στέγες  Υποστηριζόμενης  Διαβίωσης 
ΑΜΕΑ,  Ξενώνες  και  οικοτροφεία 
παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ)

2. Ενίσχυση  της  πρόσβασης 
στην  αγορά  εργασίας  για 
ευάλωτες  και  ευπαθείς 
ομάδες  πληθυσμού  που 
απειλούνται  από  φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό

•  Ολοκληρωμένες  δράσεις  / 
παρεμβάσεις  για  ευπαθείς  ομάδες  οι 
οποίες  μπορούν  να  περιλαμβάνουν 
πλέγμα  δράσεων  (συμβουλευτική, 
mentoring,

επαγγελματικός  προσανατολισμός, 
απασχόληση,  κατάρτιση, 
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ).

•  Δράσεις  προώθησης  στην 
απασχόληση  (τύπου  ΝΕΕ,  ΝΘΕ)  για 
ευπαθείς ομάδες.

•  Στοχευμένα  προγράμματα 
κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 
άσκηση  για  ευπαθείς  ομάδες  σε 
κλάδους  αιχμής  της  οικονομίας  της 
Περιφέρειας

/  τοπικής  οικονομίας,  τα  οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση.

•  Παροχή υπηρεσιών  φροντίδας  και 
φιλοξενίας  παιδιών  (παιδικοί  / 
βρεφικοί  /  βρεφονηπιακοί  σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την

ευθύνη  φροντίδας  παιδιών  σε 
νοικοκυριά  που  απειλούνται  από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

•  Στοχευμένα  μέτρα  ενίσχυσης  της 
διαχειριστικής  ικανότητας  και  της 
ενθάρρυνσης  της  συμμετοχής  των 
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κοινωνικών  εταίρων  και  της 
κοινωνίας των πολιτών

3. Βελτίωση  της  πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων  στην 
εκπαίδευση,  στην 
απασχόληση  και  στην 
τοπική κοινωνική ζωή

•  Λειτουργία  κέντρων  υποδοχής 
αστέγων  με  πρόβλεψη  κινητών 
μονάδων.

•  Λειτουργία  one  stop  shops  / 
Κέντρων  Κοινότητας 
περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων 
(Ρομά,  μετανάστες)  με  διευρυμένες 
υπηρεσίες και κινητές μονάδες.

•  Λειτουργία  χώρων  Υγιεινής 
(Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι 
πλυντηρίων).

•  Προγράμματα  εκμάθησης  της 
ελληνικής  γλώσσας  και  σε  ενήλικες 
μετανάστες  και  ρομά  εκτός  δομών 
εκπαίδευσης.

•  Προγράμματα  κατάρτισης  και 
απόκτησης  δεξιοτήτων  για  την 
ενίσχυση  της  πρόσβασης  στην 
απασχόληση

•  Παροχή  συμβουλών  και 
υποστήριξης  για  τον  επαγγελματικό 
προσανατολισμό  και  την  εύρεση 
εργασίας, την αυτοαπασχόληση ή την 
ίδρυση Επιχειρήσεων

• Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων 
και  Κοινωνικών  Συμμαχιών  για  την 
Ευαισθητοποίηση  και  Ενημέρωση  σε 
θέματα  κοινωνικής  ένταξης  των 
περιθωριοποιημένων ομάδων

•  Προγράμματα  για  την 
κινητοποίηση  και  ενεργό  συμμετοχή 
των ΡΟΜΑ και των μεταναστών στις 
διαδικασίες Τοπικής Διακυβέρνησης

4. Περιορισμός  των 
διακρίσεων που

υφίστανται  οι  ευάλωτες 
ομάδες  πληθυσμού  στην 
εκπαιδευτική  διαδικασία 

•  Κέντρα  Δημιουργικής 
Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους 
με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες

•  Βρεφονηπιακοί   Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας
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και  στην  καθημερινή  τους 
διαβίωση

•  Εξειδικευμένη  εκπαιδευτική 
υποστήριξη  για  ένταξη  μαθητών  με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

•  Κέντρα  Διημέρευσης  ατόμων  με 
αναπηρία

•  Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής 
κοινωνίας και φορέων

5. Προαγωγή  της  πρόσβασης 
μειονεκτούντων ατόμων σε 
υπηρεσίες  υγείας  / 
πρόνοιας  /  κοινωνικής 
φροντίδας

•  Λειτουργία  Δικτύου  Δομών 
αντιμετώπισης  της  φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, 
ιατρεία κλπ)

•  Κέντρα  Ημερήσιας  Φροντίδας 
Ηλικιωμένων

•  Δράσεις  επιμόρφωσης  και 
κατάρτισης  προσωπικού  που 
απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

•  Δράσεις  αποϊδρυματοποίησης 
παιδιών

•  Προώθηση  και  ανάπτυξη  του 
εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο

•  Περαιτέρω  ανάπτυξη  της 
πρωτοβάθμιας  υγείας  με  λειτουργία 
Τοπικών  Σταθμών  Φροντίδας  και 
περίθαλψης

6. Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις  τοπικού  ή 
περιφερειακού  χαρακτήρα 
για  ενδογενή  τοπική 
ανάπτυξη  και  άρση  των 
τοπικών ανισοτήτων και

αδυναμιών

•  Ολοκληρωμένες  κοινωνικές 
παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, 
με  ενίσχυση  των  κοινωνικών 
υποδομών  με  σκοπό  την  προώθηση 
της  ένταξης,  την  προώθηση  της 
ισότητας  των  ευκαιριών,  και  της  της 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας

Άξονας Προτεραιότητας 10 : 
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Επένδυση  στην  εκπαίδευση,  στις  δεξιότητες  και  στη δια – βιου μάθηση 

α/α Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Προτάσεις δήμου

1. Ανάπτυξη σύγχρονων
υποδομών εκπαίδευσης

 • Βελτίωση ή επέκταση υφιστάμενων 
κτιριακών  υποδομών  σ’  όλες  τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.

• Δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη 
ειδικών  εργαστηριακών  υποδομών 
και  απόκτηση  εξοπλισμών  για 
βελτίωση  δεξιοτήτων  σε  όλες  τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης
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Γ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2014-2020»

α/α Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις Προτάσεις Δήμου

1 Αγροτική οδοποιία Μελέτη  και  κατασκευή  έργων 
αγροτικής οδοποιίας

Χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις, 
επιχώσεις  τάφρων,  διευθετήσεις 
χειμάρρων)

Τεχνικά  έργα  (  γέφυρες,  ισόπεδες 
διαβάσεις

2 Κτηνοτροφικά Πάρκα Οριοθέτηση  κτηνοτροφικών  ζωνών 
και    δημιουργία των απαραίτητων 
υποδομών σε αυτές

3 Εκπόνηση μελετών  για τον 
προγραμματισμό  δράσεων 
και  έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προστατευόμενων 
περιοχών

Βασικές υποδομές και υπηρεσίες για 
τον  αγροτικό  πληθυσμό  και  την 
τοπική οικονομία

Δράσεις  για  την  προστασία  και 
ανάδειξη  του  φυσικού  και 
πολιτιστικού  περιβάλλοντος  των 
αγροτικών  περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων 
προστατευόμενων  περιοχών  (π.χ. 
NATURA)

4 Έργα  υποδομής  μικρής 
κλίμακας  για  τους 
αγροτικούς οικισμούς

Ανάπτυξη  πιλοτικών  συστημάτων 
εναλλακτικής  διαχείρισης 
απορριμμάτων

Βελτίωση τοπικής οδοποιίας

Βελτίωση  και  ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων

5 Ανάπτυξη  δημοσίων 
υποδομών  ευρυζωνικής 
πρόσβασης  

Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής  

6 Δημιουργία  βασικών 
υπηρεσιών  για  τον 
αγροτικό πληθυσμό

Δημιουργία,  επέκταση  και 
εκσυγχρονισμός  υποδομών 
αναψυχής, πολιτισμού και συναφών 
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δραστηριοτήτων  (π.χ. 
αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, 
βιβλιοθήκες, κέντρα νέων)

Αναβάθμιση   δημόσιων  κτηρίων 
(π.χ.  αποκατάσταση  όψης, 
ενεργειακή  αναβάθμιση)  και 
προμήθειαεφαρμογών/εξοπλισμού

7 Δημιουργία  δημόσιων 
τουριστικών υποδομών και 
υποδομών αναψυχής

Δημιουργία,  βελτίωση  και 
εκσυγχρονισμός  τοπικών  κέντρων 
τουριστικής  πληροφόρησης  (π.χ. 
γραφεία,  κέντρα  ενημέρωσης  και 
καθοδήγησης επισκεπτών

