
Απολογισμός  Πεπραγμένων

 Δημοτικής Αρχής 

2014  - 2016

Γεράνι 2017



 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Άξονας 1. 
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Άξονας 3.
Στήριξης των 

αδύναμων 
κοινωνικών 

ομάδων  

Πρόγραμμα 
Βοήθεια  στο 

Σπίτι

Ίδρυση Κέντρου 
Κοινότητας 

Δήμου Πλατανιά
ΕΣΠΑ 2014-2020

Λειτουργία
Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 
Δήμου Πλατανιά
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ομάδων  

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με την Περιφέρεια 
Κρήτης

 
Προγραμματικές Συμβάσεις, Κοινωνικές 

Συμπράξεις για διάθεση προϊόντων σε 
ευπαθείς ομάδες

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
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Άξονας 4.
Κοινωνική 

προσέγγιση και 
ευαισθητοποίηση

του πολίτη







 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΣΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

276.750,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 55.060,41 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013 

Ο-
ΣΑ-
ΠΥ 
–  
ΕΡΓΑ 
Α΄
ΠΡΟ-
ΤΕΡΑΙ
ΟΤΗ-
ΤΑΣ

3

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. 
ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, 

ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ

658.000,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

4

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ - 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ

365.816,3 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

5
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

1.850.000,00 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

6  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ  130.000,00

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

7
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. 
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΒΕΣ, Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 

Ν. ΧΑΝΙΩΝ
50.000,00

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 

Δήμος Πλατανιά  και έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενων  πόρων... 



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

8

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
101.500,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

9

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΚΟΝΑΣ, Δ.Ε. 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 131.000,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

10

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, 

ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
113.600,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

11

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΜΠΡΩΝΑ, 
Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 83.500,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

12 ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΡΑΝΟΥ 80.000,00

Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007-2013

 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

13 ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΣΑΡΑΚΗΝΑ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΜΕΣΚΛΩΝ 120.000,00
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

 Δήμος Πλατανιά και έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενων  πόρων... 



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-

ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΛΕΜΕ
3.926.000,14 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013

15

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ
70.000,00

Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 184.600,37

Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

17

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. 
ΔΕΛΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, Δ. 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
449.200,00

Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

18
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΓΡΙΜΠΙΛΙΑΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

172.000,00

Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

Δήμος Πλατανιά  και έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενων  πόρων... 



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

19
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 270.000,00

Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

20
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ 
ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

375.000,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 402

21
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

400.000,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 002

22
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
170.000,00 ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ (αρμοδιότητας 

ΥΠ)

23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 50.000,00
Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    (ΜΟΔ  Α.Ε.)

24 2Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 50.000,00
Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    (ΜΟΔ  Α.Ε.)

25
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 642.000,00 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δήμος Πλατανιά  και έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενων  πόρων... 





ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

26 Βελτίωση οδού στο δ.δ. Γερανίου 1.948.180,99 ΕΣΠΑ, με προγραμματική σύμβαση με 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων Περιφ. Κρήτης

27 Παράκαμψη Ι.Ν. Αρχαγγέλου (Ροτόντα) από 
επαρχιακή οδό έως οικισμό Επισκοπή 989.796,46 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με 
προγραμματική σύμβαση με την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών 

Έργων Περιφ. Κρήτης)

28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 200.000,00
ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ (αρμοδιότητας 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

29
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΛΕΜΕ 28.750,00 ΣΑΕΠ Κρήτης 002 

30

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

75.000,00
ΣΑΕΠ Κρήτης 002 (60.000,00) &    Ίδιοι 

Πόροι (15.000,00)

31
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.  ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, 

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 499.995,00
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

32
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. 
ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

110.000,00 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007-2013

 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

 Δήμος Πλατανιά  και έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενων  πόρων... 



Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας 16 έως 27 Ιουνίου στην 
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι







Δήμος Πλατανιά και δράσεις εξωστρέφειας....

Το 2016 ο Δήμος Πλατανιά  έλαβε 
το Χρυσό (Gold) Βραβείο στο 
διαγωνισμό Best City Awards 
στην ενότητα «Βιώσιμη Πόλη» 
(Liveable City) και ειδικότερα στην 
Κατηγορία «Πολιτισμός» για το 
έργο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου 
Πολιτιστικού Αποθέματος του 
Νομού Χανίων»



Δήμος Πλατανιά και δράσεις 
εξωστρέφειας....

Εκδηλώσεις Ενίσχυσης Τουριστικής Προβολής 
και προώθησης του Δήμου τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στο εσωτερικό

Θεσμικές επαφές και συναντήσεις για την 
ενίσχυση και προβολή του Πλατανιά ως 
τουριστικού προορισμού

Δημιουργία και προβολή οπτιοακουστικών 
μηνυμάτων με κεντρικό θέμα τις ομορφιές, τα 
ήθη και τα έθιμα του τόπου

 



Δήμος Πλατανιά και δράσεις εξωστρέφειας....

Διοργάνωση με τους εμπλεκόμενους Τοπικούς Φορείς, (Δημοτικές ή Τοπικές 
Κοινότητες και Πολιτιστικούς Συλλόγους) εκδηλώσεις Εθνικού-Ιστορικού 
χαρακτήρα  

Διοργάνωση του  Φεστιβάλ Πολιτισμού,
Γη & Πολιτισμός 

Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης 
στο Μάλεμε & άλλων ιστορικών γεγονότων  

Πολιτιστικές βραδιές σε συνεργασία 
με τον χορευτικούς ομίλους     

Συναυλίες σε συνεργασία 
με μουσικά σχήματα

 
Εκδηλώσεις κοπής κότινου από την αρχαία 

Ελιά των Βουβών, στα πλαίσια εκδηλώσεων 
Ολυμπιακών Αγώνων

Άφιξη της Φλόγας της Ελπίδας των Special 
Olympics  στην Ελιά των Βουβών  

 



 . 

  

... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

σε ποσοτικά μεγέθη και συνοπτικά :

Σύμφωνα με τους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων για τα οικονομικά έτη 2014 
- 2015 & 2016 παρουσιάζεται μια εικόνα των στοιχείων αυτών.

Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το 2014 : 7.170.533,07€

Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το 2015: 7.085.574,68€

Σύνολο Κωδικού Τακτικών Εσόδων για το 2016:  7.479.285,71€

Παρατηρείται , έπειτα από καιρό σταθεροποίηση του ύψους κατανομής των 
τακτικών εσόδων , η οποία είναι αξιοσημείωτη δεδομένου ότι η μείωση από 

το έτος 2011 για τα έτη αυτά  αγγίξει  ~ 60 % 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Λίγα λόγια για τα εν οίκω ....



 . 

  

... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

 

Έσοδα  από Τόκους Καταθέσεων  

για το 2014  ήταν: 96.494,76 € 

για το 2015 ήταν: 64.403,43 €
 
για το 2016 ήταν: 102.329,77 €

Για τα έτη 2014 – 2015 παρατηρείται μια μείωση κατά 33%, η οποία οφείλεται 
σε σημαντική μείωση των χορηγούμενων επιτοκίων καταθέσεων, ενώ για το 
έτος 2016 έχουμε αύξηση λόγω αξιοποίησης των αποθεματικών του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
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Λίγα λόγια για τα εν οίκω ....



... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα από Τέλη Καθαριότητας 

για το 2014 ήταν: 2.669.576€  

για το 2015 ήταν: 2.983.016€

για το 2016 ήταν: 3.136.388,89€

Καταγράφεται μια αύξηση κατά περίπου 12% για τα έτη 2014 – 2015 η οποία 
επισημαίνουμε ότι δεν οφείλεται σε αύξηση δημοτικών τελών. Κατά την 
γνώμη της υπηρεσίας μας κατά το εξεταζόμενο έτος είχαμε μια σημαντική 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών και σε αυτό 
συνέτεινε ενδεχομένως η εισαγωγή πλαισίου ρυθμίσεων/διακανονισμών της 
ΔΕΗ με θετικά όπως διαφαίνεται αποτελέσματα. 
Στη συνέχεια, για το έτος 2016 η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των 
δημοτικών ένεκα της αντιστάθμισης αύξησης του ΦΠΑ από13% σε 24% 
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Λίγα λόγια για τα εν οίκω ....



... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
για το 2014 ήταν: 177.765 € 
  
για το 2015 ήταν:  225.824,56€

για το 2016 ήταν: 227.829,70€

Η σημαντική αυτή αύξηση κατά 29%  οφείλεται τόσο στην αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη 
περίπτωση (Το ΤΑΠ όπως γνωρίζετε συν-εισπράττεται από την ΔΕΗ ) όσο και 
σε επανελέγχους που διενεργήθηκαν όσον αφορά τα τετραγωνικά τα οποία 
είναι δηλωμένα από τους ιδιοκτήτες καθώς και από τα νέα 
ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που προστέθηκαν.
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... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα από Τέλη Ακαθαρίστων Εσόδων Επιτηδευματιών 

για το 2014 ήταν: 406.448€  

για το 2015 ήταν: 404.948€

για το 2016 ήταν:  564.368,55

Παρατηρούμε μια σταθεροποίηση του κύκλου 
εισπραξιμότητας, οφειλόμενη κυρίως σε ομοϋψείς κύκλους 
εργασιών των επιτηδευματιών . ΔΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017
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Λίγα λόγια για τα εν οίκω ....



 

  

 

  

Έσοδα από Τέλη Παραλιών 

για το 2014 ήταν: 192.772,99€ 

για το 2015 ήταν: 87.883.45€

για το 2016 ήταν: 129.727,30 €

Η σημαντικότατη μείωση από το 2014 στα έτη 2015 και 2016 της τάξεως του 
55% +  οφείλεται στην αλλαγή της Νομοθεσίας στην οποία παρέχεται η 
δυνατότητα στην Κτηματική Υπηρεσία να εισπράττει τα μισθώματα παραλίας 
θεσμοθετώντας αντίστοιχα σαφή αντικίνητρα εμπλοκής των ΟΤΑ με 
ασφυκτικά χρονικά πλαίσια δράσης ολίγων ημερών και δαιδαλώδεις 
διαδικασίες . Συνέπεια του νέου θεσμικού πλαισίου είναι να παρέχεται η 
υπηρεσία συντήρησης των παραλιών σε βάρος ίδιων πόρων του Δήμου. 
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η προϋπολογισθείσα μελέτη ναυαγοσωστικής 
προστασίας μόνο είναι προϋπολογισμού 135.000,00€, πέραν της δαοανης 
καθαριότητας και ευπρεπισμού της παραλίας 
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... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία



 

  

 

  

... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ

για το 2014 ήταν: 85.131,00€ 

για το 2015 ήταν: 55.413,00€

για το 2016 ήταν:  59.416,00€
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  ... όσον αφορά τα  Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα από πρόστιμα  ΣΑΤΑ

για το 2014 ήταν: 353.500,00 € 

για το 2015 ήταν: 391.860,00€

για το 2016 ήταν:  391.860,00€

Εδώ πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι οι περικοπές στη ΣΑΤΑ από το 2010 έφθασαν 
το 2013 σε ποσοστό πλησίον του 80%. Συνεπώς, η εμφαινόμενη αύξηση, μολονότι δεν 
είναι σημαντική, υποβαθμίζεται από τη συνολική απώλεια πόρων της Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης την τελευταία πενταετία.
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Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), προβλέπονται 
τα εξής:
«Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική 
δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική 
κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής 
δράσης.»

Στα πλαίσια αυτά οι παρακάτω διευθύνσεις -τμήματα  
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,             
 Παιδείας και Πολιτισμού 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
Διεύθυνση ΚΕΠ 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και                         
Πληροφορικής

παρείχαν τα απαραίτητα στοιχεία για τα έτη 
2014 – 2015 - 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Απολογισμός Πεπραγμένων υπό τη σκοπιά των 
υπηρεσιών....



  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου:

1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ. 
Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά)

2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά 
(Κ.Ε.ΔΗ.Π.)

3. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Βορείου Άξονα   (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
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Απολογισμός Πεπραγμένων των αμιγώς  Ν.Π. του ΔΗΜΟΥ......



 

 

Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ενδεικτικά επιμελήθηκε και διεκπεραίωσε:  

Μελέτη και ολοκλήρωση διαδικασίας λειτουργίας (ημέρες και ώρες απασχόλησης) της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

Μέριμνα για την διεκπεραίωση  υπηρεσιών για    ανταποκριτές ΕΛΓΑ στις Δ.Ε.  με στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του δήμου μας, καθώς και υπηρεσίες 
ανταποκριτών ΟΓΑ

Ενημέρωση/φροντίδα σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, 
συντήρησης των δημοτικών καταστημάτων του δήμου σε συνεργασία με τις Δ/νσεις   
και τους Τεχνικούς Ασφαλείας του Δήμου μας (προγραμματισμός επισκέψεων ιατρού 
εργασίας, καθαριότητα δημοτικών καταστημάτων κλπ)

Συντόνισε την επιμόρφωση των υπαλλήλων του δήμου σε πιστοποιημένα σεμινάρια 
ανάλογα με την ειδικότητα των υπαλλήλων.

Πραγματοποιήθηκαν  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔ τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλους: 

α) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και

β) ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενημέρωση/υπενθύμιση των υπόχρεων περί δήλωσης της περιουσιακής  κατάστασης και 
δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων έτους 2015  και αποστολή   ονομαστικού καταλόγου στον 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων 
στις Δ.Ε.

Διεξαγωγή  διαδικασίας πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου  

Διενέργεια διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας πιστοποιητικών και δικαιολογητικών διορισμού, 
μετατάξεων, γνησιότητας τίτλων σπουδών και λοιπών βεβαιώσεων διορισμού δικαιολογητικών - 
καταχώρηση αποτελεσμάτων στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος  
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

Καταχώρηση – συμπλήρωση - ενημέρωση στοιχείων & υπηρεσιακών μεταβολών ατομικών 
φακέλων των υπαλλήλων στην διαδικτυακή εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου 
Μισθοδοτούμενων. 

Διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών σχετικά με τους μόνιμους υπαλλήλους του 
Δήμου 

Μέριμνα για την διενέργεια δύο Εθνικών εκλογών  και τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος  

Συμμετοχή στην διαδικασία άμεσης αποκατάστασης των πλημμυροπαθών του Δήμου από 
ακραία καιρικά φαινόμενα  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

 

Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 

Σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Δ/νση 
Περιβάλλοντος προωθήθηκαν προς επίλυση προβλήματα επισκευής, 
συντήρησης και καθαριότητας εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του 
Δήμου στα δημοτικά καταστήματα, σχολικά κτίρια, χώροι πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις κοκ.

Συνεργασία – σχεδιασμός - εποπτεία -ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων 
περί:

α) της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (μέσω της υλοποίησης των 
κοινωνικών προγραμμάτων - ΤΕΒΑ, ΕΝΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ κ.α.), 

β) προώθησης ζητημάτων Πολιτισμού (οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
εορτασμοί επετείων, καλοκαιρινών θεατρικών εκδηλώσεων, αθλητικές 
δραστηριότητες κ.α.) 

