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Άρθρο 3ο
Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)
∑
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον
T
Αστικό περιβάλλον
T
Κοινωνικός τομέας
0
Υγειονομικές υπηρεσίες
0
Εκπαίδευση
T
Πολιτισμός
T
Στήριξη της εργασίας
0
Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):
…………………………………………………………………………………………
∑

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά
του):
1. Γενικά Χαρακτηριστικά Δήμου Αποκορώνου
Ο Δήμος Αποκορώνου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αρμένων, Φρε, Βάμου, Γεωργιουπόλεως και
Κρυονερίδας και της Κοινότητας Ασή Γωνιάς. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 323.13 τ.χλμ και ο πληθυσμός του
12.703 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκαν οι Βρύσες και ιστορική
έδρα ο Βάμος.
2.Τομείς Παρέμβασης – Ενέργειες & Δράσεις
2.1. Φυσικό Περιβάλλον
2.1Α) Καθαρισμός – Εξοπλισμός Ακτών : O Δήμος Αποκορώνου, διαθέτει σχεδόν δέκα χιλιόμετρα παραλιών,
από τα οποία τα περισσότερα αποτελούν πόλο προσέλκυσης χιλιάδων επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης, οι παραλίες μας κάθε χρόνο βραβεύονται με Γαλάζιες σημαίες λόγω του φυσικού τους κάλλους αλλά και
των καθαρών ακτών. Οι εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση των παραλιών μας είναι :
∑

ένας ενδελεχής καθαρισμός των ακτών της Γεωργιούπολης, του Καβρού, της Αλμυρίδας και των
Καλυβών, όχι μόνο από τα εμφανή απορρίμματα όπως γίνεται συνήθως αλλά και από αυτά που έχουν
καταχωθεί στην άμμο ή έχουν παρασυρθεί από τον αέρα στην ευρύτερη περιοχή των ακτών. Ο
καθαρισμός αυτός, θα βοηθήσει και στην οξυγόνωση της άμμου και είναι εφικτός μόνο χειρωνακτικά
εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαραίτητο μηχανοτεχνικό εξοπλισμό.

∑

συντήρηση, επισκευή και όπου χρειάζεται αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού των ακτών
(πίνακες ανακοινώσεων, ναυαγοσωστικοί πύργοι, παγκάκια, διάδρομοι, ξύλινα αποδυτήρια, ντουζιέρες,
κ.λ.π.)
συντήρηση - αποκατάσταση των ζημιών των τουαλετών (W.C.), (επισκευές σοβάδων, ελαιοχρωματισμοί,
επισκευές θυρών, επισκευές υδραυλικών, κ.λ.π.)

∑

2.1Β) Ανάδειξη Φυσιολατρικών Περιπατητικών Διαδρομών : Ο Δήμος Αποκορώνου έχει χαρακτηριστικές
περιπατητικές διαδρομές σε περιοχές μεγάλου φυσικού κάλλους, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας (περιπατητική
διαδρομή Κρυονερίδας, περιπατητική διαδρομή Ντουλιανών κ.α.).
Για την προστασία, την συντήρηση και την ανάδειξη αυτών των φυσιολατρικών διαδρομών, προβλέπονται οι εξής
εργασίες :
∑
καθαρισμός από ανεπιθύμητη βλάστηση
∑
τοπική αποκατάσταση λιθόστρωτων τμημάτων και ξερολιθιών
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∑
∑
∑

σήμανση με κατευθυντικές και ενημερωτικές πινακίδες
διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί περεταίρω για την
τουριστική προβολή των περιοχών αυτών
τοπογραφική αποτύπωση – απεικόνιση σε κατάλληλα χαρτογραφικά υπόβαθρα, βασικών διαδρομών με
στόχο τη ένταξη τους μελλοντικά σε μία γενική βάση γεωχωρικών δεδομένων (GIS) του Δήμου

2.1Γ) Καθαρισμός Παρόδιων Τμημάτων : Σε πολλά σημεία του αγροτικού, του δημοτικού αλλά και του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου, υπάρχει έντονη ανάγκη καθαρισμού των πρανών εκατέρωθεν των οδών.
Οι εργασίες καθαρισμού συνίστανται κυρίως στην αποκλάδωση, στην αποψίλωση της παρόδιας αυτοφυούς
βλάστησης αλλά και στην συλλογή και απομάκρυνση σκουπιδιών και εύφλεκτων υλικών για την πρόληψη
πυρκαγιών και την αποκατάσταση της ορατότητας στο οδικό δίκτυο.