Σήμανση  τοπικών  αξιοθέατων, 
μνημείων  και  άλλων  σημείων 
τουριστικού ενδιαφέροντος

Δημιουργία  ποδηλατικών  ή  άλλων 
διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές 
της υπαίθρου

Δημιουργία,  βελτίωση  και 
εκσυγχρονισμός  υποδομών  για 
επισκέπτες/τουρίστες  (π.χ. 
καταφύγια,  παρατηρητήρια,  θέσεις 
θέας)  σε  περιοχές  της  υπαίθρου 
συμπεριλαμβανομένου  συναφούς 
εξοπλισμού 

8 Δράσεις  για  την  ανάδειξη 
της  φυσικής  κληρονομιάς 
των αγροτικών περιοχών

Έργα  αποκατάστασης  και 
διατήρησης  φυσικής  και  αισθητικής 
αξίας περιοχών- τοπίων

Παρεμβάσεις  βελτίωσης  της 
οικολογικής  και  κοινωνικής  αξίας 
των  περιοχών  (π.χ.  μονοπάτια  – 
διαδρομές  περιήγησης,  θέσεις  θέας, 
σήμανση  περιοχών,  καταφύγια  σε 
προστατευόμενες περιοχές

Ενέργειες  για  την  περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση

9 Δράσεις  για  την  ανάδειξη 
της  πολιτιστικής 

Αποκατάσταση,  ανάδειξη  και 
αύξηση  της  επισκεψιμότητας 

57



κληρονομιάς  των 
αγροτικών περιοχών

κτισμάτων της αρχιτεκτονικής,
πολιτιστικής  και  αγροτικής 
κληρονομιάς με ιδιαίτερη, αισθητική 
και ιστορική αξία όπως:
αναπλάσεις  όψεων  και 
αποκαταστάσεις  παραδοσιακών  ή 
διατηρητέων κτιρίων και άλλων
κτισμάτων (π.χ. βρύσες, γεφύρια)

10 Παρεμβάσεις  δημόσιου 
χαρακτήρα  για  τον  τοπικό 
πληθυσμό

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής  αναβάθμισης), 
αποκατάσταση  και  επέκταση 
δημόσιων  κτηρίων  με  σκοπό  την 
αξιοποίηση  τους  προς  όφελος  των 
πολιτών.

Έργα  δημιουργίας,  ανάπτυξης  ή 
βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 
αναψυχής,  πολιτισμού  για  την 
αύξηση  της  ελκυστικότητας  της 
περιοχής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

Πίνακας Δ1: Εξοπλισμός Πληροφορικής   Δ.Ε   Εχεδώρου

Διευθύνσεις /Γραφεία

Εξοπλισμός (Αριθμός)

Λογισμικό

FA
X

H
/Y

Εκ
τυ

πω
τέ

ς 

Φ
ω

το
τυ

πι
κά

Sc
an

ne
rs

Pl
ot

te
rs

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  / Πολεοδομίας

1/
0

13/
6

4/2 1/1 2/0 1

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Autocad 2009

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής 
Παρακολούθησης Έργων

ERGO  XP 2PLUS 2007, GIS

ENVIEW (για την 
παρακολούθηση των σταθμών 
μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

FINE ADAPT

Στατικό Πρόγραμμα 

Internet 

Δ/νση Καθαριότητας 3 10 4 1 2 Internet, Office

Δ/νση Διοικητικού  1 13 8 1 3

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, 
Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο,

Διπλογραφική Λογιστική 
Δημοσίου, Acrobat Reader,

Μισθοδοσία, Internet

Δ/νση   Οικονομικού 1 23 10 3

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο,

Διπλογραφική Λογιστική 
Δημοσίου, Μισθοδοσία, ΤΑΠ, 
ΚΟΚ, Ύδρευση, Internet

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού  

5 1 1
Autocad, Internet, Office, 
Ύδρευση, Λογιστική Δημοσίου

Αυτοτελές Γραφείο 
Νομικής Υπηρεσίας

1 1 Internet 

Γραφείο Δημάρχου 1 7 4 1 Internet, MS Office

ΚΕΠ 1 7 4 1 Internet, MS Office

Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Σίνδου

2 2 Internet

Server 5 Windows 2003 Server, 
Windows 2008 Server, Internet, 
MS Office, Δημοτολόγιο, 
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Διευθύνσεις /Γραφεία

Εξοπλισμός (Αριθμός)

Λογισμικό

FA
X

H
/Y

Εκ
τυ

πω
τέ

ς 

Φ
ω

το
τυ

πι
κά

Sc
an

ne
rs

Pl
ot

te
rs

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, 
Λογιστική , Μισθοδοσία, 
Ύδρευση, ΤΑΠ

Πίνακας Δ2: Εξοπλισμός Πληροφορικής   Δ.Ε   Χαλάστρας (Ανατολικό, Χαλάστρα)

Διευθύνσεις /Γραφεία

Εξοπλισμός (Αριθμός)

Λογισμικό

FA
X

H
/Y

Εκ
τυ

πω
τέ

ς 

Φ
ω

το
τυ

πι
κά

Pl
ot

te
rs

Δ/νση Διοικητικού 2 3 3 1
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, 
Δημοτολόγιο, Office, Internet

ΔΕΥΑ Χαλάστρας 2 2 Internet, Ύδρευση, Office

ΚΕΠ 1 4 2
Internet, Adobe Acrobat 
Reader, Office

Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης 2 2 Internet, Office

Server 1

 

Πίνακας Δ3: Εξοπλισμός Πληροφορικής   Δ.Ε  Αξιού (Κύμινα, Ν. Μάλγαρα, Βραχιά)

Διευθύνσεις /Γραφεία

Εξοπλισμός (Αριθμός)

Λογισμικό

FA
X

H
/Y

Εκ
τυ

πω
τέ

ς 

Φ
ω

το
τυ

πι
κά

Pl
ot

te
rs

Δ/νση Διοικητικού 2 5 3 2
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, 
Δημοτολόγιο, Internet, Office

Γραφείο Υποστήριξης 
Αιρετών Συμβούλων

1 Internet 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Κυμίνων

1 1 Internet, Office

Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ν. 
Μαλγάρων

1 1 Internet, Office

Ιατροκοινωνικό Κέντρο 1 1 Internet, Office
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Διευθύνσεις /Γραφεία

Εξοπλισμός (Αριθμός)

Λογισμικό

FA
X

H
/Y

Εκ
τυ

πω
τέ

ς 

Φ
ω

το
τυ

πι
κά

Pl
ot

te
rs

Βραχιάς

ΚΕΠ 1 2 1
Internet, Adobe Acrobat 
Reader, Office

Server 1

Πίνακας Δ4 : Τεχνικός εξοπλισμός και οχήματα Δήμου Δέλτα

Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ

1 Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου μύλου μικρά 
(<=10m3)

- -

2 Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου μύλου 
μεγάλα (>10m3)

2 2

3 Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας 10 10

4 Πλυντήρια κάδων 1 1

5 Σάρωθρα 6 6

6 Φορτηγά αυτοκίνητα μικρά (Ωφέλιμο Φορτίο <= 
10 tn)

10 10

7 Φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλα (Ωφέλιμο Φορτίο > 
10 tn)

4 4

8 Ημιφορτηγά (αγροτικά, κλειστά ή ανοικτά) 5 5

9 Βυτιοφόρα οχήματα (γενικά) - -

10. Υδροφόρα Οχήματα - -

11. Λεωφορεία μικρά (<=30 θέσεων) 1 1

12. Λεωφορεία μεγάλα (>30 θέσεων) 1 1

13. Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων) 10 10

14. Ελκυστήρες (αγροτικού τύπου) 2 2

15. Ρυμουλκά (επικαθήμενου τύπου) 3 3

16. Συρόμενα (καρότσες, κομπρεσέρ, βυτία, κλπ.) 1 1
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Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ

17. Φορτωτές 1 1

18. Εκσκαφείς 5 5

19. Φορτωτές - Εκσκαφείς (ενδ. Τύπου JCB) 4 4

20. Μπουλντόζες - -

21. Γκρέιντερ 1 1

22. Οδοστρωτήρες 1 1

23. Συμπιεστές απορριμμάτων (χωματερής) - -

24. Γερανοί καλαθοφόροι 2 2

25. Ισοπεδωτής 1 1

26. Μηχανήματα καθαρισμού ακτών 
(Αυτοκινούμενα)