 γ) προώθηση ζητημάτων Εκπαίδευσης (συνδρομή στις δράσεις του Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης, παροχή διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης στις 
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, 
μέριμνα για επισκευή/συντήρηση σχολικών κτιρίων κ.α.).
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Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
 

Συνεδριάσεις   Συλλογικών Οργάνων  
2014 – 2015 - 2016  

Δημοτικού Συμβουλίου ~ 100, με αντίστοιχες ~  1.200 
Αποφάσεις

Οικονομικής Επιτροπής ~ 210, με αντίστοιχες ~ 2.100 
Αποφάσεις

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ~ 60, με αντίστοιχες ~ 100 
Αποφάσεις

Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης ~ 6, με ανάλογες
 ~ 10 Αποφάσεις

 

Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 

Γραφείο Δημοτικής κατάστασης, ληξιαρχείου και αλλοδαπών  

την τριετία 2014 – 2015 – 2016 ελήφθησαν και συντάχθηκαν, κατά προσέγγιση: 

Πράξεις-Αποφάσεις Δημάρχου για εγγραφή-διαγραφή στα Δημοτολόγια και Μητρώα 
Αρρένων ~ 3.000

 πολιτογραφήσεις ~60

 πιστοποιητικά Δημοτολογίων ~ 21.000

Δηλώθηκαν στο Ληξιαρχείο:

 ~ 300 θάνατοι δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας,  

~ 180  γάμοι  ~ 60 εκθέσεις (βαπτίσεις,διαζύγια κλπ).

Το ληξιαρχειο ελεγθηκε το ετοα .... και διαπιστωθηκε η ορθη λειτουργια του.

Χορηγήθηκαν ~ 6.000 φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών  πράξεων, γάμων, γεννήσεων,θανάτων 

Στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων τελέσθησαν ~ 150  πολιτικοί γάμοι στο Δημαρχείο 
Πλατανιά και εκδόθηκαν ~ 100 άδειες πολιτικών γάμων ~ 8 σύμφωνα συμβίωσης
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. Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας 

Διαδικασίες Προσλήψεων  ΣΟΧ & συμβάσεων 2014 – 2015 – 2016   

 Διαδικασία παράτασης  ατόμων ΙΔΟΧ στην υπηρεσία καθαριότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Ν.4426/2016 (όλη η διαδικασία)

Πρόσληψη για πρακτική άσκηση ενός (1) δικηγόρου

Πρόσληψη ενός (1) τεχνίτη υδραυλικού ΙΔΟΧ , διάρκειας οκτώ μηνών

Πρακτική ασκούμενων ΤΕΙ, ΟΑΕΔ και ΙΕΚ

Κοινωφελή εργασία: 46 ατόμων

Σύναψη συμβάσεων ατόμων για κοινωφελή εργασία 

Σύνταξη πάσης φύσεως Πράξεων του προσωπικού: αδειών,παρακολούθησης 
σεμιναρίων, μετακίνησης, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, διαδικασία 
κατάταξης στα μισθολογικά κλιμάκια (Ν. 4354/2015),  διαπιστωτικές πράξεις 
κατάταξης (Ν. 4369/2016).
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

1. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος «Ένδεια»

συνολικός αριθμός αιτήσεων ~ 908 

δυνητικά δικαιούχοι του βοηθήματος ~ 634 (σύμφωνα με τα 
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια)

2. Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου μας

Υποβλήθηκαν ~   152 αιτήματα
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

 3 . Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 

Υποβλήθηκαν την τριετία 2014 – 2015 -2016
 
~  750 αιτήσεις  

~ 800 δικαιούχοι

Το 2014-15 έγιναν συνολικά 7(επτά) διανομές, τόσο  σε προϊόντα 
παντοπωλείου (ζυμαρικά , όσπρια , κοτόπουλα , λάδι, λάχανα φέτες κ.τ.λ) , όσο 
και σε είδη βασικής υλικής συνδρομής  (παιδικές τροφές και πάνες, 
απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας και υγιεινής κ.τ.λ)
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

  Επιπλέον, έγινε διανομή των παρακάτω αποσυρόμενων 
προϊόντων:

Πορτοκάλια  ~ 1.505 κιλά
Μήλα ~ 700 κιλά

Ακτινίδια ~1.407 κιλά

Διανομή ντομάτας ~ 1.000 κιλά
 

Ακτινίδια ~23.468 κιλά 
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

 

4. Προγραμματικές Συμβάσεις - Κοινωνικές Συμπράξεις για διάθεση 
προϊόντων σε ευπαθείς ομάδες

α) Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Παροχής τροφίμων 
σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν 
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης & Διατροφής”.
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Μακαρόνια 365 τεμ. Ζάχαρη 1 kgr 97

Ρύζι 500 gr 208 Αυγά συσκ 
6 τεμ

183

Νωπό 
κοτόπουλο

144 τεμ
Κηπευτικά 400 kgr

Γραβιέρα 
κρήτης

225 kgr Φρούτα εποχής 171 kgr

Ελαιόλαδο 166 kgr όσπρια 300 τεμ

Γάλα εβαπορέ 470 τεμ.



 

 

Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

 

. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

 

 5. Διανομή Ρυζιού

μέσω Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού parboiled 
διανεμήθηκε ρύζι  σε 

~ 75 οικογένειες  του Δήμου Πλατανιά,

6. Διανομή Ροδάκινων 

μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης διανεμήθηκαν ~600 
κιλά  ροδάκινων
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

 

 

 

Το Τμήμα υπέγραψε Πρωτόκολλο συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης 
Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD) με την Περιφέρεια Κρήτης

α)παγίωση του απαραίτητου δικτύου δομών των Οργανώσεων - Εταίρων στην Περιφέρεια 
Κρήτης και διασφάλιση της καθολικότητας των δράσεων του Προγράμματος. 

β)  τελική ταυτοποίηση των ωφελουμένων, που θα εντάσσονται σε Εθνικό μητρώο. 

γ)  πραγματοποίηση των απαραίτητων αποκεντρωμένων προμηθειών. 

δ) σχεδιασμό και παρακολούθηση της διανομής τροφίμων και της υλικής βοήθειας. 

ε) συντονισμό της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών.

στ) διασφάλιση της συστηματικής παροχής επικυρωμένων στοιχείων προς τη 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος σχετικά με τους ωφελούμενους και την παροχή 
υλικής και λοιπής στήριξης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να κατοχυρώνεται η 
παρακολούθηση του Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και πολιτισμού  

 

 

 
Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων - ενστάσεων υπάρχουν 

~  225  δικαιούχοι-ωφελούμενοι 

από ~  95 οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα .

Η 1η διανομή τροφίμων και υλικής βοήθειας ξεκίνησε το 3/2015 ενώ 
έχει ολοκληρωθεί και νεωτερη διανομη μέχρι σήμερα.
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και πολιτισμού  

 

 

 
Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων 
Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και τον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 
2016 την υλοποίηση – για 1η χρονιά - του θεσμού του Δημοτικού 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος 
Κοινωνικής Προστασίας μέσου του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των άπορων μαθητών της περιοχής του 
Δήμου. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης 18 μαθητές οικονομικά 
αδύναμων οικογενειών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
δωρεάν 

φροντιστηριακά μαθήματα και 

μαθήματα ξένων γλωσσών 
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και πολιτισμού  

 

 

 

Κοινωνικό  Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και θα 
παραμείνει ανοικτή.
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. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και πολιτισμού  

 

 

 

Παρέχεται πλήρης γραμματειακή υποστήριξη:

των Σχολικών Επιτροπών, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (συγκρότηση 
ή ανασυγκρότηση αυτών, τήρηση πρακτικών, εισηγήσεις για κατανομή και διάθεση 
πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους {ΚΑΠ}, παραλαβή και διαβίβαση 
αρμοδίως αιτημάτων αιτημάτων από Σχολικές Μονάδες, διευθέτηση καθημερινών 
προβλημάτων , καθώς και κάθε άλλο σχετικό που προβλέπει ο ΟΕΥ)

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (συγκρότηση ή ανασυγκρότηση αυτής, τήρηση 
πρακτικών, εισηγήσεις για θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο , 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό που προβλέπει ο ΟΕΥ)
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Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ
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   Αποκαταστάσεις αγωγών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου 

   Αποκαταστάσεις αγωγών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων 

    Αποπεράτωση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Λάκκων 

   Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης Δήμου

    Κατασκευή πλυστρών-πλακοσκεπών  οχετών Δήμου

   Συντήρηση ομβροδεξαμενών Δήμου

   Συντήρηση- διαμόρφωση διαβάσεων-μονοπατιών  Δήμου

   Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Κυπαρίσσου 

    Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου  

    Συντήρηση ομβροδεξαμενών



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

    Έργα Υποδομής και Ανάπτυξης τ.κ. Κοντομαρίου 

    Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκατ. κοιν. χώρων ΔΕ Πλατανιά

    Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Πλατανιά

    Εγγυοβελτιωτικά αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Πλατανιά

    Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΔΕ Πλατανιά

    Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τ.κ. Λάκκων

    Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας τ.κ. Ορθουνίου

    Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πρασσέ

    Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσκλών

    Συντήρηση ομβροδεξαμενών

    Διευθέτηση ρεμάτων κατασκευή πλυστρών & αγροτικης οδοποιας  τ.κ. Λάκκων

    Συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ 

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΔΕ Πλατανιά

Αποπεράτωση πλακόστρωσης ΤΚ Μανωλιόπουλου

Έργα υποδομής κ ανάπτυξης Γερανίου

Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Γερανίου, Πλατανιά

Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων κ πλατειών ΔΕ Πλατανιά

Δράσεις πολιτικής προστασίας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερωνίτισσας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας τοπικής κοινότητας Βρυσών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Γερανίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ζουνακίου
Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κοντομαρίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κυπσαρίσσου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μάλεμε

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μανωλιόπολου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μόδίου



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ 

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΔΕ Πλατανιά

Αποπεράτωση πλακόστρωσης ΤΚ Μανωλιόπουλου

Έργα υποδομής κ ανάπτυξης Γερανίου

Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Γερανίου, Πλατανιά

Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων κ πλατειών ΔΕ Πλατανιά

Δράσεις πολιτικής προστασίας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερωνίτισσας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας τοπικής κοινότητας Βρυσών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Γερανίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ζουνακίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κοντομαρίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κυπσαρίσσου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μάλεμε

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μανωλιόπολου



Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ντερέ

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ξαμουδοψχωρίου 

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Συριλίου

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Κολυμβαρίου

Συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. 
Καληδωνίας

Συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών πλην 
Τ.Κ. Καληδωνίας

Εγγειοβελτικά – αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Κολυμβαρίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σπηλιάς

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ροδωπού

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ραβδούχας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πανέθυμου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νοχιων

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κολυμβαρίου

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καρρών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καμισιανών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καληδονίας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ζυμβραγού

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Επισκοπής

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δρακόνας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δελιανών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Γλώσσας

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουβών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αφράτων

Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων 
κτλ) ΔΕ Κολυμβαρίου

Συντήρηση ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Κολυμπαρίου, Καμισιανών, Σπηλιάς, 
Καληδωνίας

Συντήρηση ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμπαρίου, πλην ΤΚ 
Κολυμπαρίου,Καμισιανών, Καληδωνίας, Σπηλιάς

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



Συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  Τ.Κ. Βουκολιών

Συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βουκολιών 
(πλήν Τ.Κ. Βουκολιών)

Εγγειοβελτικά – αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Βουκολιών

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Βουκολιών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χρυσαυγής

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ταυρωνίτη

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πολεμαρχίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νεριανών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νέου Χωρίου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καοπέτρου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουκολιών

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ανώσκελης

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων 
κτλ) ΔΕ Βουκολιών

Συντήρηση - ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών ΤΚ Βουκολιών, πλην τκ 
Βουκολιών, Ταυρωνίτη

Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών τκ Βουκολιών, Ταυρωνίτη

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Μουσούρων (πλην τ.κ. Λάκκων και τ.κ. Πρασσέ)

Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων τκ Αλικιανού

Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων Δήμου Πλατανιά (πλην τ.κ. Λάκκων και τ.κ 
Μεσκλών)

Συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  Τ.Κ. 
Σέμπρωνα

Διαγραμμίσεις κυκλοφορίας πεζών

Ανάδειξη παλαιάς παραδοσιακής βρύσης οικισμού Σκορδαλού

Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  Τ.Κ. Λάκκων

Συντηρήσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ.Κουφού Βατολάκκου, 
Ορθουνίου 

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κουφού

Τσιμεντοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας τ.κ. Λάκκων

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  Τ.Κ. Σκινέ, Φουρνέ, 
Καράνου, Αλικιανού

Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  Τ.Κ. Μεσκλών

Εγγειοβελιωτικά – αποσταγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Μουσούρων

Ασφαλτοστρώσεις τ,κ. Σέμπρωνα 

Αποκατάσταση μόνωσης δημοτικού κτιρίου τ.κ. Λάκκων  θεομηνίας 31 /12 /2014

Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών τ.κ. Ψαθογιάννου

Διευθετήσεις ρεμάτων και πλυστρών τ.κ. Πρασέ.

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σέμπρωνα

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ

Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων τ.κ. Λάκκων

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας τ.κ. Καράνου 

Διευθετήσεις ρεμάτων και κατασκευή πλυστρών τ.κ. Ψαθογιάννου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αλικιανού

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βατολάκκου

Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Φουρνέ

Γεωτεχνικά έργα

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού  7.200,00 ευρώ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ανατέθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα προϋπολογισμού 

12.600,00 ευρώ

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνιά στην τ.κ. Καμισαινών

Κατασκευή Περίφραξης για την Οριοθέτηση Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου 
Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία στις 
31/12/2014 

Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων 

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινοχρηστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Πλατανιά

Κατασκευή εξέδρας για την τοποθέτηση ανδριάντα οπλαρχηγού Χατζη –  Μιχάλη             
Γιάνναρη προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μνημειακών ελαιοδένδρων Δ. Κολυμβαρίου 
προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Έγιναν οι παρακάτω αναθέσεις εργασιών:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κολυμβαρίου 9.998,70€

Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μουσούρων 9.998,28€

Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βουκολιων 9.995,35€

Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πλατανιά 9.994,83

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Κολυμβαρίου (Καθαρισμός φρεατίων, 
αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των 
ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών 23.817,72

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Μουσούρων Καθαρισμός φρεατίων, 
αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των 
ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών  24.018,21

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Βουκολιών Καθαρισμός φρεατίων, 
αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των 
ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών  24.065,56

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Πλατανιά Καθαρισμός φρεατίων, 
αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των 
ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών  24.092,21

Εργασίες επισκευής κεντρικής κερκίδας γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε  24.433,58€



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Έγιναν οι παρακάτω αναθέσεις εργασιών:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού 
μελέτης 85.000,00   ποσό σύμβασης  82.652,79

Άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10ης Μαρτίου 2015  
προϋπολογισμός Μελέτης  150.242,25 ποσό σύμβασης 138.207,38

Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού μελέτης: 85.000 ποσό σύμβασης  
39.950,01

Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατανιά – ΥΠΟΕΡΓΟ1: 
Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού μελέτης: 
87.000,00 ποσό σύμβασης 47.849,99

Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε. Κολμβαρίου Δήμου Πλατανιά – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Βελτίωση 
αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού μελέτης: 115.500,00 
Ευρώ ποσό σύμβασης  58.369,13

 Κοπή κλαδιών αγροτικής οδοποιίας 24.600,00

Ανάθεση Μελέτης Στατικής Επάρκειας σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου 4.300,00

Ανάθεση Μελέτης Κανονισμού Επεμβάσεων για το σχολικό κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου  
2.165,00



Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μουσούρων προϋπολογισμού 4.000,00 
ευρώ

Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μουσούρων προϋπολογισμού 
15.000,00 ευρώ

Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου Μουσούρων προϋπολογισμού 500.00 ευρώ

Μισθώσεις Μηχανημάτων για καθαρισμό και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ 
Μουσούρων προϋπολογισμού 14.979,20 ευρώ

Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αισθητικής αναβάθμισης & ανάδειξης όμορων 
κοινοτήτων Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς προϋπολογισμού 23.560,00 ευρώ

Παροχή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουσούρων προϋπολογισμού 24.583,00 ευρώ

Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Βουκολιών προϋπολογισμού 4.000,00 €

Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βουκολιών προϋπολογισμού 
12.000,000 €

Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ 
Βουκολιών, προϋπολογισμού 14.979,20 ευρώ

Παροχή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στη Δ.Ε. Βουκολιών προϋπολογισμού 24.595,40 ευρώ

Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου προϋπολογισμού 3.998,20 €

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Έγιναν οι παρακάτω αναθέσεις εργασιών:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κολυμβαρίου προϋπολογισμού  
13.000,000 ευρώ

Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ 
Κολυμβαρίου, προϋπολογισμού 14.966,80  ευρώ

Παροχή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στη Δ.Ε. Κολυμαβρίου προϋπολογισμού 24.561,92 ευρώ

Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πλατανιά προϋπολογισμού 4.000,00 €

Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Πλατανιά προϋπολογισμού 
16.000,000 ευρώ

Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά, 
προϋπολογισμού 14.979,20  ευρώ

Παροχή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στη Δ.Ε. Πλατανιά προϋπολογισμού 24.569,36 ευρώ

Κατασκευή περίφραξης για την οριοθέτηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, 
προϋπολογισμού 12.599,02 ευρώ

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης προϋπολογισμού 1.779,40 €

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Έγιναν οι παρακάτω αναθέσεις εργασιών:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δημοπρατήθηκαν τα παρακάτω έργα:

Βελτίωση αρδευτικού έργου Μελισσουργειού, Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά – ΥΠΟΕΡΓΟ1: 
Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού μελέτης: 
95.000,00 ποσό σύμβασης 50.350,00

Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού 
μελέτης: 83.500,00 ποσό σύμβασης 47.821,18

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  στις Τ.Κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου του Δήμου  Πλατανιά» 
προϋπολογισμού μελέτης: 499.995,00 ποσό σύμβασης 209.997,90

Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικής έκτασης υψηλής φυσικής αξίας στη θέση ΄Αγ. Γεράσιμος τ.κ. 
Μοδίου Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού μελέτης 110.000,00

Δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο Γεωργίου Μουζουράκη στην τ.κ. Αλικιανού προϋπλογισμού 
μελέτης 130.000,00

Καθαιρέσεις επικίνδυνων κτισμάτων  προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (ποσό σύμβασης  ευρώ 13.105,70 
ευρώ)
Συντήρηση – ανακαίνιση σχολικών κτιρίων (χρήση 2016-2017) Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού 
167.400,00  ευρώ (ποσό σύμβασης 74.910,35)

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Συντάχθηκαν οι παρακάτω Τεχνικές Περιγραφές Προμηθειών, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν: 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων ποσού 14.983,55

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ποσού 6.995,26

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος ποσού 6.457,50

Προμήθεια χρωμάτων για εργασίες συντήρησης ποσού 878,22

Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης ποσού 7.995,00

Προμήθεια υπόβασης για την Δ.Ε. Πλατανιά ποσού  2.509,00

Προμήθεια υπόβασης για την Δ.Ε. Μουσούρων ποσού 8.551,58

Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού ποσού 3.419,41

Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ποσού 300,00

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ποσού 720,00

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πλατανιά ποσού 42.941,46

Προμήθεια κουφωμάτων για τον Παιδικό Σταθμό του Σκινέ 15.000,00

Προμήθεια ξύλινης βιβλιοθήκης  Δημάρχειου ποσού 922,50

Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρών ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και δημοτικά κτίρια 
ποσού 1.769,00



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Συντάχθηκαν οι παρακάτω Τεχνικές Περιγραφές Προμηθειών, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν: 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για επέκταση του δικτύου άρδευσης της ΔΕ Κολυμβαρίου» 
ποσού 11.930,00

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για επέκταση του δικτύου άρδευσης της ΔΕ Βουκολιών» 
ποσού 13.700,00 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για επέκταση του δικτύου άρδευσης της ΔΕ Πλατανιά» ποσού 
6.770,00

Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου ποσού 1.299,16

Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά ποσού 1.297,22

Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων  ποσού 1.298,27

Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου ποσού 1.761,56

Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών ποσού  918,20

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος προϋπολογισμού 6.169,68 ευρώ

Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Πλατανιά προϋπολογισμού 4.852,94 ευρώ

Προμήθεια γεννήτριας ρεύματος (ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αυτοματισμού) 
προϋπολογισμού 14.875,04 ευρώ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Μουσούρων προϋπολογισμού 1.154,72 ευρώ

Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Βουκολιών προϋπολογισμού 4.940,31 ευρώ

Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Κολυμβαρίου προϋπολογισμού 4.197,34 ευρώ



Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης προϋπολογισμού 1.982,88 ευρώ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Πλατανιά προϋπολογισμού 1.190,40 ευρω

Προμήθεια κλιματιστικών προϋπολογισμού 2.709,40 ευρώ

Προμήθεια Αναβατορίου Στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου προϋπολογισμού 10.168,00 
ευρώ

Προμήθεια παγκακιών προϋπολογισμού 9.994,40 ευρώ

Προμήθεια αντλίας  ομβρίων προϋπολογισμού 200,00 ευρώ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 71.916,94 ευρώ

Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση μικροζημιών στην οδοποιία ΔΕ 
Κολυμβαρίου προϋπολογισμού 6.940,28 ευρώ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάχθηκαν οι παρακάτω Τεχνικές Περιγραφές Προμηθειών, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν: 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες, μελετες και υποβολές στο σύστημα αυθαιρέτων του 
ΤΕΕ για τα παρακάτω κτίρια του Δήμου:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Δημοτικό Σχολείο Γερανίου 

Κεραία μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στα Παλαία Ρούματα στη θέση Καθιανά 

Δημοτικό Σχολείο Αλικιανού 

Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού Δημαρχείο

Γυμνάσιο – Λύκειο Αλικιανού

Παιδικός Σταθμός Καμισιανών (Πρώην Νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Καμισιανών)

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών

Γυμνάσιο – Λύκειο – Γυμναστήριο  Βουκολιών

  Γήπεδο ποδοσφαίρου τ.κ. Ταυρωνίτη

  Γυμνάσιο – Λύκειο Κολυμβαρίου

  Αναψυκτήριο τ.κ. Σπηλιάς



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Συντάχθηκαν τα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα:

Τοπογραφική αποτύπωση πρώην κοινοτικού καταστήματος τ.κ. Πλατανιά

Τοπογραφική αποτύπωση πρώην κοινοτικού καταστήματος τ.κ. Ορθουνίου

Τοπογραφική αποτύπωση δρόμων εντός οικισμού Πλατανιά 

Τοπογραφική αποτύπωση οδού πρόσβασης Πολυκέντρου Βουκολιών

Τοπογραφική αποτύπωση παλιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιών Ρουμάτων

Τοπογραφική αποτύπωση κοιμητηρίου Παλαιών Ρουμάτων

Τοπογραφική αποτύπωση πρώην κοινοτικού καταστήματος τ.κ. Ραβδούχα

Τοπογραφική αποτύπωση δημοτικής έκτασης στον Αγ. Γεράσιμο τ.κ. Μοδίου

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Συντάχθηκαν τα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα:

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

Τοπογραφική αποτύπωση παλιού Δημοτικού Σχολείου Νέων Ρουμάτων

Τοπογραφική αποτύπωση παλιού Δημοτικού Σχολείου Σέμπρωνα

Τοπογραφική αποτύπωση χώρου εναπόθεσης στερεών αποβλήτων στην τ.κ. 
Πατελαρίου.

Τοπογραφική αποτύπωση  Δημοτικού Σχολείου Γερανίου

Τοπογραφική αποτύπωση Νηπιαγωγείου Γερανίου

Τοπογραφική αποτύπωση Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη 

Τοπογραφική αποτύπωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ταυρωνίτη
  Τοπογραφική αποτύπωση Γηπέδου τ.κ. Μοδίου
  Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Πλατανιά
Τοπογραφική αποτύπωση Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου
Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου τ.κ. Μοδίου



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Επίβλεψη όλων των συνεχιζόμενων έργων του έτους 2014 με ενδεικτική αναφορά 
στα  παρακάτω  έργα.

Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην τ.κ. Βουκολιών προϋπολογισμού 
1.740.000,00

Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην τ.κ. Λάκκων προϋπολογισμού 
130.000,00

Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου ελιάς Βουβών – Αισθητική 
αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις πάνω Βούβες Δήμου Πλατανιά  
προϋπολογισμού 280.000,00

Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις τ.κ. Πλατανιά – Μάλεμε – Κοντομαρί  
προϋπολογισμού 3.810.000,000

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του δ.δ. Κοντομαρίου του 
Δήμου Πλατανιά  προϋπολογισμού 375.000,00

Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά  
προϋπολογισμού 200.000,00

Αξιοποίηση γεώτρησης Δελιανών  προϋπολογισμού 400.000,00

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επίβλεψη όλων των συνεχιζόμενων έργων του έτους 2015 με ενδεικτική αναφορά 
στα  παρακάτω  έργα.

Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις τ.κ. Πλατανιά – Μάλεμε – Κοντομαρί  
προϋπολογισμού 3.810.000,000

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του δ.δ. Κοντομαρίου του 
Δήμου Πλατανιά  προϋπολογισμού 375.000,00

Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά  
προϋπολογισμού 200.000,00

Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατανιά – ΥΠΟΕΡΓΟ1: 
Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού 
μελέτης: 87.000,00 

Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε. Κολμβαρίου Δήμου Πλατανιά – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού 
μελέτης: 115.500,00 

Βελτίωση αρδευτικού έργου Μελισσουργειού, Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά – 
ΥΠΟΕΡΓΟ1: Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά » 
προϋπολογισμού μελέτης: 95.000,00 
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Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επίβλεψη όλων των συνεχιζόμενων έργων του έτους 2015 με ενδεικτική αναφορά στα  
παρακάτω  έργα.

Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά» 
προϋπολογισμού μελέτης: 83.500,00 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  στις Τ.Κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου του Δήμου  
Πλατανιά» προϋπολογισμού μελέτης: 499.995,00 

Αξιοποίηση γεώτρησης Δελιανών προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00

Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικής έκτασης υψηλής φυσικής αξίας στη θέση ΄΄Αγ. 
Γεράσιμος τ.κ. Μοδίου Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού μελέτης 110.000,00

Δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο Γεωργίου Μουζουράκη στην τ.κ. Αλικιανού 
προϋπλογισμού μελέτης 130.000,00

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά  προϋπολογισμού 200.000,00ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
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Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Άδεια δόμησης για την διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Καμισιανών

Άδεια δόμησης μικρής κλίμακας για την νομιμοποίηση εργασιών και επισκευή κτιρίου 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων τ.κ. Ραβδούχα

  Άδεια δόμησης πολύκεντρου στο Μόδι, ΔΕ Πλατανιά

Άδεια δόμησης για την τοποθέτηση αναβατορίου στο Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου

  Προκαταρκτικές ενέργειες για αδειοδότησης ΠΠΙ Πλατανιά
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Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και εκδόθηκαν οι παρακάτω άδειες δόμησης:



 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Έγκριση εισόδου εξόδου για την επιχείρηση CALDERA BEACH II3*** ιδιοκτησίας  
ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Έγκριση εισόδου εξόδου για την επιχείρηση TERRA CRETA  ιδιοκτησίας  TERRA CRETA ABEE

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άδεια 
εκτέλεσης εργασιών στην «CYTA ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» στην εδαφική περιφέρεια 
της Δ.Ε. Πλατανιά

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άδεια εκτέλεσης 
εργασιών στην «CYTA ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» στην εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε. 
Κολυμβαρίου

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άδεια εκτέλεσης 
εργασιών στην «ΟΤΕ Α.Ε.» στην εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε. ΚολυμβαρίουΔΗΜΟΣ 
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Δόθηκαν οι παρακάτω εγκρίσεις εισόδου – εξόδου και χορηγήθηκαν τα παρακάτω δικαιώματα 
διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών :



Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εκδόθηκαν πλήθος βεβαιώσεων διαφόρων θεμάτων όπως, παλαιότητας 
κτίσματος, εμπειρίας εργοληπτών - μελετητών, πλάτος δρόμου, παραχώρησης 
σε κοινή χρήση, ηλεκτροδότησης κλπ)

Προωθήθηκαν στην ΔΕΗ πλήθος αιτημάτων για επεκτάσεις δημοτικού 
φωτισμού.

Διαβιβάσθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο με τις ανάλογες εισηγήσεις, περίπου 
300 θέματα αρμοδιότητας της.
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Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 .
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Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Ταυρωνίτη 
προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ

Μόνωση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Αλικιανού προϋπολογισμού 5.100,00 
ευρώ

Μόνωση στέγης εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου  Ταυρωνίτη
(πλην κεντρικού γυμναστηρίου) προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ

Παρακολούθηση της πορείας Έγκρισης πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Παλαιό 
Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (Ν. Χανίων). ( Σχετική η 141/2016 γνωμοδότηση του 
ΣτΕ).

Συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες για λογαριασμό του ΝΠΔΔΠ:



Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά

 

 
Στο Δήμο Πλατανιά έχει συσταθεί Δ/ση ΚΕΠ στην οποία υπάγονται:
1. το γραφείο διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών του Πλατανιά με έδρα το 
Γεράνι (0997)
2. τα αποκεντρωμένα γραφεία ΚΕΠ Βουκολιών (0992) & Αλικιανού (1027) (είχαν 
ιδρυθεί από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Πλατανιά , Βουκολιών και Μουσούρων ενώ 
δε λειτουργούν λόγω απουσίας προσωπικού (μονίμου ή έκτακτου)).

Στο γραφείο ΚΕΠ του Πλατανιά υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι .

Για το έτος 2014 τα αποκεντρωμένα  γραφεία  ΚΕΠ  Βουκολιών ( 0992) &  Αλικιανού 

 (1027), λειτούργησαν με συμβάσεις μίσθωσης έργου ( σύμβαση από 27-12-2013 

μέχρι 26-12-2014).

Ως εκ τούτου έχει καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση των πολιτών στις κατά τόπους 
ενότητες, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται στο γραφείο ΚΕΠ στην έδρα του 
Δήμου στο Γεράνι ( το οποίο αναγκαστικά συγκεντρώνει τον όγκο των αιτημάτων 
όλου του Δήμου) 

Για το έτος 2015 , η μία εκ των υπαλλήλων βρισκόταν σε άδεια ανατροφής
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Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά

 

 Το ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά με έδρα το Γεράνι (0997) διεκπεραίωσε 
σύμφωνα με τον ιστότοπο http://kepstats.yap.gov.gr/τις παρακάτω 
υποθέσεις, για τα ακόλουθα έτη:

2014 ,συνολικά 2.362 υποθέσεις ,ήτοι μέσω ΚΕΠ 1.666 υποθέσεις , μέσω 
ΕΡΜΗ 2 υπόθεση , μέσω ΚΕΠ online 694 υποθέσεις.