- -

27. Πυροσβεστικά οχήματα - -

28. Νεκροφόρα οχήματα - -

29. Διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος 1 1

30 Μηχάνημα Έργου 1 1

31 ΔΡΑΠΑΝΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΡΝ 11 1

32 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6ΜΒ/3 1

33 GI 50ALL SP Q48 R 3000 1

34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ CG XT-180 HD 1

35 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ GPXX220 
HD KINHTHRA B&S,22 HP

1 -

36 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΗΧΑΝ/ΤΟ 1 -

37 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΜΗΧ/ΤΗ 1

38 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 1

39 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 4 4

40 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΤΕΜ2 1 1

41 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖ/ΤΟ ΤΕΜ3 3 3
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Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ

42 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚ.ΤΕΜ2 2 2

43 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 16 10

44 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ FS 350 3 -

45 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΑΝΤΛΙΑ  6ΜΒ/10  ORCA  ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΟΡΑΣ 40KV FR.6

1 -

46 ΛΕΒΗΤΑΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ  ΕΝ  220  ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ

1

47 ΒΕΝΖ.ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΒ 505 1

48 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ  4 4

49 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 6 6

50 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΣ 1 1

51 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΟΥ 4 4

52 ΤΡΟΧΟΣ 1 --

53 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 3 3

54 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΘΑΜΝΩΝ 1 --

55 ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 -

56 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 1 1

57 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 2 1

58 ΠΙΕΣΤΙΚΟ  ΝΕΡΟΥ  (ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΤΛΙΑ  JET 
100M 220V-CONTROLLER 1.5)

1

59 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MAKTEC 115 1

60 ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 1

61 ΤΡΥΠΑΝΙ 28 ΜΜ 400/530 ΜΜ 4ΚΟ 1
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Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ

62 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  6ΜΔ/10/6V30HP  380/660 
ORCA

1

63 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W 1

64 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1

65 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ CL150 M.AYT. 1

66 ΠΛΑΒΑ 1

67 ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ YANMAR 36HP 1

68 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΑΒΡΕΞΗΣ 
(3000 & 2000 Lit)

5

69 ΚΑΔΟΣ 1100 lit ΠΚ rotto ΠΦ-ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ 1500 1500

70 ΚΑΔΟΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1,100 LIT

940 940

71 ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 lit 405 405

72 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 569 569

   73 Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  με  τα  ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής i3 2100 3,10 Ghz, με 4 gb ram, 500 
gb  HDD,  GPU  ati  radeon  HD
5450,  λειτουργικό windows 7 pro αγγλικά x32 
και  οθόνη  LG  W1946.  Ποντίκι  και
πληκτρολόγιο.

4 4

  74 UPS  (Uninterruptible  power  supply  ~ 
Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας)  Adams
Interactive Power GS 800 VA CE AC Input 165 
VAC - 275 VAC.

4 4

Φασματοφωτόμετρα  κλπ  εξοπλισμός  (από 
τιμολόγιο):
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Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ
1
. Sample Cell 10 ML matched PX. 1 1

2
. Lithium Ion battery 11V/4400 mA. 1 1

3
. Nitrite; PP; 0-0.50 mg/l; 100/ 1 1

4
. Nitrate PP; HR, MR; 100/pkg 1 1

5
. Manganese; PP; 0.007-0.700 mg/ 1 1

6
. Copper; Cuver 1 PP; 0-5 mg/L C 1 1

7
. FERROVER, IRON REAGENT PK/1 1 1

8
. Chlorine, total; PP; 0-2.00 mg 1 1

9
. Chloride; 0.1-25.0 mg/L Cl - 1 1

1
0
. REAGENT SET, CA/MG HARDNESS 1 1

1
1
. Sulfate; Sulfaver 4 Reagent; P 1 1

1
2
. COD Cuvette test 1 1

1
3
. COD Cuvette test 100 - 2000 mg/l 1 1

1
4
. COD Cuvette test 1000 - 10.000 mg/l 1 1

1
Phosphate, ortho; Phosver 3 Re 1 1
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Α/Α
Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού 
Εξοπλισμού και Οχημάτων

Συνολ. 
Αριθμός

Αριθμός 
Χρησιμο-

ποιούμενων

Αν 
χρησιμοποι-

είται από 
ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ

1
6
. Zinc Reagent Set; 0-2.00 mg/L 1 1

1
7
. Nitrogen, Ammonia; Set 1 1

1
8
. HQ11d pH meter, pH GEL PROBE, 1 1

1
9
. Case DR2800 1 1

2
0
.

SENSION+ sensION+ do6  Field  kit  with  5130 
DO Probe and case

1 1

2
1
. Membranes for Dissolved oxygen 1 1

2
2
. DR 2800 Spectrophotometer 1 1

2
3
. Membrane filtration set with 1 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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Ε1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΣΟΔΑ €

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2012 2013 2014

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 111287,26 206354,06 5649,05

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 389496,77 449252,43 432669,45

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6963248,24 6589616,36 6814710,52

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 452211,21 456005,75 503633,92

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2126258,56 1769413,29 1792921,8

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6302859,92 5949277,72 6262659,56

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 183686,66 200024,53 139089,06

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16.529.048,62 15.619.944,14  15.951.333,36  

 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2012 2013 2014

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 6537,6

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 71533,33 103345,5 66221,96

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3007283,64 1527805,63 1729684,35

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 0 0

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 246391,84 153182,42 136807,25

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11756,87 16396,42 23608,59

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3336965,68 1800729,97 1962859,75

 

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ 2012 2013 2014

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 810891,5 41396,72 724901,02

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0 0 0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 810891,5 41396,72 724901,02

 



3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2012 2013 2014

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 223071,83 230398,71 764409,62

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 223071,83 230398,71 764409,62

 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2012 2013 2014

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2532210,47 2202379,51 2349754,4

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 103882,15 74399,02 51238,32

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2636092,62 2276778,53 2400992,72

 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 2013 2014

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11298369,68 12653284,14 13084807,62

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 11298369,68 12653284,14 13084807,62

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.834.439,93  32.622.532,21  34.889.304,09  

ΔΑΠΑΝΕΣ €

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 2013 2014

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6095874,03 5530302,42 5509340,85

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1006873,82 505900,11 504663,16

62 Παροχές τρίτων 2103439,24 1787168,05 2090729,31

63 Φόροι και τέλη 54518,79 51375,6 210395,12

64 Λοιπά γενικά έξοδα 84363,81 106113,69 365297,4

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 444345,62 408120,94 404848,45



66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 761967,2 885521,21 513609,45

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 

επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 4192731,95 4489956,3 3569926,79

68 Λοιπά έξοδα 215620,76 210408,86 290756,84

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14959735,22 13974867,18 13459567,37

 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 2013 2014

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 151233,13 507576,27 395404,62

73 Έργα 1785384,32 1239242,38 1397471,05

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 278711,42 566297,93 601172,06

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 119503,51 0 0

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2334832,38 2313116,58 2394047,73

 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012 2013 2014

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 2177458,84 836107,92 1615241,4

82 Λοιπές Αποδόσεις 2709129,35 2413272,91 2930776,41

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη 0 0 0

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4886588,19 3249380,83 4546017,81

 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2012 2013 2014

91 Αποθεματικό 0 0 0

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 0 0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 22181155,79 19537364,59 20399632,91



Ε2.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Κτιριακές υποδομές Δήμου ΔΕΛΤΑ

α/α Διεύθυνση Περιοχή
Καθεστώς 

ιδιοκτησίας
(*)

Εμβαδόν
Αρ.