2015 ,συνολικά 2.156 υποθέσεις ,ήτοι μέσω ΚΕΠ 1.489 υποθέσεις , μέσω 
ΕΡΜΗ 1 υπόθεση , μέσω ΚΕΠ online 666 υποθέσεις  

2016 ,συνολικά 3.475 υποθέσεις ,ήτοι μέσω ΚΕΠ 1.580 υποθέσεις , μέσω 
ΚΕΠ online 1.895 υποθέσεις 

Το ΚΕΠ Βουκολιών (0992) για το έτος 2014  , ήταν ενδέκατο σε πλήθος 
υποθέσεων σύνολο 1999 διεκπεραιωμένες υποθέσεις ( υποθέσεις μέσω 
ΚΕΠ 1160, υποθέσεις μέσω ERMIS 1,  υποθέσεις keponline  837).
Το ΚΕΠ Αλικιανού (1027) , ήταν  δέκατο έβδομο  σε πλήθος  υποθέσεων,  
σύνολο 719 διεκπεραιωμένες υποθέσεις  (υποθέσεις μέσω ΚΕΠ 562, 
υποθέσεις keponline  157). 
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Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά

 

 

 Σε επίπεδο νομού Χανίων επί συνόλου δέκα εννέα (19) το ΚΕΠ Πλατανιά 
(0997) ήταν ένατο σε πλήθος υποθέσεων.
Σημείωση: τα αριθμητικά στοιχεία μέτρησης των διαδικασιών που 
διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ δεν απεικονίζουν ως απόλυτο αριθμό το διοικητικό 
έργο που διεκπεραιώνουν, διότι δεν συμπεριλαμβάνουν :

1. τις διαδικασίες τις οποίες διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠδεδομένου ότι δεν είναι 
δυνατό να μετρηθούν, όπως π.χ.η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, η 
επικύρωση αντιγράφων κλπ,

2. τις αιτήσεις για πιστοποιημένες διαδικασίες στις οποίες οι ενέργειες των 
ΚΕΠ δεν καταγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα e-kep ermis, διότι η 
υποβολή αιτήσεων γίνεται με απευθείας είσοδο των υπαλλήλων των ΚΕΠ 
στα πληροφοριακά συστήματα των άλλων φορέων π.χ. διαδικασίες 
στρατολογίας, απόδοσης ΑΜΚΑ κλπ .

Στόχος είναι το έτος 2017 , να προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για να καλύψει τις ανάγκες και στις λοιπές δημοτικές 
ενότητες .
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Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

 

Κατάρτιση της πρώτης φάσης σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
Πλατανιά 2015-2019

Κατάρτιση της δεύτερης φάσης σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
Πλατανιά 2016-2019

Σύνταξη του Εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας του δήμου Πλατανιά για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας του δήμου Πλατανιά για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με τον 4412/2016

Εκτέλεση διαδικασίας για ανάδειξη των επιτροπών του δήμου Πλατανιά για τα έτη  
2014 , 2015,  2016, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Εκτέλεση διαδικασίας για ανάδειξη των επιτροπών του δήμου Πλατανιά για τα έτη   
2016 και 2017, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Σύνταξη του Απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2014 – 2015 
-2016
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Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποβολή πρότασης ίδρυσης και λειτουργίας του 
Κέντρου Κοινότητας Πλατανιά

Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα της 
Κοινωφελούς Εργασίας και επιμέλεια της ηλεκτρονικής υποβολής.
 
Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποβολή πρότασης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
και επιμέλεια της ηλεκτρονικής υποβολής.

Το τμήμα επιμελήθηκε και διεκπεραίωσε τους όλες τις φάσεις των  διαγωνισμών 
καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2014 – 2015 - 2016 καθώς και  διαπραγμάτευση  
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 

Τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας τροφίμων 2014 – 2015 – 2016

Τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ειδών καθαριότητας 2014 – 2015 - 2016

Τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών 2016

Τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2015 - 2016

Τις απευθείας αναθέσεις καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2014 – 2015 - 2016

 

  

 

Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
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Υποβολή επτά προτάσεων χρηματοδότησης στην  τέταρτη Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
"ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  20014 - 2020» 

Σύνταξη πρότυπου σχεδίου Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Πλατανιά

Περαιτέρω το τμήμα επιμελήθηκε σειράς ενεργειών σε πολλαπλά αντικείμενα 
όπως (ενδεικτικά):

Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και λοιπά θεσμικά όργανα

Αλληλογραφία προς Υπουργεία –Δημόσιες Υπηρεσίες –Φορείς 

 

Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Επιπλέον, επιμελείται της συνεργασίες με τα παρακάτω Ιδρύματα - Ινστιτούτα της 
χώρας :

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΤΕΙ Κρήτης

Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς, Χανιά Κρήτης

Πανεπιστήμιο των Ορέων – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεσογειακό Αγρονομικών Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)
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Σύνταξη μελέτης και υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου 
Πλατανιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το “Σύμφωνο των Δημάρχων” 
με έγκριση αυτού από το αρμόδιο τμήμα των Βρυξελλών

Χαρακτηρισμός του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πλατανιά ως “Καλής 
Πρακτικής Νο 100

Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SIKANS: “Sikans - Speleo Itineraries 
Keeping Aware of ancient and New Sicily” (COS-TSUST-2015-3-15)

Επιμέλεια συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στο Δίκτυο του φόρουμ CITIVAS 

Επιμέλεια σύνταξης Οργανισμού Εσωτεριών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, ΦΕΚ 3201 / 
28-11-2014

Επιμέλεια σχεδίου μεταφοράς άρδευσης στη ΔΕΥΑΒΑ, 2015

Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
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Επιμελείται το Σύμφωνο Συνεργασίας με ΜΑΙΧ και Πολυτεχνείο Κρήτης
Επιμελείται τη Συμμετοχή στο Δίκτυο Νησιωτικών Δήμων – Δάφνη
Επιμελείται τη Συνεργασία με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
Επιμελείται τη Συμμετοχή στο Δίκτυο ΑΡΧΕΛΩΝ
Επιμελείται τη Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Επιμελείται τη Συνεργασία με Φιλοζωϊκό Σύλλογο Χανίων
Επιμελείται τη Συνεργασία με το Ινστιτούτο Υποτροπικών & Ελιάς 
Επιμελείται τη Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Ορέων με στόχο:

Α. Ανάδειξη Λαϊκής τέχνης
Β. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους δημότες

 Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
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Το τμήμα παράλληλα επιμελήθηκε τη μελέτη, ανάλυση,  επίβλεψη 
κατασκευής και λειτουργίας καθώς και τη συντήρηση εγκαταστάσεων στις 
πάσης φύσεως εφαρμογές στους τομείς: 
α) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

β) των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, 
(εσωτερικού δικτύου και εξωτερικού που αφορούν το Συζευξις, Ασυρμάτου 
Δικτύου)

γ) της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και 

δ) των συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, 
γραφικών, κ.λ.π.
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Ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:
1. Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων σε 
ποσοστό άνω του 99% του χρόνου.

2. Έρευνα αγοράς μηχανογραφικών συστημάτων ΟΤΑ και διοργάνωση 
παρουσιάσεων και διαδικασία αξιολόγησης.

3. Πραγματοποίηση μελετών. Ενδεικτικά: 
α. Αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου σε νέο και 

ενιαίο σύστημα
β.Μελέτη προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Εξυπηρετητή, 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές κτλ)
γ.Προμήθειας τονερ και μελανιών
δ. Προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων

4. Επίβλεψη ψηφιοποίησης δεδομένων 7 μεταβασης σε νεο μηχανογραφικο και 
λοσμικο περιβαλλον του Δήμου Πλατανιά

5. Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής 
με παραμετροποίηση τους για την ορθή λειτουργία εντός του δικτύου του 
Δήμου με εγκατάσταση όλων των απαραίτητων λογισμικών.
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Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

6. Ανανέωση ιστοσελίδας του Δήμου Πλατανιά (αλλαγή template και 
προσθήκη υπηρεσιών)

7. Επανασχεδιασμός λειτουργίας και επανεγκατάσταση του συστήματος 
συναγερμού σε ενιαίο σύστημα της ΔΕ Πλατανιά (Δημαρχείο)

8. Έλεγχος εγκατεστημένου λογισμικού και αντικατάσταση του, όπου είναι 
εφικτό (με σκοπό την εύρυθμη συνέχιση λειτουργίας των υπηρεσιών), με 
ελεύθερο λογισμικό. 

9. Συντήρηση και προσθήκη νέων λειτουργίων στο Domain του Δήμου. 
Ενδεικτικά 

α.Εκκαθάριση λογαριασμών χρηστών και ΗΥ domain 
β. Εφαρμογή πολιτικών σε ΗΥ και χρήστες

10. Δοκιμαστικές εγκαταστάσεις λογισμικού 

11. Παρακολούθηση των κόμβων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες.
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12. Εγκατάσταση νέων γραμμών ADSL 

13. Εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που 
υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του 
προσωπικού σε θέματα πληροφορικής.

14. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών/βάσεων δεδομένων για την εύρυθμη 
λειτουργία του γραφείου ΤΠΕ

15. Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα 
ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και 
τη φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν.
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Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής 
και Αλιείας:

1. επιμελείται την ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής και 
γενικότερα του αγροτικού κόσμου,   μεριμνώντας  και συντονίζοντας, 
σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ενέργειες  για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας και την προστασία της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής  (ΕΛΓΑ,  ΠΣΕΑ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ κλπ.). 

2. βοηθά  στην  προβολή  επιχειρηματιών του δήμου μας μέσω   
τέτοιων δράσεων,  όπως Εκθέσεις Αγροτικών  και άλλων προϊόντων 
και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

3. χορηγεί καθημερινά βεβαιώσεις και λοιπά πιστοποιητικά σε 
ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων πολιτών μας.

4. υποβάλλονται οι κτηνοτροφικές δηλώσεις 

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης
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 Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 
ασκούνται τις παρακάτω εποπτείες:

Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ): Έλεγχος και έγκριση των 
προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, κανονισμών άρδευσης, Πράξεων 
επιλογής προσωπικού και λοιπών αποφάσεων των Γενικών συνελεύσεων.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ: Άσκηση της αρμοδιότητας σχετικά με το πρόγραμμα της 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017-2019. Η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε  ήταν η λήψη αποφάσεων από τα Τοπικά Συμβούλια για το 
πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου και της ελιάς και Εισήγηση προς 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασής. 

Συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ: Οι δημοτικοί βοσκότοποι από το 2015 έχουν περιέλθει στην 
αρμοδιότητα της Π.Ε.Χανίων, τόσο η διαχείριση τους όσο και η είσπραξη των 
σχετικών τελών διάθεσης τους. Στην υπηρεσία μας τηρείται το σχετικό αρχείο 
των παρελθόντων ετών και ασκείται διοικητική υποστήριξη όποτε ζητηθεί.

.
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ: Για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ο Δήμος 
Πλατανιά συμμετείχε σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 
παρακάτω δράσεις:

Δράσεις ενημέρωσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δήμου

Προγράμματα στειρώσεων κατά τα οποία στειρώθηκαν και σημάνθηκαν με 
ηλεκτρονικό micro-chip συνολικά 129 αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκυλιά-
γάτες) και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Πραγματοποιήθηκαν τρία προγράμματα στειρώσεων: 
21-22-23 Μαΐου 2016 σε Ιδιωτικό Κτηνιατρείο-Βουκολιές (61 ζώα)
13 και 14 Ιουλίου 2016 σε Ιδιωτικό Κτηνιατρείο-Χανιά (37 ζώα)
4 και 5 Νοεμβρίου 2016 σε Ιδιωτικό Κτηνιατρείο -Χανιά (31 ζώα)

Σε εξέλιξη είναι οι ενέργειες αναζήτησης χώρου για την ίδρυση δημοτικού 
κτηνιατρείου, καθώς και χώρου για την ίδρυση δημοτικού καταφυγίου ζώων 
συντροφιάς.

Τηρείται λίστα καταγραφής των πιστοποιητικών ταυτοποίησης των 
δεσποζόμενων ζώων.
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Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με:

Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) - Παραγωγικές άδειες – Λαϊκές 
Αγορές – Κυριακάτικες Αγορές κλπ., μετά την ανάληψη των Αρμοδιοτήτων 
αυτών από τους Δήμους. 

Επιμελείται τη διοργάνωση της Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης της Μεγάλης 
Παρασκευής στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. 

Στα πλαίσια άσκησης διοικητικής υποστήριξης στην Τριμελή Επιτροπή του 
Δήμου Πλατανιά, εστάλησαν ενενήντα δύο (92) Προσκλήσεις Σύγκλισης της 
Τριμελούς Επιτροπής κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων 
παραγωγών και συντάχθηκε αντίστοιχος αριθμός Βεβαιώσεων Τριμελούς 
Επιτροπής (92) σε συνεργασία με την Γεωπόνο της Π.Ε.Χανίων.

Στα πλαίσια του Ν.4264/14 χορηγήθηκαν από το Τμήμα μας εβδομήντα δύο 
(72) άδειες παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών για το έτος 2016, οι οποίες 
έχουνε εξάμηνη ισχύ. Επίσης σε δεκαέξι (16) παραγωγικές άδειες εν ισχύ, 
προστέθηκαν συμπληρωματικά προϊόντα κατόπιν σχετικών Βεβαιώσεων 
τριμελούς Επιτροπής.

Τα σχετικά αρχεία για τις παραπάνω δραστηρίοτητες τηρούνται στην 
υπηρεσία μας
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Διεκπεραίωση διαδικασιών χορηγήσεων αδειών υπαίθριας διαφήμισης, 
έλεγχος και ενημέρωση για την εφαρμογή των διατάξεων της υπαίθριας 
διαφήμισης, των  προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και 
επιγραφών κλπ. 

Άσκηση της αρμοδιότητας σχετικά με  Υπαίθριο  Εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) - 
Παραγωγικές άδειες – Λαϊκές Αγορές – Κυριακάτικες γορές κλπ.,  μετά την  ανάληψη 
των Αρμοδιοτήτων αυτών από τους Δήμους. 

Συγκεκριμένα έγιναν το έτος 2015: 

α)  Χορηγήθηκαν  πενήντα τρεις   (53) άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Άσκηση  της αρμοδιότητας εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΤΟΕΒ) που εδρεύουν στον Δήμου μας.  Συγκεκριμένα  διεξήχθη  έλεγχος και έγκριση 
των προϋπολογισμών,  ισολογισμών, απολογισμών, κανονισμών άρδευσης, Πράξεων 
επιλογής προσωπικού και λοιπών αποφάσεων  των Γενικών συνελεύσεων  ετών 2012  
και 2013 και εγκρίσεων αποφάσεων των Δ.Σ. ΤΟΕΒ για πρόσληψη εποχιακού 
προσωπικού. 
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Σφραγίσθηκε  ένα (1) κατάστημα λόγω λειτουργίας του χωρίς να έχει 
εφοδιασθεί με την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας.

Αποσφραγίσθηκαν οκτώ (8) κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω  
τακτοποιήσεως των εκκρεμοτήτων τους.