ορόφων
Οικ. Αδεια

Κατάσταση 
κτιρίου

(**)

Προσβασιμότητα
 σε ΑΜΕΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Ν.Πλαστήρα 1  Σινδος 1 229,52 2 Ετος 1950 1 ΌΧΙ Δημαρχείο Σίνδου 

2
Πλατεία 
Δημοκρατίας  

Σίνδος 1 412,84 3 4377/01 1 ΝΑΙ Κτίριο υπηρεσιών δήμου

3  Α. Παπάγου    Σίνδος 1 371,44 1 Ετος 1995 1 ΝΑΙ Συνεδριακό κέντρο

4
Μ.Αλεξάνδρου  & 
Α. Παπάγου

Σίνδος 1 575 2 έτος 1932 3 ΌΧΙ
Παλαιό Σχολείο
(κτισμα αρχιτεκτονικης 
αξιας)

5  Μ.Ανδρόνικου Σίνδος 1 757,16 1 Ετος 1990 1 ΌΧΙ
Κλειστό γυμναστήριο 
Σίνδου

6  Ο.Τ  209 Σίνδος 1 400 1 Ετος 1996 2 ΌΧΙ
Αποδυτήρια γηπέδου 
Σίνδου

7 Ο.Τ 209 Σίνδος 1 240 1 Ετος 1996 2 ΌΧΙ
Κλειστο Γυμναστηριο 
γηπέδου Ομονοίας

8
 Χ.Σμύρνης & 
Γοργοποτάμου

Σίνδος 1 82 1 Ετος 2003 1 ΌΧΙ Ιατροκοινωνικό κέντρο

9 Ν.Πλαστηρα  Σίνδος 1 120 1 Ετος 1950 2 ΌΧΙ Περίπτερο προσκόπων 

10   Γ.Ολυμπίου Σίνδος 1 20 1 Ετος 2003 1 ΌΧΙ Περίπτερο κυνηγών

11
  Ηρώων 
Πολυτεχνείου

Σίνδος 1 50 1 Ετος 1990 3 ΌΧΙ Δημοτικό αναψυκτήριο 
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12
 Μ.Ανδρόνικου & 
Πόντου

Σίνδος 3 620 2 Ετος 1996 3 ΌΧΙ  Παιδικός σταθμός Σίνδου 

13   Ν.Πλαστηρα  Σίνδος 3 830 1 4406/2008 1 ΝΑΙ

Κτίριο ΚΕΠΕΣ –
Πολιτιστικό κέντρο 
Σίνδου-Κτίριο υπηρεσιών 
δήμου

14  ΒΙΠΕΘ
Σίνδος-
ΒΙΠΕΘ

3 879,04 2 4899/1998 2 ΌΧΙ
Κτίριο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην 
ΒΙ.ΠΕ.Θ   

15  Ο.Τ 11
Σίνδος-
ΒΙΠΕΘ

3 193 1 Ετος 1980 1 ΝΑΙ
Κτιριο Δημοτικων 
επιχειρησεων

16
 Λυσσαρίδη & 
Βιζυηνού

Σίνδος 3 300 2 Ετος 1960 1 ΌΧΙ Βιβλιοθήκη Σίνδου

17
Ηρώων 
Πολυτεχνείου

Σίνδος 2 560 2 Ετος 1960 1 ΌΧΙ
Βρεφονηπιακός σταθμός 
Σίνδου

18
Τέρμα 
Μ.Αλεξάνδρου

Σίνδος 2 100,00 1 Ετος 2006 1 ΝΑΙ
Ορχος(Αμαξοστάσιο 
Σίνδου)

19 Αλ.Παπαναστασίου Σίνδος 2 80 1 ετος 1970 1 ΝΑΙ ΚΕΠ 

20 Μ.Αλεξάνδρου Σίνδος 2 200 1 Ετος 1970 1 ΝΑΙ ΚΑΠΗ Σινδου 

          

21
 Αγ.Γεωργίου & 
Παναγιωτου  

Διαβατά 1 361,86 3 5085/2003 1 ΝΑΙ ΚΑΠΗ Διαβατων 

22 Ε.Βενιζέλου Διαβατά 1 260,78 2 Έτος 1979 2 ΌΧΙ
Πνευματικό κέντρο 
Διαβατων 

23  Ε.Βενιζελου Διαβατά 1 152,9 2 Ετος 1979 2 ΝΑΙ
Αιθουσα πολλαπλών 
χρησεων Διαβατών
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24 Ε.Βενιζελου Διαβατά 1 587,72 2 4724/2006 1 ΝΑΙ
Πολιτιστικό κέντρο 
Διαβατων 

25 Απαρτογλου Διαβατά 1 453,97 1 4856/2004 1 ΝΑΙ
Παιδικος σταθμός 
Διαβατων 

26 Κων.Καραμανλή Διαβατά 1 75 1 Ετος 1950 2 ΝΑΙ
Παλαιά κοινότητα 
Διαβατών 

27  Κολοκοτρωνη Διαβατά 1 147,42 1 Ετος 1994 2 ΌΧΙ
Αποδυτήρια γηπέδου 
Διαβατών 

28 Κολοκοτρωνη Διαβατά 1 1287,58 1 Ετος 1987 1 ΝΑΙ
Κλειστό γήπεδο 
Διαβατών 

          

29    25ης Μαρτιου  Ν.Μαγνησία 1 533,83 2 έτος 1960 1 ΌΧΙ Δημαρχειο Μαγνησιας

30
Χ.Τρικουπη & 
Μ.Μερκούρη

Ν.Μαγνησία 1 657,45 2 2036/90 1 ΌΧΙ
Βρεφονηπιακός 
Μαγνησίας 

31 Μ.Παπαδόπουλου Ν.Μαγνησία 1 1214,2 2 4259/1997 1 ΝΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Αμαξοστάσιο Μαγνησίας 

32 Εκτός σχεδίου Ν.Μαγνησία 1 145 1 Ετος 1973 2 ΝΑΙ
Αποδυτήρια  γήπεδου 
συν. Γαλλικού  

33  Δαβακη Ν.Μαγνησία 1 444 1 4906/2008 2  
Αποδυτήρια 
Κολυμβητήριου Ν. 
Μαγνησίας

34 Δαβακη Ν.Μαγνησία 1 49 1 1828/1988 2 ΝΑΙ
Αναψυκτηριο 
Ν.Μαγνησίας 

35   Οδος Κηπων Ν.Μαγνησία 1 130 1 έτος 1995 2 ΌΧΙ
Ξύλινο κτίριο προσκόπων 
Ν. Μαγνησίας

36  Β.Γεωργίου Ν.Μαγνησία 2 100 1 Ετος 1980 1 ΝΑΙ ΚΑΠΗ Μαγνησίας 
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37
Β.Σοφιας & 25ης 
Μαρτίου 

Ν.Μαγνησία 2 47 1 Ετος 2003 1 ΝΑΙ
Φυσιοθεραπευτηριο 
ΚΑΠΗ Ν.Μαγνησίας

          

38
Πλατεία 
Δημοκρατίας  

Καλοχώρι 1 697,63 2 4734/1995 1 ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Δημαρχείο Καλοχωριου 

39  Ρ.Φεραίου Καλοχώρι 1 400 2 4407/1992 1 ΌΧΙ
Βρεφονηπιακός 
Καλοχωρίου 

40   28ης Οκτωβρίου  Καλοχώρι 1 700 2 4062/2005 1 ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Πολιτιστικό Καλοχωρίου 
(οικοδομικη άδεια 
νομιμοποιησης κτισματος 
προυφιστάμενου του 
1955)

41   Ιωνίας Καλοχώρι 1 980,78 2 Ετος 1995 1 ΌΧΙ
Κλειστό γυμναστήριο 
Καλοχωρίου

42  Ιωνίας Καλοχώρι 1 500 1 4539/1998 1 ΝΑΙ
Aποδυτηρια γηπεδου 
Καλοχωρίου

43
 Μ.Αλεξανδρου & 
28ης Οκτωβριου

Καλοχώρι 3 200 1 Ετος 1960 1 ΌΧΙ   Αποθήκη υλικών δήμου

44 Κερκυρας-Π.Μελά Καλοχωρι 1   4536/2006 1  
Κλειστό γυμναστήριο 
Καλοχωρίου

          

45
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 1 136,9 2 4058/89 1 ΌΧΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 

46 ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΜΙΝΑ 1 60 1 5494/03 1 ΝΑΙ  ΚΕΠ 

47 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΥΜΙΝΑ 1 190,9 1 1972 3 ΝΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

48 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΥΜΙΝΑ 1 143,31 1 1970 2 ΝΑΙ  
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49
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 1 46 1 2009 1 ΌΧΙ  

50
ΠΑΡΟΔΟΣ (ΠΙΣΩ 
ΑΠΌ ΛΥΚΕΙΟ)

ΚΥΜΙΝΑ 1 909 1 5592/05 1 ΝΑΙ  

51
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 2 200 1 1977 1 ΝΑΙ  ΚΑΠΗ ΚΥΜΙΝΩΝ

52
ΠΠΚ ΚΥΜΙΝΩΝ -
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 1 287 2 1978 1 ΌΧΙ  

53
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 2 220 1 1980 1 ΝΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

54
ΚΑΠΗ ΚΥΜΙΝΩΝ -
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΥΜΙΝΑ 2 90 1 1985 1 ΝΑΙ  

55
Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ 1 313 2 1986 1 ΌΧΙ
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ 
ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ 
ΤΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

56
Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ 2 163,9 1
498/86
5071/03

1 ΝΑΙ  

57  Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ 1 476,93 2 4478/01 1 ΝΑΙ  ΠΠΚ

58  Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ 1 122  προ 1955 2 ΝΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  

59
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΒΡΑΧΙΑ 1 174,53 1 1953 1 ΝΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

60  ΒΡΑΧΙΑ 1 147,1 1 προ 1955 1 ΝΑΙ  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

          

61
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 414 2 3488/1976 1 ΌΧΙ   ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

62
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 65 1 2004 1 ΝΑΙ
ΚΕΠ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΟΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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63 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 86 1 5296/2006 1 ΌΧΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

64 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 258,5 2 4764/1999 1 ΝΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΗ. Ο ΟΡΟΦΟΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

65 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 887 1 1992 1 ΌΧΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

66 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 78 1 1990 1 ΌΧΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΑΠΌ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

67 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 87 1 1989 1 ΌΧΙ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΚ

68 ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 167,5 1 1992 2 ΌΧΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ   

69 22ΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1 627 1 4585/1997 1 ΝΑΙ
Α΄ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  

70 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 45 1 1960 1 ΝΑΙ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

71
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 32 1 1975 1 ΌΧΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

72 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 50 1 2000 1 ΌΧΙ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

73 ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 124 1 2000 1 ΌΧΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
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74 ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 77 1 1975-2000 1 ΌΧΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

75
ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 2 510 2 2497/1970 1 ΌΧΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 
Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ .   

76 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 176 1 1322/1986 1 ΌΧΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

77
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 144 1 1322/1985 1 ΌΧΙ ΚΑΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ    

78
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΤΡΟΥΠΚΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 2 214 1 5336/2006 1 ΌΧΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  

79
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 2 60 1 2858/1971 1 ΌΧΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 51 1 4521/1997 1 ΌΧΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

81
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 2 45 1 1980 1 ΌΧΙ  

82
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 73 1 1322/1985 1 ΌΧΙ  

83
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 138 1 4399/1993 1 ΌΧΙ  

84
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 80 1 4045/1995 1 ΌΧΙ  

85
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 2 61 1 1950 1 ΌΧΙ  

86
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2 102 1 8/1990 1 ΌΧΙ  

(*) Καθεστώς Ιδιοκτησίας:      1 - Ιδιόκτητο
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                                                 2 - Ενοικιαζόμενο

                                                 3 - Παραχωρήθηκε

(**) Κατάσταση κτιρίου:           1 - Καλή

                                                     2 – Μέτρια

                                                     3 - Κακή

Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ/ΓΗΠΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση
Κτίσματα Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής αξίας
Περιγραφή

1 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 55.500,00    

2 ΥΨΩΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΑΓΡΟΤ.7 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.875,00    

3 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.22 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 21.375,00    
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4 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.24 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 41.062,00    

5 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.41 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4.563,00    

6 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.46 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4.563,00    

7 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.48 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.750,00    

8 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.50 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 437,00    

9 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.75 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 70.125,00    

10 ΡΕΜΑ ΑΡΙΘ. 104 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.000,00    

11 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.131 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 812,00    

12 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.132 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9.563,00    

13 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 116Α ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3.500,00    

14 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.220 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.110,08    

15 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.278 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.250,00    

16 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.280 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 19.375,00    

17 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.286 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 437,00    

18 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.330 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 7.187,00    

19 ΡΕΜΑ ΑΡΙΘ. 334 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4.500,00    

20 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.336 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3.437,00    

21 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.355 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.562,00    

22 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.367 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.250,00    

23 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.369 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4.375,00    

24 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.372 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.000,00    

25 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.373 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 5.750,00    

26 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.388Γ ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 6.976,60    

27 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.509 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.500,00    

28 ΡΕΜΑ ΑΡΙΘ. 510 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 250,00    

29 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.511 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 14.500,00    

30 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.513 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.750,00    

31 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.516 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 97.000,00    

32 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.543 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 19.814,00    

33 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.560 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 7.000,00    
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34 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.567 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.250,00    

35 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.609 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 5.250,00    

36 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.622 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 13.062,00    

37 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.646 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1.806,00    

38 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.650 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 6.187,00    

39 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.667 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2.375,00    

40 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.719 ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3.000,00    

41 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.41 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.900,00    

42 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.78 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24.375,00    

43 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.120 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 980,00    

44 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.605 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7.063,00    

45 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.730 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 875,00    

46 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.739 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.812,00    

47 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.742 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.375,00    

48 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.598 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.563,00    

49 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.599 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 284.437,00    

50 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.605 (ΣΦΑΓΕΙΑ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 9.960,00    

51 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1166 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 155.749,00    

52 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1167 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 173.046,00    

53 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.723 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 27.375,00    

54 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1140 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 186.971,00    

55 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1174 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 30.740,00    

56 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1331 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 43.715,00    

57 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.856 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 8.877,00    

58 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.245 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 2.000,00    

59 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.296 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 3.072,00    

60 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.401 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 4.702,00    

61 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.428 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 5.124,00    

62 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.453 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 4.696,00    

63 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.468 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 17.324,00    
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64 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.459 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 7.776,00    

65 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.571 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 6.658,00    

66 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.593 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 5.544,00    

67 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.595 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 6.054,00    

68 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.2ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ.1136 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 89.694,00    

69 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.2ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ.1137 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 99.852,00    

70 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ.1138 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 5.621,00    

71 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1ΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ.1139 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 201.070,00    

72 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛ.1171 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 93.053,00    

73 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛ.1172 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 42.641,00    

74 ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΞΙΟΥ(ΑΛΣΥΛΙΟ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 104.000,00    

75 ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΑΔΑ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 8.500,00    

76 ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΡΑΧΙΑΣ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 31.104,31    

77 ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΡΑΧΙΑΣ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 70.000,00    

78
ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΡΟ ΜΕ  ΧΩΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 7.000,00    

79 ΑΓΡ.ΑΝΑΤΟΛ.(ΗΡΩΟ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 62.000,00    

80 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 40.000,00    

81 ΠΡΩΗΝ ΧΑΔΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 31.476,40    

82 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1173 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 77.375,00    

83 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 117.674,00    

84 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1611 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1.356.775,00    

85 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.221 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 47.786,00    

86 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.356 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 40.037,00    

87 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.98 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 297,00    

88 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.598 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3.563,00    

89 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1311 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 32.100,00    

90 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1303 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.696,00    
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91 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.87 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 8.106,00    

92 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.85 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 10.858,00    

93 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.86 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 18.242,00    

94 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.84 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 9.080,00    

95 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.83 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 9.027,00    

96 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1550 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 18.694,00    

97 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1874 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 2.227,00    

98 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1893 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 27.410,00    

99 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1504 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 57.635,00    

100 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1877 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 5.414,00    

101 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1445Α ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 22.229,00    

102 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1413 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.167,00    

103 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1362 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.050,00    

104 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3677 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 10.194,00    

105 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3859 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 16.565,00    

106 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3860 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 625,00    

107 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3939 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 2.515,00    

108 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3978 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 43.350,00    

109 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4069 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 480,00    

110 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4101 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 22.250,00    

111 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4109 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 312,00    

112 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4129 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 13.750,00    

113 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4180 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 5.750,00    

114 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4188 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 113.250,00    

115 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4233 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 750,00    

116 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4237 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.375,00    

117 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4238 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.250,00    

118 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4240 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 2.250,00    

119 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4243 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.000,00    

120 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3256 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.287,00    
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121 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3330 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.162,00    

122 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3380 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 3.185,00    

123 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3549 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 7.250,00    

124 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.4103 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 36.625,00    

125 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.441 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.586,00    

126 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.461 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.625,00    

127 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1047Α ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 8.414,00    

128 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1313 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.500,00    

129 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1316 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 11.560,00    

130 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.682 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 528.675,00    

131 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.154 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 17.300,00    

132 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.602 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 2.375,00    

133 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1213 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 5.500,00    

134 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1084 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 97.745,00    

135 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.82 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 8.956,00    

136 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.90 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 7.401,00    

137 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1457 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 14.893,00    

138 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1582 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 15.974,00    

139 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1878 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 2.267,00    

140 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1879 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 6.024,00    

141 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3971 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 4.200,00    

142 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.3430 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.250,00    

143 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.2431 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 36.000,00    

144 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1150 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 22.800,00    

145 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1042 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 14.000,00    

146 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.2851 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.600,00    

147 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1170 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 78.000,00    

148 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.508 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3.000,00    

149 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.736 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2.000,00    

150 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175ΛΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 84.790,00    
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151 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175ΛΘ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 166.760,00    

152 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175ΛΓ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 20.000,00    