Εστάλησαν  (9) ειδοποιήσεις-γνωστοποιήσεις βεβαιωμένων  
παραβάσεων, σε καταστηματάρχες του Δήμου μας,  για συμμόρφωση  προς 
αποφυγή  ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων και 
σφράγιση αυτών. 
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Ο Δήμος Πλατανιά και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά 
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης) ίδρυσαν και συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του 
Δήμου Πλατανιά στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Ο Δήμος Πλατανιά είναι από τους πρώτους Δήμους που εντάχθηκαν στους  φορείς 
συνεργασίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υλοποίηση προγραμμάτων εθνικής και τοπικής 
εμβέλειας. Το ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά λειτουργεί από τον Απρίλιο 2013.

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής 
Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που  συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους .
 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά
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Επιπλέον με την 381/2016 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε 

η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα 
Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 
προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω 
των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με 
το Ν. 3879/2010

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

Θεματικές ενότητες στις οποίες εντάσσονται τα προγράμματα του 
Κ.Δ.Β.Μ:

Οικονομία – επιχειρηματικότητα

Ποιότητα ζωής – περιβάλλον

Γλώσσα και επικοινωνία

Πολιτισμός και τέχνη

Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



Εκπαιδευτικό 
Έτος

Εκπαιδευτικό 
Έτος

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

που 
ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς

36 44 -

Αριθμός αιτήσεων 705 627 240*

Αριθμός 
εκπαιδευομένων 

που  
ολοκλήρωσαν 

κάποιο πρόγραμμα

390 502 -

Απολογισμός εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

 

Υλοποιήθηκαν συνολικά:
44 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά,
26 προγράμματα στα 4 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου 
Πλατανιά,
17 προγράμματα για τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου 
Πλατανιά,
1 πρόγραμμα στο ΚΗΦΑΠ ΧΑΝΙΩΝ 
«Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», για τους εργαζομένους του ΚΗΦΑΠ με θέμα 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

Κατανομή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον Δήμο 
Πλατανιά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΜΑΛΕΜΕ) 10

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ(ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ, ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ) 6

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ (ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ) 6

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ(ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ) 4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ 4

ΣΥΡΙΛΙΟΥ 3

ΜΑΛΕΜΕ 3

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 2

ΡΟΔΩΠΟΥ 2

ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΑΣ 2

ΝΟΧΙΑΣ 1

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου ΠλατανιάΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά
Στατιστικά Στοιχεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2014 -2015 

Τοποθεσία 
Υλοποίησης

Αρ. 
προγρα
μμάτων

Αριθμός 
Εκπαιδε
υομένω

ν

Γυναίκε
ς

Επιτυχόντες 18-24 25-54 55+

Δημ. Διαμ. 
Πλατανιά 10 183

152

(83.1%)

105

(57,4%)
14 135 34

Δημ. Διαμ. 
Κολυμβαρίου 6 106

87

(82.1%)

68

(64.1%)
6 73 27

Δημ.Διαμ. 
Βουκολιών 6 95

71

(74.7%)

45

(47.3%)
8 69 18

Δημ. Διαμ. 
Μουσούρων 4 57

52

(91,2%)

40

(70.2%)
11 35 11

Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι 17 321

279

(86.9%)

233

(72.6%)
14 199 108

ΚΗΦΑΠ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 1 12 10 11 - 12 -

ΣΥΝΟΛΟ 44 774
651

(84.1%)

502

(64.8%)
53 523 198

 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



4. Συντήρηση και επισκευή αποδυτηρίων & 
εγκαταστασεων και περιφραξης γηπέδου Ταυρωνίτη

Αντικατάσταση στέγης αποδυτηρίων γηπέδου 
Κολυμβαρίου 7 επισκευη κτιριακων εγκαταστασεων

Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου:

 Κολυμβαρίου
 Ταυρωνίτη
 Πλατανιά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ –  (Κ.Ε.ΔΗ.Π.)  
1. Λειτουργία προγράμματος ΒΣΣ Μουσούρων.
2. Λειτουργία προγράμματος ΒΣΣ Πλατανιά.
3. Λειτουργία  Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου και δαπάνες 

συντήρησης κτιρίου.
4. Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς 2014 2015 2016 

(ανάληψη εργολαβίας).
5. Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων συμμετοχής μας στο πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
6. Δαπάνη προμήθειας οικοδομικών υλικών για την επισκευή του κτιρίου 

του πολιτιστικού συλλόγου Μοθιανών.
7. Διοργάνωση  Εκδήλωσης (ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 2014 2015 

2016 Δήμου Πλατανιά.
8. Δαπάνη για παράθεση γεύματος για την ημέρα εθνικής αντίστασης 

στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά.
9. Δαπάνη για τη χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής στον αθλητή 

Μαριανάκη Εμμανουήλ.

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 
-2016



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ –  (Κ.Ε.ΔΗ.Π.)  

10. Δαπάνη  για παράθεση γεύματος στα μέλη του Πανεπιστήμιου Ορέων στα 
Παλαιά Ρούματα Δήμου Πλατανιά.

11. Δαπάνη προμήθειας εντύπων πολιτιστικών εκδηλώσεων ΕΠΟΦΕΚ.

12. Δαπάνη προμήθειας εδεσμάτων κεράσματος για την εκδήλωση του 
προγράμματος LIFE AGROCLIMAWATER στο Δημαρχείο Δήμου Πλατανιά.

13. Δαπάνη για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου 
στον αρχαίο Ι.Ν. Αγ Στεφάνου Τ.Κ. Δρακώνας-Επισκοπής.

14. Δαπάνη προμήθειας αθλητικών ειδών ποδοσφαίρου στον αθλητικό σύλλογο 
«ΑΠΣ ΣΠΑΘΑ».

15. Δαπάνη για μεταφορά, διαμονή και σίτιση προς τους ομιλητές και τους 
συντελεστές της εκδήλωσης «καλλιέργεια και μεταποίηση αρωματικών 
φυτών στην Κρήτη».

16. Δαπάνη για την εκδήλωση του αθλητικού συλλόγου Καμισιανών.

17. Δαπάνη για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

18. Δαπάνη προμήθειας ετήσιας συνδρομής στο κέντρο οικουμενικού 
ελληνισμού.

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



1.  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 
(Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά) 

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ –  

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Βουκολιών - Σκινέ

Ένταξη για μια ακόμη χρονιά και των δύο Παιδικών σταθμών Βουκολιών - 
Σκινέ στο πρόγραμμα εναρμόνιση «Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» 
2014-2015, 2015-2016 και 2016 – 2017 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ( ΕΣΠΑ για την 
Προγραμματική περίοδο 2014-2020 )

Εξοπλισμός των Παιδικών Σταθμών με παιδαγωγικό υλικό πάγιου χαρακτήρα 
παιχνίδια βιβλία στολές κλπ.

Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου για τον Παιδικό Σταθμό Σκινέ για 
τη θωράκιση των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

Προγραμματισμός πρόσληψης μίας υπαλλήλου για την καθαριότητα του 
Παιδικού σταθμού Βουκολιών , χρηματοδοτούμενης στα πλαίσια του 
προγράμματος εναρμόνιση «Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» 2014-
2015, 2015-2016 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την οποία λάβαμε και τη σχετική 
έγκριση (έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 13251/25-08-2015)

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



1.  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 
(Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά) 

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ –  

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Βουκολιών - Σκινέ

Έγκριση (έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 13252/25-08-2015)ανανέωσης 
συμβάσεων 5 ατόμων, στα πλαίσια του προγράμματος εναρμόνιση 
«Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» 2015-2016 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 
προσωπικού ΙΔΟΧ για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών 

Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Παιδούπολης για τα ετη-2015 2016   , στο 
κλειστό γυμναστήριο Ταυρωνίτη (χωρίς αντίτιμο για τους επισκέπτες με τα 
παιδιά τους).

Γενικότερη φροντίδα  για την ικανοποιητική ασφαλή και αποδοτική 
λειτουργία των παιδικών σταθμών ( διασφάλιση της απρόσκοπτης 
χορήγησης τροφίμων, ειδών καθαριότητας - υπηρεσίες καθαριότητας, 
προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και εκτέλεση μικροσυντηρήσεων, 
απολυμάνσεις χώρων αναγόμωση πυροσβεστήρων κλπ)

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 
(Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά)  

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εκπόνηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (κατά 60%) (Προγράμματα 
άθλησης για όλους ) ΠΑγΟ 2014-2015 ,  με πρόσληψη  2  γυμναστών για το 
διάστημα από Απρίλιος-Ιούλιος 2015 για προγράμματα άθλησης (άθληση 
γυναικών & άθληση στην παιδική ηλικία), προγράμματα που εκπονήθηκαν 
στα κλειστά γυμναστήρια Ταυρωνίτη-Αλικιανού για τα οποία λάβαμε και τη 
σχετική χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Αθλητισμού

Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής για την εκπόνηση των ανωτέρω  
προγραμμάτων

Προγραμματισμός εκπόνησης ( Προγράμματα άθλησης για όλους ) ΠΑγΟ 
2014- 2015 -2016  με πρόβλεψη  πρόσληψης 3 γυμναστών  και με επέκταση 
των  προγραμμάτων άθλησης γυναικών και στην ενδοχώρα  όλων των 
Δημοτικών ενοτήτων.

Ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας των αθλητικών σωματείων της 
περιφέρεις του Δήμου μας με παραχώρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ανοιχτών & κλειστών) Ταυρωνίτη - Αλικιανού για τις 
προπονήσεις και τους αγώνες τους.

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 
(Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά)  

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 Συνδιοργάνωση του 5ου εργασιακού «Φιλανθρωπικού Τουρνουά Αλληλεγγύης» 
μπάσκετ , με τη συμμετοχή 40 ομάδων από όλη την Κρήτη και τη συγκέντρωση 
τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου , στο κλειστό γυμναστήριο 
Ταυρωνίτη.

Συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας με τον Α.Ο. Χανίων «ο ΚΥΔΩΝ» της 2ης  
ποδηλατικής ανάβασης Αφράτων  2014 2015.

Συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης –Π.Ε. Χανίων , το Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και την εταιρεία VANDOMUS LTD 45 DIGENI 
AKRITA AVE NICOSIA CYPRUS CY 1070-VAT N. CY 122535 14Aη του 1ο Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου Νέων “MINOAN CUP” για τις ημέρες 14-18 Απριλίου2015 στα 
γήπεδα Αλικιανού-Κολυμβαρίου & Ταυρωνίτη.

Διοργάνωση 4ου Παιδικού Ποδοσφαιρικού Πασχαλινού Τουρνουά ¨Αγάπης ¨ την 
13η Απριλίου στο γήπεδο Κολυμβαρίου, μεταξύ των παιδικών ποδοσφαιρικών 
ομάδων του Δήμου μας.

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016



 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 
(Ν.Π.Δ.Δ. Πλατανιά)  

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 
 Διοργάνωση και διεξαγωγή της 1ης Εορτής Αθλητισμού στο Δήμο μας 
¨Αθλητισμού ΄Επαινοι» για τη βράβευση αθλητών –ομάδων-παλαίμαχων 
αθλητών και παραγόντων αθλητικών συλλόγων Δήμου Πλατανιά, με επίτιμη 
καλεσμένη την πρωταθλήτρια του ακοντισμού , παγκόσμια ρέκορντγούμαν και 
Ευρωβουλευτή κα Σοφία Σακοράφα την 13η Ιουνίου 2015.

Διοργάνωση φιλανθρωπικού αγώνα ποδοσφαίρου παλαίμαχων 
ποδοσφαιρειστών Δήμου Πλατανιά με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της PAFOS 
F.C.της Κύπρου (με συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου) την 9 Νοεμβρίου 2015.

Ανάθεση ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντα χώρου κλειστού γυμναστηρίου 
Ταυρωνίτη, για την ενίσχυση της καθαριότητας και προστασίας των εσωτερικών 
χώρων

Γενικότερη φροντίδα για την ικανοποιητική και ασφαλή λειτουργία των 
αθλητικών εγκαταστάσεων Ταυρωνίτη & Αλικιανού (προμήθεια ηλεκτρικών 
συσκευών καθαριότητα - μικροσυντηρήσεις, αναγόμωση πυροσβεστήρων –
πυρασφάλεια κλπ).
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Για τη σύνταξη του απολογισμού αναγκαία είναι η παροχή 
στοιχείων από τα κάτωθι τμήματα της επιχείρησης:

Οικονομικό τμήμα

Τεχνική υπηρεσία

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εργαστήριο ελέγχου 
ποιότητας νερού και λυμάτων

Τμήμα Μηχανοργάνωσης
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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση των πράξεων  που είχαν ενταχθεί στην 

προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 τις προηγούμενες χρήσεις, καθώς και στη 

διατήρηση της ελάχιστης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης προς του 

δημότες και επισκέπτες του Δήμου Πλατανιά. 

Κατά το 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά άρδευσης από το Δήμο σε αυτήν.

Για την αποτελεσματικότερη και άμεση κάλυψη των καθημερινών αναγκών της τεχνικής 

υπηρεσίας προστέθηκε στο υπάρχων προσωπικό της μηχανικοί μέσω προγραμματικής 

σύμβασης με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ειδικότερα ένας πολιτικός μηχανικός, μία τοπογράφος 

μηχανικός, δύο χημικοί μηχανικοί, μία πολιτικός μηχανικός Τ.Ε., μία μηχανολόγος μηχανικός 

Τ.Ε. και μία μηχανικός φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Τ.Ε. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν από 

την ίδια προγραμματική σύμβαση δύο υδραυλικοί, πέντε εργάτες γενικών καθηκόντων και ένας 

οδηγός, οι οποίοι διατέθηκαν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης για 

την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας της και στα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών των 

δικτύων ύδρευσης.   
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Παράλληλα με την επιβλέπουσα υπηρεσία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. η τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα άσκησε 
2014 – 2015 -2016 την εποπτεία και τον έλεγχο  συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα δυο παρακάτω έργα:

Κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό -  Ε.Ε.Λ. 

της περιοχής Χανίων – Κολυμβαρίου, με κωδικό MIS 346666 της αναδόχου εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών προσαγωγής λυμάτων από οικισμούς του Δήμου προς τον υφιστάμενο 

κύριο αγωγό  - Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων – Κολυμβαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γερανίου του Δήμου 

Πλατανιά. Κατασκευάστηκαν αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από τους οικισμούς Καμισιανά, Δαρμαροχώρι, 

Βουκολιές, Πολεμάρχι, Χρυσαυγή, Γαβαλομούρι, Σπηλιά και Μόδι του Δ. Πλατανιά και συνδέθηκαν σε υφιστάμενα 

φρεάτια με τον κύριο αγωγό που διέρχεται κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων - Κολυμβαρίου. 

Οικισμός Καμισιανά: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 756,36μ., με 

διατομή αγωγού Φ200, σε υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους.

Οικισμός Δαρμαροχώρι: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 2.600,51μ., 

με διατομή αγωγού Φ200, σε υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους.
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Οικισμός Βουκολιές: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 8.276,98μ., με 

διατομή αγωγού Φ200 για 1.622,59μ., Φ250 για 2.786,30μ. και Φ315 για 3.871,09μ., κυρίως επί της επαρχιακής 

οδού 14 (Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρα).

Οικισμός Πολεμάρχι: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 506,35μ., με 

διατομή αγωγού Φ200, σε υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους και επαρχιακή οδό.

Οικισμός Γαβαλομούρι: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 1.101,21μ., 

με διατομή αγωγού Φ200, σε υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους και επαρχιακή οδό.

Οικισμός Χρυσαυγή: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 4.006,41μ., εκ 

των οποίων 3.336,12μ. με διατομή αγωγού Φ200 και 670,29μ. με διατομή Φ250 σε υφιστάμενους δημοτικούς 

δρόμους.

Οικισμός Σπηλιά: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 2.148,01μ., εκ των 

οποίων 345,06μ. με διατομή αγωγού Φ200, 665,29μ. με διατομή αγωγού Φ250 επί της επαρχιακής οδού και 

1.137,66μ. Φ315 σε παραποτάμια αγροτική οδό.

Οικισμός Μαραθοκεφάλα: συνολικό μήκος τομής οδοστρώματος και μήκος αγωγού που κατασκευάστηκε 

1.759,77μ., εκ των οποίων 1.014,57μ. με διατομή αγωγού Φ200 σε αγροτική οδό και 745,20μ. Φ315. 

Το συνολικό μήκος των αγωγών προσαγωγής λυμάτων ανέρχεται στα 21.986,56μ., ήτοι 12.113,73μ. Φ200, 

4.118,88μ. Φ250 και 5.753,95μ. Φ315.
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Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους 
στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι – Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, 
Α5α και στην Ε.Ε.Λ. Χανίων – Κολυμβαρίου, με κωδικό MIS 390457 της αναδόχου εταιρίας «Κ /Ξ 
ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. – ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ», Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», ποσού των 
1.348.466,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά στην κατασκευή των αγωγών προσαγωγής λυμάτων από τους οικισμούς του Ξαμουδοχωρίου και 

της Βλαχερωνίτισσας προς τον κύριο αγωγό προσαγωγής επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, την κατασκευή των 

εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους ανωτέρω οικισμούς και στον οικισμό του Μάλεμε, την προσθήκη 

αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια Α5 και Α5α, υποσταθμού μέσης τάσης στο αντλιοστάσιο Α5α και 

την κατασκευή κτιρίων, αποθηκών, εργαστηρίων και βιομηχανικών μονάδων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων. 

Υδραυλικά Έργα: 

1. Κατασκευάστηκαν αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από τους οικισμούς της Βλαχερωνίτισσας και του 

Ξαμουδοχωρίου συνολικού μήκους 1625μ. και 1870μ. περίπου αντίστοιχα.

2. Κατασκευάστηκαν εσωτερικά δίκτυα λυμάτων στους οικισμούς της Βλαχερωνίτισσας, του Ξαμουδοχωρίου 

και του Μάλεμε, συνολικού μήκους 905μ., 1230μ. και 525μ. περίπου αντίστοιχα.
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Οικοδομικά Έργα: Περατώθηκαν εμπρόθεσμα στην Ε.Ε.Λ. τα παρακάτω τμήματα του έργου:

1. Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής αποθήκευσης του βιομηχανικού νερού, όγκου 160κ.μ. από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.

2. Κατασκευή φρεατίου τοποθέτησης δισκόφιλτρου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

3. Κατασκευή κτιρίου βιομηχανικού νερού και αποθήκης.

4. Τοποθέτηση πάγκων και εργαστηριακού εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου εντός 

υφιστάμενου κτιρίου.
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 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Περατώθηκαν εμπρόθεσμα τα παρακάτω τμήματα του έργου:

1. Τοποθέτηση τεσσάρων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων στα αντλιοστάσια Α5 και Α5α και 

συμπλήρωση των ηλεκτρικών πινάκων με πρόσθετους πίνακες για την πλήρη λειτουργία των 

προαναφερόμενων αντλητικών συγκροτημάτων.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση του συνεπτυγμένου προκατασκευασμένου υποσταθμού, 

συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματιστή και των πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης.

3. Τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού του φρεατίου ανύψωσης στον προσαγωγό λυμάτων οικισμού 

Βλαχερωνίτισσας.

4. Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής και διακίνησης βιομηχανικού νερού εντός Ε.Ε.Λ., αποτελούμενη από 

μηχανικό φίλτρο τύπου δίσκο στη γραμμή λήψης νερού, τον εξοπλισμό της δεξαμενής νερού των 160κ.μ. 

αντλητικό συγκρότημα τριών αντλιών και σύστημα χλωρίωσης.

5. Εγκατάσταση συστήματος εκκένωσης BIG-BAG και δοσομετρητή ασβέστη.

6. Τοποθέτηση δύο ηλεκτροκίνητων συρόμενων θυρών στην εξωτερική περίφραξη της Ε.Ε.Λ.

7. Προμήθεια και τοποθέτηση μικροβιολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο της Ε.Ε.Λ.  
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Παράλληλα των μεγάλων προϋπολογιστικά συγχρηματοδοτούμενων έργων υλοποιήθηκαν 
με ίδιους πόρους της επιχείρησης απευθείας αναθέσεις κατασκευής νέων 
παροχετεύσεων κυρίως αποχέτευσης, ώστε να καταστούν τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα όσο και τα εκτελούμενα του Δήμου Πλατανιά, 
λειτουργικά. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα κάτωθι έργα:

1. Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. 
Ξαμουδοχωρίου, προϋπολογισμού επιμέτρησης 9.992,18€ μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε.», για την κατασκευή των αναγκαίων 
παροχών διάθεσης των λυμάτων από τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες των κατοίκων στου 
οικισμού στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης του οικισμού, σε συνέχεια του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Εσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - 
Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι 
– Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ. Χανίων – 
Κολυμβαρίου».



ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ – 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

 
 

 

2. Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Βλαχερωνίτισσας, 
προϋπολογισμού επιμέτρησης 3.930,59€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου 
εταιρίας «ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε.», για την κατασκευή των αναγκαίων παροχών διάθεσης των 
λυμάτων από τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες των κατοίκων στου οικισμού στα εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης του οικισμού, σε συνέχεια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Εσωτερικά δίκτυα 
λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι – Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην 
Ε.Ε.Λ. Χανίων – Κολυμβαρίου».

3. Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Μάλεμε, 
προϋπολογισμού επιμέτρησης 4.588,66€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου 
εταιρίας «ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε.», για την κατασκευή των αναγκαίων παροχών διάθεσης των 
λυμάτων από τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες των κατοίκων στου οικισμού στα εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης του οικισμού, σε συνέχεια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Εσωτερικά δίκτυα 
λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι - Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής τους στον κύριο αγωγό 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι – Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην 
Ε.Ε.Λ. Χανίων – Κολυμβαρίου»
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 4. Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Πλατανιά, 
προϋπολογισμού επιμέτρησης 4.990,64€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου 
εταιρίας «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛ.», για την επανακατασκευή, μετακίνηση ή 
κατασκευή των αναγκαίων παροχών διάθεσης των λυμάτων και παροχών ύδρευσης επί των 
νέων πεζοδρομίων του οικισμού Πλατανιά στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από το 
ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση οδού – ανάπλαση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου και 
Μάλεμε» του Δήμου Πλατανιά, με ανάδοχο εταιρία την κοινοπραξία «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – 
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».

5. Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Κοντομαρίου, 
προϋπολογισμού επιμέτρησης 4.984,46€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου 
εταιρίας «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛ.», για την επανακατασκευή, μετακίνηση ή 
κατασκευή των αναγκαίων παροχών διάθεσης των λυμάτων και παροχών ύδρευσης επί των 
νέων πεζοδρομίων του οικισμού Κοντομαρίου στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από το 
ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση οδού – ανάπλαση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου και 
Μάλεμε» του Δήμου Πλατανιά, με ανάδοχο εταιρία την κοινοπραξία «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε. – 
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».
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  Επιπλέον, έλαβαν χώρα και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης. 

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες:

1. Υπηρεσίες χρωματισμού των εξωτερικών χώρων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., προϋπολογισμού επιμέτρησης 
3.884,97€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.». Οι 
υπηρεσίες περιλάμβαναν τον καθαρισμό με υδροβολή, τρίψιμο, αστάρωμα των τμημάτων που έχουν 
αποσαρθρωθεί και χρωματισμούς σε δύο στρώσεις των εξωτερικών επιφανειών. 

2. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φρεατίων - αντλιοστασίων αποχέτευσης στη Δ.Ε. 
Βουκολιών, προϋπολογισμού επιμέτρησης 1.323,95€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
αναδόχου εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΖΑΚΗ Ο.Ε.». Διαπιστώθηκε η ανάγκη επισκευής-υγρομόνωσης του 
αντλιοστασίου του Ταυρωνίτη, καθώς υπήρχε εισροή υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα, ιδίως τους 
χειμερινούς μήνες, σε στάθμη τουλάχιστον 1,00μ. από τη στάθμη της πλάκας του αντλιοστασίου. Στα 
πλαίσια της επισκευής και συντήρησης πραγματοποιήθηκε άντληση των υφιστάμενων υδάτων με 
χρήση βυτιοφόρου και εν συνεχεία καθαρισμός των επιφανειών με υδροβολή, ώστε να εξυγιανθούν οι 
επιφάνειες στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις. Στους αρμούς συναρμογής τοιχίων – πλακών 
οπλισμένου σκυροδέματος έγινε διάνοιξη του αρμού και επανασφράγιση με επισκευαστικό κονίαμα, 
ενώ στις οπές των τοιχίων στα σημεία εισόδου των αγωγών, έγινε επίσης διάνοιξη, καθαρισμός, 
σφράγιση με επισκευαστικό κονίαμα και στεγανοποίηση με πολυουρεθανική μαστίχη. Μετά το πέρας 
των τοπικών παρεμβάσεων στην εσωτερική πλευρά του φρεατίου και αντλιοστασίου 
πραγματοποιήθηκε στεγανοποίηση με τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με ρητίνη, σε 2 στρώσεις.
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3. Υπηρεσίες χρωματισμού και μόνωσης του κτηρίου διοίκησης της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., προϋπολογισμού 
επιμέτρησης 8.011,06€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν το χρωματισμό των εξωτερικών χώρων του κτιρίου διοίκησης 
της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. καθώς και εσωτερικά του χώρου που θα φιλοξενεί το χημείο. Επίσης, περιλάμβαναν 
την υγρομόνωση - θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου. Οι ανωτέρω εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες διότι το 
κτίριο είχε υποστεί φθορές, τμήματα των εξωστών είχαν αποσαρθρωθεί, είχαν εμφανιστεί οπλισμοί και 
υπήρχε κίνδυνος πτώσης τμημάτων σοβά στον εξωτερικό προαύλιο χώρο. 
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  Κατά το έτος 2016 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω ΕΡΓΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ανύψωση τοιχίων Α φάσης αερισμού, προϋπολογισμού επιμέτρησης 9.495,58€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 
Τα τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος της Α’ φάσης αερισμού της Ε.Ε.Λ. είχαν χαμηλώτερο ύψος 
από τα εξωτερικά τοιχία της δεξαμενής , με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερχείλιση λυμάτων, που 
δημιουργούσε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της φάσης αερισμού. Με το συγκεκριμένο 
έργο πραγματοποιήθηκε ανύψωση των τοιχίων, ώστε να αποφευχθεί η υπερχείλιση λυμάτων 
από το ένα τμήμα της δεξαμενής στο άλλο. 

Υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της στεγανοποίησης της δεξαμενής Α φάσης αερισμού 
της Ε.Ε.Λ., προϋπολογισμού επιμέτρησης 10.155,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
αναδόχου εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..». Κατά την εκκένωση των δύο τμημάτων 
της δεξαμενής Α’ φάσης αερισμού της Ε.Ε.Λ. και την προετοιμασία της για την ανύψωση των 
τοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που απαιτούταν για την ορθή λειτουργία της στα πλαίσια 
του έργου ‘’Ανύψωση τοιχίων Α’ φάσης αερισμού’’, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φθορών στην 
υφιστάμενη μόνωση των υπαρχόντων τοιχίων της και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση 
αποκατάσταση (επανασφράγιση αρμών διαστολής, επισκευή συντήρηση στεγανοποίησης).
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  Υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης Φωτακάδου Βουκολιών, 

προϋπολογισμού επιμέτρησης 9.528,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου 
εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..». Η δεξαμενή που υδρεύει το οικισμό, είχε παρουσιάσει 
σωρεία βλαβών και αστοχιών, είχε μεγάλες διαρροές κυρίως στη βάση της, εκτεταμένη οξείδωση 
στους οπλισμούς της, με αποτέλεσμα η ορθή λειτουργία της να είναι αδύνατη, για τους λόγους 
αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η επισκευή συντήρησης της, με εξυγίανση των φθαρμένων τμημάτων, 
επισκευή οπλισμού –τοιχωμάτων με κατάλληλα υλικά και εκ νέου στεγάνωση της.

Υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης Ντερέ Πλατανιά, περιοχή 
Χαρχαλιανά, προϋπολογισμού επιμέτρησης 3.491,50€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
αναδόχου εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..». Η δεξαμενή, είχε παρουσιάσει σωρεία 
βλαβών και αστοχιών, είχε διαρροή από το χώρο δεξαμενής στο βανοστάσιο και διαρροή στα 
εξωτερικά τοιχία της δεξαμενής, με αποτέλεσμα η ορθή λειτουργία της να είναι αδύνατη, για τους 
λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η επισκευή συντήρησης της, με εξυγίανση των φθαρμένων 
τμημάτων, επισκευή οπλισμού –τοιχωμάτων με κατάλληλα υλικά και εκ νέου στεγάνωση της
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Συμπληρωματική υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης Ντερέ Πλατανιά, 
περιοχή Χαρχαλιανά, προϋπολογισμού επιμέτρησης 2.750,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..».

Κατά την έναρξη των εργασιών στην δεξαμενή Ντερέ Χαρχαλιανών (προυπολογισμού επιμέτρησης 
3491,50€, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο), διαπιστώθηκε πλήρης αποσάρθρωση 
τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος, τόσο στη βάση όσο και στατοιχώματα της δεξαμενής καθώς και 
έγκοιλα μεγάλου μεγέθους σε τμήματα της και δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί η μόνωση εφόσον 
πρότερα δεν γινόταν η αποκατάσταση των ανωτέρω, για το λόγο πραγματοποιήθηκε η 
συμπληρωματική υπηρεσία για την αποκατάσταση τους.

Υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης Ντερέ Πλατανιά προϋπολογισμού 
επιμέτρησης 2.720,50€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «Ι. 
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..». Η δεξαμενή, είχε παρουσίασει εμφανή ίχνη διαρροών, οξείδωση 
οπλισμού, αποσάρθρωση της τσιμεντοκονίας εσωτερικά με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απώλεια 
νερού και η συντήρηση της, με αποκατάσταση φθορών και στεγανοποίηση κρίθηκε απαραίτητη
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Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου προϋπολογισμού επιμέτρησης 
5587,10€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου Βαβουράκη Ιωάννη. Με το 
συγκεκριμένο έργο προβλεπόταν η αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων με άσφαλτο ή 
σκυρόδεμα, από βλάβες δικτύου ύδρευσης –αποχέτευσης, που για την αποκατάσταση τους, 
προκλήθηκαν βλάβες στο οδόστρωμα.