153 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175ΜΖ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 8.013,00    

154 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ 190Γ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 7.550,00    

155 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.956 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 11.250,00    

156 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.430 ΕΛΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2.000,00    

157 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1175ΙΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 149.931,00    

158 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.674 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 93.645,00    

159 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.671 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 31.412,20    

160 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.672 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 176.595,00    

161 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.668 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 52.591,13    

162 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1205 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 12.523,00    

163 ΡΕΜΑ ΑΡΙΘ.356-ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 40.037,00    

164 ΡΕΜΑ ΑΡΙΘ. 221-ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 47.786,00    

165 Α.Κ.10639/4-ΔΙΑΒΑΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 170.678,78    

166 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.137 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 15.500,00    

167 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.209 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.940,00    

168 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.223 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 55.212,00    

169 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.466 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 43.625,00    

170 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.467 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 36.249,00    

171 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.382 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 10.437,00    

172 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.662 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.487,00    

173 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1145 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 38.438,00    

174 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1138 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.498.063,00    

175 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1140 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.830.437,00    

176 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.381 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 19.029,00    

177 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.661,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 382.000,00    

178 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1322,ΚΟΙΤΗ ΑΞΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 367.750,00    

179 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1508,ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 15.080,00    

180 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.662 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 7.750,00    
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181 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1323 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 88.750,00    

182 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.1324 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 61.500,00      

183 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.605 ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ       

184 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.781(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 11.269,00      

185         

186 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.852 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 119.206,00      

187 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.784(ΧΩΡΟΣ ΡΟΜ.) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 49.750,00      

188 Π.Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 21.625,00      

189 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.301,Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.350,00      

190 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.315,Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.239,00      

191 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.457,25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 11.505,00      

192 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.341,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 6.079,00      

193 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.251,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.256,00      

194 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.252, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 649,00      

195 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.253Β,ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 457,00      

196 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.375,28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 918,00      

197 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.4,ΠΑΡ Α/Δ ΠΑΘΕ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 10.030,00      
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198 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.627,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 809,00      

199 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.82,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 260,00      

200 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.117,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 3.006,00      

201 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.253Α,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 609,00      

202 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.377,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 3.470,00      

203 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.378,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.069,00      

204 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.401,Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.118,00      

205 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.449,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.245,00      

206 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.620,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.225,00      

207 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.609,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.053,00      

208 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.615,ΠΟΜΟΝΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.042,00      

209 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.616,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.043,00      

210 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.617,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 974,00      

211 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.618,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 993,00      

212 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.607,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 4.268,00      

213 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.3,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 21.427,00      
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214 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.38Α,84,119,273,289,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 62.627,00      

215 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.2,ΓΗΠΕΔΟ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 12.785,00      

216 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.1,ΑΛΣΟΣ ΠΕΥΞΩΝ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 16.047,00      

217 ΑΡΙΘ.ΑΓΡΟΤ. 852 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ(ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ) ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.188,00      

218 ΑΡΙΘ. ΑΓΡΟΤ. 882 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.688,00      

219 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.37,ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 18.875,00      

220 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.230,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 2.183,00      

221 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.125,ΑΛΣΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 125,00      

222 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.163,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 1.120,00      

223 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.193 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 442,00      

224 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.269,00      

225 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.108, ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 920,00      

226 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.107 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 794,00      

227 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.52 ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 1.118,00      

228 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.288,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 1.398,00      

229 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.013501 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 9.537,82      
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230 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014601 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 5.010,95      

231 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015001 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.586,18      

232 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014204,Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.258,74      

233 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014203,Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.932,45      

234 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014202,Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.871,90      

235 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014201,25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 5.247,31      

236 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014701,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 9.180,53      

237 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.010902,ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.467,75      

238 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.010901,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.036,99      

239 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.011532,ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 42,73      

240 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.011201,ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 256,65      

241 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.020322,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 140,12      

242 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021814,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 4.112,88      

243 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021512,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 5.211,62      

244 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021513,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.880,95      

245 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021601,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 43.354,26      
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246 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021702,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 6.071,06      

247 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.010719,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.274,53      

248 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.010705,ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.396,45      

249 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.011603,ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 35,24      

250 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.010110,Α΄ΠΑΡ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 97,05      

251 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022528,ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 54,84      

252 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022810 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 686,97      

253 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022825,ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 14.416,76      

254 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022826,ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.616,40      

255 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022824,ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 4.222,12      

256 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022819 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 36,89      

257 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022622,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.221,24      

258 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022620,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 424,05      

259 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021822 ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.010,56      

260 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021803,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 519,68      

261 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021801,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 564,84      
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262 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021119,ΣΤ΄ΠΑΡ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 80,58      

263 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 01, ΟΤ157 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 800,00      

264 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 02, ΟΤ 157 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 420,80      

265 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 03, ΟΤ 157 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 301,35      

266 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 04, ΟΤ 157 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 500,00      

267 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 05, ΟΤ157 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 350,00      

268 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 01 Ο.Τ.149 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 792,56      

269 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 03 ΟΤ 149 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 800,00      

270 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 01Γ ΟΤ 146 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 1.807,18      

271 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 05 ΟΤ146 ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΥ 384,87      

272 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021118,ΣΤ΄ΠΑΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 679,19      

273 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022542,ΠΑΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 601,60      

274 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015105,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 6.903,13      

275 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015101,ΤΑΦΡΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.662,05      

276 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022801,ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 4.468,06      

277 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 34.256,91      
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278 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 34.256,91      

279 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 34.256,91      

280 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 34.256,91      

281 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015103,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.509,57      

282 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022701,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.742,20      

283 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022606,ΠΑΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.320,84      

284 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014202,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.871,90      

285 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022541,ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 128,77      

286 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022704, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.577,05      

287 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25.789,39      

288 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25.789,39      

289 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25.789,39      

290 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25.789,39      

291 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25.789,39      

292 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021332,ΣΤ΄ΠΑΡ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 4.237,39      

293 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022404,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 111,56      
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294 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.020503,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 51,80      

295 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014108,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 422,75      

296 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.020901,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.030,25      

297 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012503,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 653,29      

298 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012222,ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 6.905,26      

299 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.288,85      

300 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.288,85      

301 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 3.288,85      

302 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012612,ΦΙΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 621,72      

303 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012612,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 621,72      

304 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.47,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 1.802,00      

305 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.269,00      

306 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.269,00      

307 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.269,00      

308 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 5.269,00      

309 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.315,Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2.239,00      
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310 Π.Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΩΝ 899,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

311 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.301,Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 314,15   
ΚΤΙΣΜΑ   

312 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.315,Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1.318,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

313 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.457,25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 476,93   
ΚΤΙΣΜΑ   

314 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.341,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 132,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

315 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.251,ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 141,23   
ΚΤΙΣΜΑ   

316 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.252, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 173,97   
ΚΤΙΣΜΑ   

317 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.253Β,ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 149,10   
ΚΤΙΣΜΑ   

318 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.375,28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 45,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

319 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.38Α,84,119,273,289,ΡΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 116,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

320 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.2,ΓΗΠΕΔΟ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 147,10   
ΚΤΙΣΜΑ   

321 ΑΡΙΘ.ΑΓΡΟΤ. 852 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ(ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ) ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 670,81   
ΚΤΙΣΜΑ   

322 ΑΡΙΘ. ΑΓΡΟΤ. 882 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 720,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

323 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.163,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 246,53   
ΚΤΙΣΜΑ   

324 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 170,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

325 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014202,Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 145,14   
ΚΤΙΣΜΑ   
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326 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014201,25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 861,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

327 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.021119,ΣΤ΄ΠΑΡ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 25,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

328 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015105,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 2.769,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

329 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 1.358,84   
ΚΤΙΣΜΑ   

330 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 112,88   
ΚΤΙΣΜΑ   

331 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 909,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

332 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.015104,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 72,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

333 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022701,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 132,60   
ΚΤΙΣΜΑ   

334 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022606,ΠΑΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 27,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

335 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014202,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 427,74   
ΚΤΙΣΜΑ   

336 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 143,31   
ΚΤΙΣΜΑ   

337 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 18,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

338 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 27,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

339 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 278,04   
ΚΤΙΣΜΑ   

340 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.022702, ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 190,90   
ΚΤΙΣΜΑ   

341 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.020503,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 10,00   
ΚΤΙΣΜΑ   
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342 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.014108,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 220,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

343 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.020901,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 886,92   
ΚΤΙΣΜΑ   

344 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 620,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

345 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 410,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

346 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012502,ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 448,07   
ΚΤΙΣΜΑ   

347 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012612,ΦΙΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 479,32   
ΚΤΙΣΜΑ   

348 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.012612,ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 20,25   
ΚΤΙΣΜΑ   

349 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 240,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

350 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 110,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

351 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 58,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

352 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.109,ΕΠ.ΟΔΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΒΡΑΧΙΑ ΑΞΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΑΣ 98,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

353 ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.315,Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 500,00   
ΚΤΙΣΜΑ   

354  ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.381 ΑΞΙΟΥ - ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 122   
ΚΤΙΣΜΑ   

355 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.661,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΩΝ 60   
ΚΤΙΣΜΑ   

356 ΑΡ.ΑΓΡΟΤ.605 (ΣΦΑΓΕΙΑ) ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 300   
ΚΤΙΣΜΑ   
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠOY ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Α/Α Οδός Περιοχή
Επιφάνεια 

(τ.μ.)
Κατάσταση

Κτίσματα 

Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1
1322-7-

ΑΞΙΟΣ-ΚΥΜΙΝΑ

42.500 

τ.μ.
   