Κατασκευή νέων παροχετέυσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Πλατανιά-Γερανίου, 
προϋπολογισμού επιμέτρησης 5744,95€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου Κ/Ξ 
ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Στα πλαίσια της εργολαβίας ‘’Βελτίωση οδού-
ανάπλαση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου και Μάλεμε’’, του Δήμου Πλατανιά, με 
ανάδοχο εταιρία την Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, πραγματοποιήθηκε το παρόν 
έργο, για την μετακίνηση ή την προσθήκη νέων φρεατίων ύδρευσης ή αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 
ή νέων παροχών ύδρευσης.

Κατασκευή νέων παροχετεύσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Μοδίου, 
προυπολογισμού επιμέτρησης 9.140,86€, από την ανάδοχο εταιρία ΥΔΑΤΑ ΟΕΚΤΕ. Με το 
συγκεκριμένο έργο, κατασκευάστηκαν φρεάτια παροχέτευσης για τη σύνδεση των καταναλωτών με 
το δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάστηκε από το συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. 
‘’Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013’’, με τίτλο ‘’Κατασκευή αγωγών προσαγωγής 
λυμάτων από οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο αγωγό –ΕΕΛ της περιοχής Χανίων-Κολυμβαρίου’’.
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Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την υπογειοποίηση αγωγού ύδρευσης στον 
οικισμό ‘’Σκαφιώται΄΄ της Τ.Κ. Γλώσσας προϋπολογισμού επιμέτρησης 1200€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον ανάδοχο Κουντή Ευάγγελο. Με τη συγκεκριμένη μίσθωση 
έγινε υπογειοποίηση αγωγού ύδρευσης μήκους 400μ, που υδρεύει τον οικισμό, ο οποίος είχε 
τοποθετηθεί επιφανειακά από τη ΔΕΥΑΒΑ, για την άμεση εξυπηρέτηση του οικισμού, καθώς ο 
παλιός αγωγός ύδρευσης ήταν φραγμένος, με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η ύδρευση 
της περιοχής. 

Υπηρεσία επισκευής κτιρίου αντλιοστασίου αποχέτευσης Α4α, Δ.Ε. Πλατανιά, 

προϋπολογισμού επιμέτρησης 3600€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την ανάδοχο 

Ευλογημένου Ηβη. Με τη  συγκεκριμένη ανάθεση, προβλεπόταν η συντήρηση του αντλιοστασίου 

(επισκευή-αντικατασταση τμημάτων, εξυγίανση οξειδωμένων διαβρωμένων επιφανειών, 

τοποθέτηση οριζόντιων σανίδων υψηλής αντοχής, κατασκευή θυρίδας), για την προστασία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και την αποφυγή εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. 
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 Υπηρεσία κατεπείγουσων χωματουργικών εργασιών αντικατάστασης κεντρικού 

δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου, προϋπολογισμού επιμέτρησης 4000€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον ανάδοχο Βαβουράκη Ιωάννη. Η παρούσα υπηρεσία 

περιελάμβανε τις χωματουργικές εργασίες εσκαφής, διάνοιξης και επανεπίχωσης, για την 

αντικατάσταση από τη Δ..Ε.Υ.Α.Β.Α. του κεντρικού αγωγού ύδρευσης που υδροδοτεί το Κολυμβάρι, 

για μήκος 400μ, ο οποίος είχε φράξιμο σχεδόν σε όλο το μήκος του, δεν ήταν δυνατόν να 

επισκευαστεί και δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στην υδροδότηση περιοχών του Κολυμβαρίου.

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης 

στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου προϋπολογισμού επιμέτρησης 7680€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, από τον ανάδοχο Βαβουράκη Ιωάννη. Με την παρούσα μίσθωση προβλεπόταν η εσκαφή, 

διάνοιξη και επανεπίχωση, για την αντικατάσταση από τη Δ..Ε.Υ.Α.Β.Α. του κεντρικού αγωγού 

ύδρευσης που υδροδοτεί το Κολυμβάρι, για μήκος 1700μ, ο οποίος ήταν πλήρως φραγμένος και 

δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστεί.
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 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης 

στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου προϋπολογισμού επιμέτρησης 7680€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, από τον ανάδοχο Βαβουράκη Ιωάννη. Με την παρούσα μίσθωση προβλεπόταν η εσκαφή, 

διάνοιξη και επανεπίχωση, για την αντικατάσταση από τη Δ..Ε.Υ.Α.Β.Α. του κεντρικού αγωγού 

ύδρευσης που υδροδοτεί το Κολυμβάρι, για μήκος 1700μ, ο οποίος ήταν πλήρως φραγμένος και 

δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστεί.

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την επέκταση αγωγού αποχέτευσης και κατασκευή 

2 φρεατίων παροχέτευσης στις Τ.Κ. Μάλεμε και Τ.Κ. Γερανίου προϋπολογισμού 

επιμέτρησης 1800€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον ανάδοχο Κατσουλάκη Αντώνιο Με 

την παρούσα μίσθωση προβλεπόταν η εσκαφή, διάνοιξη και επανεπίχωση, για την επέκταση 

αγωγού αποχέτευσης από τη Δ..Ε.Υ.Α.Β.Α. στην Τ.Κ. Μάλεμε και τις χωματουργικές εργασίες για την 

κατασκευή 2 φρεατίων παροχέτευσης.

Επέκταση αγωγού αποχέτευσης στην Τ.Κ. Κολυμβαρίου (συνεχιζόμενο που υλοποιήθηκε 

το 2016), προυπολογισμού επιμέτρησης 4767,10€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

αναδόχου Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,. Με το συγκεκριμένο έργο 

πραγματοποιήθηκε η σύνδεση ιδιοκτησιών, βόρεια της Π.Ε.Ο με το δίκτυο αποχέτευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α, με χρήση καταθλιπτικών αγωγών, συνολικού μήκους 328μ.
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 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για επισκευή συντήρηση της υδρομάστευσης Λαχιανών Δ.Ε. 

Βουκολιών προϋπολογισμού επιμέτρησης 10200€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον ανάδοχο 

Α. Καρτσωνάκης-Ι. Κουριδάκης Ο.Ε. Με την παρούσα μίσθωση προβλεπόταν η μίσθωση μηχανημάτων, για 

τις χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχώσεις, απομακρύνσεις υλικών και επανατοποθετήσεις υλικών, 

για την επισκευή της υδρομάστευσης Λαχιανών που υδροδοτεί τις Βουκολιές

Υπηρεσία επισκευής και συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης Ασκορδαλού, προϋπολογισμού 

επιμέτρησης 6.132,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..». Η δεξαμενή που υδρεύει το οικισμό, είχε μεγάλες διαρροές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

πρόβλημα στην επάρκεια ύδρευσης του οικισμού, για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η επισκευή 

συντήρησης της, με εξυγίανση των φθαρμένων τμημάτων, επισκευή οπλισμού –τοιχωμάτων με κατάλληλα 

υλικά και εκ νέου στεγάνωση της.

Κατασκευή νέων παροχετέυσεων για συνδέσεις καταναλωτών στην Τ.Κ. Μάλεμε 

προυπολογισμού επιμέτρησης 4767,10€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναδόχου Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ 

ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Στα πλαίσια της εργολαβίας ‘’Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδρομίων στην 

Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου και Μάλεμε’’, του Δήμου Πλατανιά, με ανάδοχο εταιρία την Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, πραγματοποιήθηκε το παρόν έργο, για την μετακίνηση ή την προσθήκη νέων 

φρεατίων ύδρευσης ή αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή νέων παροχών ύδρευσης.



Επιπρόσθετα των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 
ανατέθηκαν κατά τα έτη 2014 – 2015 - 2016 γενικότερες υπηρεσίες 
υδραυλικών εργασιών, χωματουργικών εργασιών και εργασιών 
αποκατάστασης τομών οδοστρωμάτων για την ενίσχυση των 
συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα στην αποκατάσταση των 
βλαβών και αστοχιών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο χρόνος παρέμβασης και να επεκτείνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάθε ημέρα της εβδομάδας.
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Τέλος,  τέθηκαν οι βάσεις για τη υποβολή νέων προτάσεων – πράξεων προς χρηματοδότηση 
από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, επιδίωξη που αποτελεί συνεχή στόχο και προτεραιότητα της 
επιχείρησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την ενίσχυση και επέκταση των 
πάγιων περουσιακών στοιχείων της. Συγκεκριμένα, μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις και 
συνεννοήσεις πάρθηκαν τη χρήση του 2015 οι εγκριτικές αποφάσεις για τη σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τη μελέτη, σύνταξη τεχνικού δελτίου, 
υποβολή, ένταξη και υλοποίηση των κάτωθι πράξεων:

Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών - Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, 
επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Το έργο περιλαμβάνει τα έργα αντικατάστασης της υφιστάμενης υδρομάστευσης Λαχιανών, η 
οποία βρίσκεται σε υψόμετρο +217μ., από νέα υδρομάστευση στο υψόμετρο των +540μ., 
μεταφοράς του νερού της σε ταχυδιϋλιστήριο, στο υψόμετρο των +450μ. και στη συνέχεια 
μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού σε κατάλληλη θέση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

Με την κατασκευή του συνόλου των παραπάνω έργων θα είναι δυνατή η κάλυψη, αποκλειστικά 
με τη βαρύτητα και με καθαρό νερό, των υδατικών αναγκών ύδρευσης 40ετίας ολόκληρης 
σχεδόν της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, καθώς και του 
μεγαλύτερου μέρους των αναγκών (επίσης 40ετίας) των Τοπικών Κοινοτήτων Βουβών, 
Καμισιανών και Κολυμβαρίου της Δ.Ε. Κολυμβαρίου.  
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 Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος βελτιστοποίησης της λειτουργίας των 
δικτύων ύδρευσης για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των 
Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Το σύστημα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης περιλαμβάνει:

α) Εγκατάσταση σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης των κύριων σημείων λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. όπως αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές. 

β) Δημιουργία υποζωνών (PMZ) στο εσωτερικό δίκτυο και εγκατάσταση σταθμών ρύθμισης πίεσης 
(PRV’s).

γ) Εγκατάσταση αυτόματων οικιακών μετρητών νερού (AMR).

δ) Εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς δεδομένων από και προς το κέντρο ελέγχου.

ε) Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου για την συλλογή, παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων. 
Το κέντρο ελέγχου θα παρέχει επίσης “εργαλεία” και για την επιχειρησιακή λειτουργία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (π.χ. παρακολούθηση βλαβών, διαχείριση συντήρησης εξοπλισμού, κτλ) καθώς και την 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών (χειριστές, μηχανικοί, υδραυλικοί, άλλοι).

στ) Δημιουργία σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού.
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 ζ) Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρα αντλιοστάσια.

η) Εγκατάσταση επιδεικτικών συστημάτων μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος με χρήση Α.Π.Ε.

θ) Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δικτύου & Προτάσεις Ενεργειακής 
Βελτιστοποίησης Λειτουργίας.

Αποσκοπεί στη μείωση της ποσότητας του ατιμολόγητου νερού και των διαρροών των δικτύων 
ύδρευσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας στα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις, στην 
παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην εύρεση των παράνομων συνδέσεων και 
στη μείωση των υψηλών πιέσεων που οδηγούν σε συχνές θραύσεις του δικτύου. Επιπρόσθετα, 
επιτρέπει την εφαρμογή στρατηγικών διαφορετικής πίεσης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της 
επιχείρησης με βάση την εποχή ή την ώρα της ημέρας. Παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη χρήσης 
Α.Π.Ε. για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του δικτύου ύδρευσης. Τέλος δημιουργεί 
ένα πλαίσιο συνολικής παρακολούθησης και συνεργασίας (end to end) για να επιτευχθεί το μέγιστο 
του ελέγχου και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δικτύου.
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Εκτός των προαναφερόμενων πράξεων ανατέθηκε στην προηγούμενη χρήση η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.Π.Ο. ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΞΟΝΑ», προϋπολογισμού 11.600€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αντικείμενο 
τη διευθέτηση της χωροθέτησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και τη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση εκσυγχρονισμού και αύξησης της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας τρίτης φάσης επεξεργασίας λυμάτων. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί την απαιτούμενη μελέτη προπομπό της κύριας επιδίωξης της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., η οποία είναι η υποβολή προς χρηματοδότηση και ένταξη της πράξης «Αύξηση 
δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων 
και ενίσχυση της υφιστάμενης λειτουργίας της».
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Κατά το έτος 2016 τα κάτωθι έργα είναι σε φάση προμελέτης ή ανάθεσης για την υποβολή και 
ένταξη σε χρηματοδότηση:

1. «Νέα έργα ύδρευσης οικισμού Αλικιανού Δ. Πλατανιά με νερά υφιστάμενης γεώτρησης». 
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Αλικιανού με μεταφορά 
νερού από τον πλεονάζοντα όγκο νερού της γεώτρησης Φουρνέ. Το έργο θα περιλαμβάνει νέα 
δεξαμενή πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής εξίσωσης του οικισμού Φουρνέ, αγωγό μεταφοράς 
– διανομής νερού από τη νέα δεξαμενή μέχρι το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού 
Αλικιανού και αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αλικιανού. 

2. «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών. Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, 
επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσή της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.». Σκοπός 
του έργου είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων της υφιστάμενης υδρομάστευσης Λαχιανών, 
της κύριας πηγής υδροδότησης της Δ.Ε. Βουκολιών και των νότιων οικισμών της Δ.Ε. Κολυμβαρίου. 
Το έργο θα περιλαμβάνει τα έργα αντικατάστασης της υφιστάμενης υδρομάστευσης Λαχιανών 
από νέα υδρομάστευση σε μεγαλύτερο υψόμετρο, τα έργα μεταφοράς του νερού της νέας 
υδρομάστευσης στο ταχυδιϋλιστήριο που θα κατασκευασθεί με σκοπό την επεξεργασία του νερού 
της και στη συνέχεια τα έργα μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού σε κατάλληλη θέση των 
υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

3. «Ενίσχυση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη γεώτρηση του Κολενίου προς 
την κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης στη θέση Κοπράνα». Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
ύδρευσης Κολενίου λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών
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4. Επέκταση βιολογικού με την προσθήκη 3ης φάσης επεξεργασίας για αύξηση 
δυναμικότητας από 60.000 σε 100.000 ισοδύναμους κατοίκους, για την κάλυψη των 
μελλοντικών αναγκών

5. Μελέτη απόσμησης στην Ε.Ε.Λ. και στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για την 

καταπολέμηση των οχλήσεων (οσμών).

6. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γερανίου Δ. Πλατανιά, για την σύνδεση με 

το δίκτυο αποχέτευσης περιοχών (γειτονιών) που στην παρούσα φάση δεν μπορούν 

να αποχετευθούν. 



ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ – 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

 
 

 

  
  
 
Ενδεικτικά θα αναφερθούν τα κάτωθι ποσοτικά στοιχεία έτους 2015 της 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΛΥΜΑΤΩΝ

Συνολικά πραγματοποιήθηκε επεξεργασία 2.624.823 κυβικών μέτρων λύματος.

Η μέση ημερήσια παροχή της Ε.Ε.Λ. κατά την θερινή περίοδο ήταν 9.372 κυβικά μέτρα, 
ενώ κατά τη χειμερινή 6.525 κυβικά μέτρα.