2
1504

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

57.635 

τ.μ.
   

3
1311

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

32.100 

τ.μ.
   

4 1303 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 3.696 τ.μ.    

5 1413 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 3.167 τ.μ.    

6
639

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

24.619 

τ.μ.
   

7
1445α

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

22.229 

τ.μ.
   

8 1874 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 2.227 τ.μ.    

9 1362 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 3.050 τ.μ.    

10 84 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 9.080 τ.μ.    

11 83 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 9.027 τ.μ.    

12 1877 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 5.414 τ.μ.    

13 87 ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 8.102 τ.μ.    

14
85

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

10.858 

τ.μ.
   

15
86

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

18.242 

τ.μ.
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16
1550

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

12.000 

τ.μ.
   

17
1893

ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

27.410 

τ.μ.
   

18

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ)

ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΝΥΝ 28η 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 139 & ΤΗΝΟΥ, 

ΑΘΗΝΑ 

133 τ.μ.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ



ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02β : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

 

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης

 Ονομασία  Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

Δάση
1Δεν υπάρχουν στο Δήμο    

2.    

Βιότοποι
1. Εθνικό πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα 158.085

 Φορέας Διαχείρισης 

Δέλτα Αξιού Λουδία 

Αλιάκμονα

 30.03.2015

2.    

Πεδιάδες

1.Κάμπος Θεσσαλονίκης περίπου 138.569
διαχειριστικό σχέδιο 

Εθνικού
30.03.2015

2.    

3.    

Λίμνες 

(περιλαμβάνονται και 

λίμνες από φράγματα)

1.Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου 436
διαχειριστικό σχέδιο 

ΕθνικούιπΠ Εθνικού
 

2.    



Βοσκότοποι
1.    

2.    

 Ονομασία  χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

Ακτές
1.Δυτική Παράκτια Ζώνη Θερμαικού

24 χιλιόμετρα  

περίπου

Μέτρηση από το Google 30.03.2015

2.    

Ποτάμια

1.Γαλλικός    

2.Λουδίας    

3.Αξιός    

Ορυκτοί Πόροι-

Μεταλλεία

Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) Μεταλλεία (ονομασία)

1. 3.  

2. 4.  

Περιοχές Natura

Ονομασία κωδικός Έκταση (στρ.)

1."ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ" GR122002/ GR1220010 300.000

2.   

3.   

 

Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική Ενότητα Περιγραφή

1. ΕΧΕΔΩΡΟΥ 1. Υγρά απόβλητα από (ΒΙΠΕΘ και εκτός αυτής, Τάφροι Γέφυρας - Σίνδου) 2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

( Βιομηχανίες - οδικά δίκτυα - οικίες - καύση αγροτικών υπολλειμμάτων). 3. Ανξέλεγκτες αποθέσεις κάθε 

είδους στερεών αποβλήτων 4. Καθίζηση Καλοχωρίου και ευρύτερης περιοχής 5. Ανεξέλεγκτη χρήση 

φυτοφαρμάκων.

2. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1. Παράνομες αμμοληψίες 2. Ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων 3. Ανεξέλεγκτες αποθέσεις κάθε είδους 

στερεών αποβλήτων 4. Καύση αγροτικών υπολλειμμάτων.



3. ΑΞΙΟΥ 1. Ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων 2. Ανεξέλεγκτες αποθέσεις κάθε είδους στερεών αποβλήτων 3. 

Καύση αγροτικών υπολλειμμάτων.

Υποδομές 

εξυπηρέτησης δικτύων

Μονάδες μέτρησης

Υδρευση Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση Ετήσια 

κατανάλωση  (μ3)

Γεωτρήσεις ύδρευσης  

     

Υδατοφόρα οχήματα 

(πλήθος)

     

Αποχέτευση  Δίκτυο (χλμ)    

Οχήματα μεταφοράς 

λυμμάτων (πλήθος)

     

Αρδευση Γεωτρήσεις άρδευσης     

      

Ενέργεια Kwh     

      

ΑΠΕ Εγκατεστημένα Kwh     

      

 Προγράμματα Εξοικονόμησης  Ενεργειας

Πλήθος  

Τίτλος  

 



Καθαριότητα

Όγκος Απορριμμάτων 
Τόνοι/ημέρα 

Ημερομηνία  

καταγραφής Μήκος Δικτύου
χλμ Ημερομηνία καταγραφής

80 ΤΟΝΟΙ/ΗΜΕΡΑ 27/327/3/2015/2015   

Απορριμματοφόρα  

(συμβατικά)

πλήθος
Ημερομηνία  

καταγραφής
Απορριμματοφόρ

α (ανακύκλωσης)

πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

19 27/3/2015 1 27/3/2015

Διαχείριση  

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

 Ημερομηνία  

καταγραφής
Οχήματα (πλύσιμο  

κάδων)

πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

  1 27/3/2015

Κάδοι (συμβατικοί)

πλήθος
Ημερομηνία  

καταγραφής Κάδοι  

(ανακύκλωσης)

πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

2440 χωριτικότητας 1100 l,  

405 χωριτικότητας 240 l

2013 569 2013

Οχήματα - Σκούπες
πλήθος

Ημερομηνία  

καταγραφής

22 Φορτηγά Οχήματα και 5 Σάρωθρα.

27 27/3/2015

Όγκος Ογκωδών  

Αντικειμένων 

Κυβικά μέτρα
Ημερομηνία  

καταγραφής

Οχήματα 

Συλλογής  

Ογκωδών 

Αντικειμένων

πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

    

Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή

Υποδομές - Εξοπλισμός Οχήματα δομικών έργων, 

αντλίες νερού, Υδροφόρα

 1 Ισοπεδωτή-Μαχαίρι, 5 Εκσκαφείς-Φορτωτές και 1 Φορτωτή, Σύνολο 7 Μ.Ε.

Δράσεις - Ενέργειες - Σύγκληση Συντονισμού για  



Προγράμματα Πυρκαγιές Πλημμύρες

Ανανέωση σχεδίου 

Ξενοκράτης

 

Επιμόρφωση για προστασία 

από σεισμούς

 

Δημοτική Συγκοινωνία

Οχήματα (πλήθος) χλμ Αριθμός Γραμμών
Συχνότητα  

Δρομολογίων

  

2 20χλμ 1 (Θες/νικη – 

Καλοχώρι) 

   

Υποδομές Μεταφορών

Υποδομές       

Σιδηρόδρομοι

Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Ονομασία Επιβατικών Σταθμών

1. 1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

2. 2.

Εθνικές Οδοί

Ονομασία  Χλμ Δικτύου  

1. ΠΑΘΕ 24  

2.ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 9  

3.ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 6.7  

4.Ε.Ο 5 11.84  

5.Ε,Ο,ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ(ΕΠΟ 65)   1.89  

6.Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.65  

Περιφερειακές/Τοπικές 

Οδοί

1.ΕΠΟ5 20  

1.ΕΠΟ7 8.54  

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 6.05  



3.   

Ποδηλατόδρομοι
1.   

2.   