Την 14 Αυγούστου 2015 σημειώθηκε η μέγιστη ημερήσια παροχή, που έφτασε τα 11.656 
κυβικά μέτρα.

Τον Αύγουστο του 2015 η Ε.Ε.Λ. εξυπηρετούσε πάνω από 65.000 ισοδύναμους 
κατοίκους ημερησίως.

Ο μέγιστος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετήθηκε έφτασε τους 71.200 κατοίκους 
ανά ημέρα, την εβδομάδα αιχμής του Αυγούστου.

 



ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
2014 – 2015 -2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ – 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

 
 

 

  
  
 
Υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων 
πραγματοποιήθηκαν: 

Σε καθημερινή βάση, αναλύσεις για τον έλεγχο παραμέτρων ρύθμισης της διεργασίας 
επεξεργασίας λυμάτων, όπως Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ4, pH, D.O., Clfree, MLSS 

Σε εβδομαδιαία βάση, οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία αναλύσεις τόσο στην είσοδο όσο 
και στην εκροή της εγκατάστασης, στις εξής παραμέτρους: Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ3, Νtot, Ptot, pH, 
BOD, COD, TSS, VSS, MLSS

Δειγματοληψία στην θαλάσσια περιοχή του διαχυτήρα της Ε.Ε.Λ. και αναλύσεις για τον 
προσδιορισμό της μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων

Δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τον προσδιορισμό της 
ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης στην περιοχή που εκβάλει ο διαχυτήρας του 
βιολογικού αλλά και στις ακτές του Δήμου Πλατανιά γενικότερα. 

Κατά την επεξεργασία των λυμάτων, όπως υπολογίζεται από τα εισερχόμενα και εξερχόμενα 
φορτία επιτυγχάνεται απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου σε ποσοστό άνω του 95%. 
Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία για την ποιότητα της εκροής για το 2015, στον 
οποίο φαίνεται ότι τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις από την κείμενη νομοθεσία. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος βελτιστοποίησης της λειτουργίας των 

δικτύων ύδρευσης για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των 
Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Το σύστημα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης περιλαμβάνει:

α) Εγκατάσταση σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης των κύριων σημείων λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. όπως αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές. 

β) Δημιουργία υποζωνών (PMZ) στο εσωτερικό δίκτυο και εγκατάσταση σταθμών ρύθμισης πίεσης (PRV’s).

γ) Εγκατάσταση αυτόματων οικιακών μετρητών νερού (AMR).

δ) Εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς δεδομένων από και προς το κέντρο ελέγχου.

ε) Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου για την συλλογή, παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων. Το κέντρο 
ελέγχου θα παρέχει επίσης “εργαλεία” και για την επιχειρησιακή λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (π.χ. παρακολούθηση 
βλαβών, διαχείριση συντήρησης εξοπλισμού, κτλ) καθώς και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών 
(χειριστές, μηχανικοί, υδραυλικοί, άλλοι).

ε) Δημιουργία σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού.

στ) Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρα αντλιοστάσια.

ζ) Εγκατάσταση επιδεικτικών συστημάτων μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος με χρήση Α.Π.Ε.

η) Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δικτύου & Προτάσεις Ενεργειακής Βελτιστοποίησης 
Λειτουργίας.

  



Αποσκοπεί στη μείωση της ποσότητας του ατιμολόγητου νερού και των διαρροών των 
δικτύων ύδρευσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας στα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις, στην 
παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην εύρεση των παράνομων συνδέσεων 
και στη μείωση των υψηλών πιέσεων που οδηγούν σε συχνές θραύσεις του δικτύου. 
Επιπρόσθετα, επιτρέπει την εφαρμογή στρατηγικών διαφορετικής πίεσης λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης της επιχείρησης με βάση την εποχή ή την ώρα της ημέρας. Παράλληλα 
προωθεί την ανάπτυξη χρήσης Α.Π.Ε. για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του 
δικτύου ύδρευσης. Τέλος δημιουργεί ένα πλαίσιο συνολικής παρακολούθησης και 
συνεργασίας (end to end) για να επιτευχθεί το μέγιστο του ελέγχου και της βελτιστοποίησης 
της λειτουργίας του δικτύου.

Εκτός των προαναφερόμενων πράξεων ανατέθηκε στην προηγούμενη χρήση η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.Π.Ο. ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΞΟΝΑ», προϋπολογισμού 11.600€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αντικείμενο τη 
διευθέτηση της χωροθέτησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και τη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση εκσυγχρονισμού και αύξησης της δυναμικότητας της εγκατάστασης, μέσω της 
κατασκευής και λειτουργίας τρίτης φάσης επεξεργασίας λυμάτων. Η μελέτη αυτή αποτελεί 
την απαιτούμενη μελέτη προπομπό της κύριας επιδίωξης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., η οποία είναι η 
υποβολή προς χρηματοδότηση και ένταξη της πράξης «Αύξηση δυναμικότητας της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και ενίσχυση της 
υφιστάμενης λειτουργίας της».
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Κατά τα έτη 2014 – 2015 - 2016 πραγματοποιήθηκαν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες ενέργειες για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ύδρευσης:

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος ηλεκτρολογικός έλεγχος. 

Υλοποιήθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση του Σκορδαλού, 
καθώς διαπιστώθηκε εκτεταμένη ζημιά στο υφιστάμενο συγκρότημα τόσο στον κινητήρα (καμένο μοτέρ) 
όσο και στην αντλία (μη επισκευάσιμη βλάβη στο μεγαλύτερο ποσοστό των βαθμίδων)

Έγιναν: 

προμήθεια νέας αντλίας ύδρευσης στο αντλιοστάσιο στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού. Η αντλία αυτή 
λειτουργεί εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης σε μια εκ των 2 υφιστάμενων αντλιών.

προμήθεια και τοποθέτηση νέας οριζόντιας φυγόκεντρης αντλίας ελαφριάς χρήσης για την υδροδότηση 
κατοικιών, πλησίον της ενορίας του Αγίου Νικολάου εντός της κοινότητας του Νέου Χωριού.

εξαγωγή υφιστάμενου υποβρύχιου συγκροτήματος από τη γεώτρηση της Μαραθοκεφάλας βάθους 70m 
με χρήση γερανού, όπως επίσης και προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα υποβρύχιας αντλίας και 
επανατοποθέτηση του συγκροτήματος.  

σύμβαση παροχής επισκευής συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης και του καλωδίου του 

ακροκιβωτίου  μέσης τάσης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Κολένι.
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 Έγιναν: 

σύμβαση παροχής εξαγωγής, επισκευής της αντλίας από αντλιοστάσιο ύδρευσης στον Τίμιο Σταυρό και επανατοποθέτησή 

της με καινούριους κοχλίες βάσης Η/Κ.

σύμβαση παροχής υπηρεσίας εξαγωγής και επισκευής του συγκροτήματος και της εφεδρικής αντλίας από το αντλιοστάσιο 

ύδρευσης στις Μέσα Βουκολιές και επανατοποθέτησή του.

σύμβαση παροχής αποσύνδεσης γραναζοκιβωτίου πομόνας ισχύος 175hp (με χρήση γερανού), επισκευή γραναζοκιβωτίου 

και μεταφορά και επανασύνδεσή του με χρήση γερανού στη θέση Κυπάρισσο.

σύμβαση παροχής υπηρεσίας αποξήλωσης υφιστάμενων σωλήνων (με χρήση οξυγόνου) και υφιστάμενης αντλίας στο 

αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Πατελάρι.

σύμβαση παροχής υπηρεσίας αποξήλωσης παλιάς περιέλιξης και κατασκευής νέας περιέλιξης στον κινητήρα του κινητήρα 

220hp του προωθητικού συγκροτήματος Νο3 στο αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Κολένι 

σύμβαση παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των αντλιών (πομόνες) στο αντλιοστάσιο ύδρευσης στη Χωστή 

σύμβαση παροχής επισκευής του ασύρματου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ αντλιοστασίου-δεξαμενής στο 

αντλιοστάσιο Σκορδαλού (επισκευή πλακέτας πομπού-δέκτη)

σύμβαση παροχής υπηρεσίας με ηλεκτρολόγο για άμεση αποκατάσταση βλαβών σε 24ωρη βάση που εμφανίστηκαν στα 

ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά συστήματα των γεωτρήσεων, των προωθητικών συγκροτημάτων και των δεξαμενών 

ύδρευσης
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 Πραγματοποιήθηκε σειρά επεμβάσεων μέσω υδραυλικών και ηλεκτρολογικών  υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση 

βλαβών σε εξοπλισμό όπως κινητήρες, αντλίες, ηλεκτρολογικοί πίνακες, ασύρματα δίκτυα, ηλεκτρολογικό υλικό κ.α. 

σε όλη την έκταση του Δήμου Πλατανιά.

Αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των αντλιοστασίων της αποχέτευσης και της Ε.Ε.Λ. 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες για τις κάτωθι προμήθειες και τοποθέτηση:

δύο αντλιών λυμάτων με ενσωματωμένο υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα (συμπαγής μονάδα) στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

στην Ε.Ε.Λ.

αντλίας αποστράγγισης κατάλληλη για απομάκρυνση ακαθάρτων υδάτων για το φρεάτιο αντλιών τροφοδοσίας πρεσσών 

στην Ε.Ε.Λ.

αντλίας λυμάτων στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α8 στο Σκουτελώνα.

αντλίας λυμάτων η οποία αντικατέστησε μια εκ των τριών αντλιών που βρίσκονται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της 

πρώτης φάσης στην Ε.Ε.Λ.

πίνακα Μέσης Τάσης στην Ε.Ε.Λ. σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πίνακα, καθώς μετά από προγραμματισμένη 

συντήρησή του από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διαπιστώθηκε η προβληματική λειτουργία του με δεδομένο ότι 

υπήρχε διαρροή προς το σασί του πεδίου και λάθος γείωση στις πόρτες του πίνακα.

 κεντρικού εδράνου περιστροφής γέφυρας καθίζησης Β’ φάσης.

καμερών ασφαλείας εξωτερικού χώρου στην Ε.Ε.Λ.
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 Έγινε ανάθεση για την παροχή εξόδων ανύψωσης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αναγκαίες για την α) εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση με χρήση τηλεσκοπικού γερανού, κινητήρα από δεξαμενή αερισμού 2 της Α φάσης στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων β) ανέλκυση και επανατοποθέτηση με την χρήση τηλεσκοπικού γερανού βαρέως 

τύπου  της γέφυρας καθίζησης στην Β φάση στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και γ) χρήση καλαθοφόρου 

μηχανήματος για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση του ξέστρου στην γέφυρα καθίζησης στην Β φάση στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Έγιναν συμβάσεις για: παροχή εξόδων ανύψωσης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αναγκαίες για την ανέλκυση και 

επανατοποθέτηση με την χρήση τηλεσκοπικού γερανού βαρέως τύπου  της γέφυρας καθίζησης στην Β φάση στην 

Ε.Ε.Λ

συντήρηση πυροσβεστήρων -τοποθετημένοι στην Ε.Ε.Λ., στα αντλιοστάσια αποχέτευσης και στα γραφεία  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

παροχή επισκευής συντήρησης των αντλιών ανακυκλοφορίας διαλύματος καυστικής σόδας 1ου , 2ου και 3ου σταδίου 

χημικής πλυντηρίδας.

παροχή επισκευής συντήρησης των αντλιών ιλύος πρέσας της 1ης Φάσης και των αντλιών ιλύος πρέσας της 2ης Φάσης.

παροχή επισκευής του ρότορα και του αναδευτήρα της δεξαμενής αερισμού της 1ης Φάσης.

 παροχή επισκευής του κοχλία στις πρέσες της 2ης Φάσης.

 παροχή επισκευής μηχανής ασβέστη (κοχλία μεταφοράς).
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παροχή επισκευής μηχανής ασβέστη (κοχλία μεταφοράς).

παροχή επισκευής συντήρησης της μικρής αντλίας ανακυκλοφορίας στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της 1ης Φάσης.

παροχή υπηρεσιών επισκευών συντηρήσεων των τριών Η/Κ και τριών φυσητήρων αμμοσυλλέκτη στην Ε.Ε.Λ. 

 παροχή υπηρεσίας επισκευής συντήρησης της αντλίας σταθεροποιημένης λάσπης και του κινητήρα-μειωτήρα τράπεζας 

πρέσας 1ης Φάσης στην Ε.Ε.Λ.

παροχή υπηρεσίας εξαγωγής καμένης αντλίας από κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων, εξαγωγή 2ης αντλίας από σάπιο 

αγωγό και τοποθέτηση της 2ης αντλίας στη θέση της καμένης με γερανό.

παροχή υπηρεσίας επισκευής συντήρησης των φορητών γεννητριών 9HP και 11,5HP οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα 

συνεργεία ηλεκτρολόγων και υδραυλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

παροχή υπηρεσίας για μηχανουργικές εργασίες (τόρνος) για την  τροποποίηση του συστήματος περιστροφής των 

καλωδίων (δακτύλιος 6 σειρών), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εφεδρικής ηλεκτροδότησης της γέφυρας 

καθίζησης της Β φάσης σε περίπτωση βλάβης στην υφιστάμενη παροχή της. 

παροχή υπηρεσίας με ηλεκτρολόγο μηχανικό για την άμεση αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών, τη συντήρηση, 

πρόληψη και αποκατάσταση προβλημάτων ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον έλεγχο, την 

καταγραφή και τη σύνταξη των μητρώων των αντλιοστασίων αποχέτευσης. 

παροχή υπηρεσίας με επαγγελματία δύτη για την καταγραφή της  υφιστάμενης κατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού 

σε όλο το μήκος του.
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παροχή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας που βρίσκονται στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, 

στην Ε.Ε.Λ. και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επεμβάσεις σε θέματα λειτουργικότητας της Ε.Ε.Λ. (κάλυψη δεξαμενών πάχυνσης, 

ανοιχτών καναλιών και φρεατίων πτώσης για τον περιορισμό έκλυσης οσμών, αντικατάσταση των μεταλλικών 

σωλήνων των διαχυτήρων του αμμοσυλλέκτη στο κτίριο εισόδου λυμάτων, κατασκευή κοχλία με νέα σωλήνα 

ανοξείδωτη μήκους 6 μέτρων της πρέσας της 1ης Φάσης, Αποσυναρμολόγηση σπασμένης μπουκάλας ρύθμισης στην 

πρέσα της 1ης Φάσης και κατασκευή ανοξείδωτου βάκτρου κ.α.).

Πραγματοποποιήθηκε ανακατασκευή και επαναλειτουργία με νέα φίλτρα του συστήματος απόσμησης στο κτίριο 

αφυδάτωσης ιλύος και εγκατάσταση κλιματισμού.

Πάρθηκαν σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ε.Ε.Λ. και 

τα αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Έγινε προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και εγκαταστάθηκαν συστήματα απόσμησης σε δύο σημεία του δικτύου 

αποχέτευσης (Μάλεμε και Καμισιανά) για τη δέσμευση των οσμών.



Σύνταξη και επιμέλεια 
Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 

2014 – 2015 -2016

Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής

Δήμου Πλατανιά
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