Αστικές Μεταφορές

Πλήθος Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Χλμ Δικτύου  

Νο51 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΙΝΔΟΣ ΑΝΑ 15 ΛΕΠΤΑ 16  

Νο 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΤΕΙΘ ΑΝΑ 15 ΛΕΠΤΑ 12  

Νο 53 ΤΟΠΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ 10  

Νο 54 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΙΩΝΙΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ 10  

 Νο 40 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ 6  

 Νο 80 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ 25  

 Νο 90 ΜΑΛΓΑΡΑ-ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΑ 90 ΛΕΠΤΑ 12  

 Νο 55 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΩΝΙΑ 3 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ/ΗΜΕΡΑ 10  

 

Πολεοδομική Πληροφορία

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

 στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής  

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 15.000,00 4.825 22/04/15  

Οικοδομήσιμοι χώροι 12.480,08 83.200 22/04/15  

Κοινόχρηστοι χώροι 522.53 34.835 22/04/15  

Κοινωφελείς χώροι 441.485 29.432 22/04/15  

 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων

 στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής  

Χώροι κυκλοφορίας 1.994,50 13.296 22/04/15  

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 75.00 5,00 22/04/15  

Χώροι αστικού πρασίνου 219,00 0.0705 22/04/15  



Εκτάσεις σε κοινή χρηση για βοσκοτόπια, αγροτικά 

πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ 4,41 0.00142

22/04/15

 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού 167,00 0.0537

22/04/15

 

Ενεργειακά Πάρκα     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στο Δήμο Δέλτα υπάρχει ο οργανωμένος οικισμός αθιγγάνων “Αγία Σοφία”, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, στη Δημοτική Κοινότητα 

Διαβατών, σε έκταση 150στρ. καθώς και μη οργανωμένος οικισμός αθιγγάνων στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο υπ' αριθ. 723 

αγροτεμάχιο, εκτάσεως Ε=27.375στρ.

 

Πράσινο
 

 

  Χώροι Πρασίνου
 

 
στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής  

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι
597,2 0,19

4 ΕΩΣ 9  /2014
 

Χώροι αστικού πρασίνου
317,7 0,1

4 ΕΩΣ 9  /2014
 

άλλο
513 0,16

4 ΕΩΣ 9  /2014
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

  



      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

2.ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ  

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ1.Αυτοψίες σε καταγγελίες για την ρύπανση του περιβάλλοντος βάσει του κανονισμού καθαριότητας  

2. Παρακολούθηση των τριών σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

κινητοποίηση των υπηρεσιών και σύνταξη ετήσιας τεχνικής έκθεσης.  

3.Γνωμοδότηση και εισήγηση για τις ΜΠΕ που αφορούν τις δραστηριότητες στα όρια του Δήμου  

4. Συνεργασία με υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος.  

5. Συμμετοχή σε εταιρικότητες για την αξιοποίηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών  

6. Δράσεις πολιτικής προστασίας για προετοιμασία και διαχείριση κρίσεων π.χ. πρόσφατες πλημμύρες  

7. Συνεργασία με ΦΔΔΑΛΑ για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου  



ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1.  

 2.  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.  

2.  

3.  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.  

 2  

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔ.ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

2.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Γ.Π.Σ.  

3.ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ  

5.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  



ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Περιφέρεια Κετρικής Μακεδονίας  

2. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα  

3. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγύων Βελτιώσεων  

4. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

6. ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕΘ  

7. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε  

8. ΠΑΘΕ  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

2. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα  

3. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  



4. Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (πρωην ΟΡΘ)  

5. Δήμος Θεσ/νίκης και Δήμος Κορδελιού -Ευόσμου  

6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης  

  



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονομικώς 

μη ενεργοί Σύνολο        

Απασχολούμενοι    Άνεργοι

Σύνολο
Πρωτογενής Τομέας 

NACE A-B

Δευτερογενής 

Τομέας       NACE C-

F

 

Τριτογενής 

Τομέας 

NACE G-Q

Δε δήλωσαν 

κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας

Σύνολο 

Από 

αυτούς 

Νέοι 

Άνεργοι

          

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Μονάδες Μέτρησης

 

Ημερομηνία  

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ  

Δ.Ε. 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ    

Αγροτική  

Δραστηριότητα

7/1/2014
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.

197890 52650  82000 63240    

 Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων

37 25  7 5    

Κτηνοτροφική  

Δραστηριότητα

7/1/2014
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)

 126  106 107    

7/1/2014
Ζωικός Πληθυσμός

93200 70000  16000 7200    

 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων

11 10  1 0    



Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργ

εια

7/1/2014
Αλιευτικά Σκάφη

120 30  30 60    

 
Ιχθυόσκαλες

        

7/1/2014
Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

37   23 14    

 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

13 2  7 4    

Δραστηριότητες  

Μεταποίησης/Παραγ

ωγής

 
Επιχειρήσεις

        

 
Ναυπηγεία Πλοίων

        

 
Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών

        

Δραστηριότητες  

Τουρισμού/Υπηρεσίες
 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)

        

 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

        

 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)

        

 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

        

 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

1 ΣΙΝΔΟΣ Γ΄ 42 

κλίνες        

 Τουριστικά κάμπινγκ



        

 

Μονάδες  

Αγροτουρισμού

       

        

 

Εμπορικές  

Επιχειρήσεις

       

        

 

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)

        

        

 

Εγκαταστάσεις  

Θερμαλιστικού  

Τουρισμού -  

Ιαματικές Πηγές  

(Πλήθος)

       

        

 
Μαρίνες

        

Παραγωγή Ενέργειας 

 

Θερμική Παραγωγή 

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

        

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

        

Σύνολο (Πλήθος)

        

 Υδροηλεκτρική 



Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

        

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

        

Σύνολο (Πλήθος)

        

 

Αιολική 

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

        

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

        

Σύνολο (Πλήθος)

        

 

Ηλιακή 

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

        

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

        

Σύνολο (Πλήθος)

        

 Άλλη ΑΠΕ

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

        

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

        

Σύνολο (Πλήθος)



        

Βιομηχανικές  

Μονάδες

 
Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

         

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

         

 

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

        

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

        

 Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

 Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

         

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

         

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ     

     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ     

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

Τμημα  Τοπικής Οικονομικής 1.Αγροτική και ζωϊκή παραγωγή     



Αναπτυξης

2. Αλιείας     

3. Αδειοδοτήσεις και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων     

4. Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή     

5. Αρμοδιότητες απασχόλησης και Τουρισμού.     

6.     

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

1.      

2.      

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ     

1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ     

2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ     

3. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

4. ΕΛΓΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ     



5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ     

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ     

΄



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ -ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτ.Τμήματος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτ.Τμήματος   Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Δ/νσης Καθαριότητας , Περιβάλλοντος , Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

11 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ -ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ



1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ( ΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΣΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό  Αυτ.Τμήματος  Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας,  Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

15 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό  Δ/νσης ΚΕΠ

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

8 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

1 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)



1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

1 ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Διοικητικών  Υπηρεσιών

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ



6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΙΔΑΧ

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   

Πλήθος

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

&Ειδικότητα 

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ



1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΑΧ- ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΙΔΑΧ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΙΔΑΧ

3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΔΑΧ

      



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαδικτυακή Πύλη  ΝΑΙ url:www.dimosdelta.gr e-mail: info@dimosdelta.gr  

Διαβούλευση  OXI    

Τοπικό δίκτυο (lan)  NAI

 Ο Δήμος Δέλτα διαθέτει σε τρία Δημοτικά κτίρια στην Σίνδο δομημένη καλωδίωση δικτύου 

δεδομένων. Επίσης στα κεντρικά δημοτικά κτίρια  Διαβατών, Μαγνησίας, Χαλάστρας, Κυμίνων, 

Μαλγάρων, Καλοχωρίου υπάρχουν τοπικά δίκτυα δεδομένων.

                        Ασύρματο δίκτυο (w-lan)  ΟΧΙ  

Αριθμός web servers  ΝΑΙ  / 1 Στον διακομιστή (web server) φιλοξενείται η διαδικτυακή πύλη του Δήμου.

Web servers/ Γραμμή επικοινωνίας 

(εύρος ζώνης)  ΝΑΙ

 Ευρυζωνική σύνδεση με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και επιμέρους ADSL  συνδέσεις σε κάποια δημοτικά 

κτίρια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Α/Α Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Περιγραφή   

1.

Στάδιο 1: Πληροφόρηση για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  dimosdelta  .  gr  ) παρέχεται πληροφόρηση για  παρεχόμενες 

 υπηρεσίες, όπως :

Δελτία τύπου – ανακοινώσεις

Προκηρύξεις

Προσκλήσεις

2. Στάδιο 2: Αλληλεπίδραση Λήψη (μεταφόρτωση εντύοων, αιτήσεων κ.λ.π) 

3.  Στάδιο 3: Αμφίδρομη αλληλεπίδραση Υποβολή καταγγελιών-αιτημάτων . Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω web server

4.  Στάδιο 4: Συναλλαγή ΟΧΙ 

5. Στάδιο 5 : Προσωποποίηση ΟΧΙ 

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση,  

Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.

http://www.dimosdelta.gr/
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