2.1Δ) Ανάδειξη περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών : Σε επιλεγμένες περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον (και σε προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 όπως η λίμνη Κουρνά, το
έλος και η εκβολή του Αλμυρού) θα γίνουν κυρίως εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεως υφιστάμενων υποδομών
και τοποθέτηση σήμανσης. Συγκεκριμένα αναφέρουμε:
∑
∑
∑
∑

καθαρισμοί στη λίμνη Κουρνά, στον Αλμυρό Ποταμό , στον Ποταμό Κοιλιάρη, στον Δέλφινα ποταμό και
στον Καβρό ποταμό
συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών διαμορφωμένων χώρων αναψυχής (Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής,
Πυροφυλάκειο, κάγκελα οριοθέτησης κ.λ.π.)
σήμανση με ξύλινες πινακίδες (κατασκευή και τοποθέτηση)
διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί περεταίρω για την
τουριστική προβολή των περιοχών αυτών

2.2. Αστικό Περιβάλλον
2.2 Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε υποδομές και στοιχεία του οικιστικού περιβάλλοντος και σε
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου : Συγκεκριμένα οι χώροι, οι υποδομές και τα στοιχεία που χρήζουν
βελτιωτικών παρεμβάσεων και οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι :
∑
Χώροι πρασίνου (πάρκα, άλση, δενδροστοιχίες). Στο άλσος Βάμου, στο πάρκο Γεωργιουπόλεως,
στις δενδροστοιχίες Αρμένων κ.α. απαιτούνται εργασίες καθαρισμού που συνίστανται σε κλαδέματα,
βοτανίσματα, απομάκρυνση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων και εργασίες συντήρησης
υφιστάμενης περίφραξης αποτελούμενης από πέτρινο τοιχίο και ξύλινα κιγκλιδώματα.
∑
Σχολικά κτίρια. Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και επιδιόρθωσης ζημιών (τοπικές
επισκευές σοβάδων, χρωματισμοί, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές επισκευές, τοπικές επισκευές
κεραμοσκεπών και ξύλινων στεγών, αποκαταστάσεις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περιφράξεων κ.α.).
∑
Πρώην Κοινοτικά Καταστήματα. Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής. (Καθαρισμοί
περιβαλλόντων χώρων, τοπικές επισκευές σοβάδων, χρωματισμοί, συντηρήσεις κουφωμάτων,
επισκευές υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τοπικές επισκευές κεραμοσκεπών και
ξύλινων στεγών κ.α.).
∑
Κτίρια και περιβάλλοντες χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο γήπεδο Εμπροσνέρου, στο
γήπεδο Νέου Χωριού κ.α. απαιτούνται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των αποδυτηρίων - W.C.
και καλλωπισμού των περιβαλλόντων χώρων.
∑
Στάσεις λεωφορείων. Συντήρηση, αποκατάσταση ξύλινων και πέτρινων στάσεων λεωφορείων με
ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.
∑
Παιδικές χαρές. Εργασίες καθαρισμού από ανεπιθύμητη βλάστηση και απορρίμματα, συντήρησης ή
αποκατάστασης περιφράξεων – μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κ.α.
∑
Κοιμητήρια. Εργασίες καθαρισμού περιβαλλόντων χώρων από ανεπιθύμητη βλάστηση , χρωματισμοί
και συντηρήσεις περιφράξεων – μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κ.α.

2

3
2.3. Πολιτισμός
2.3Α) Προβολή – ανάδειξη πολιτιστικών αξιοθέατων του Δήμου: Αναφορικά με τον τομέα του πολιτισμού,
στο Δήμο Αποκορώνου υπάρχουν αξιόλογα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία (εκκλησία Κυριακοσέλια, εκκλησία
Αγ. Γεωργίου στον Κουρνά, Γέφυρα «Κουτσού Καμάρα», Γέφυρα «Ελληνική Καμάρα», Πύργος Αληδάκη, Υ/Μ
τάφος Φυλακής, Αρχαιολογικός Χώρος Αλμυρίδας, Βυζαντινές εκκλησίες, Νερόμυλος Στύλου κ.α.), υπαίθρια
θέατρα κ.α. Με στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στο Δήμο μας και συγκεκριμένα για να προετοιμαστεί
μια μελλοντική συνεργασία του Δήμου με τουριστικά πρακτορεία, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι εξής ενέργειες :
∑
∑

έντυπη καταγραφή των αξιόλογων πολιτιστικών αξιοθέατων
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (σε δύο γλώσσες) που θα παραμείνει στο αρχείο του Δήμου
και θα χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες (φυλλάδια, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, διαδίκτυο).

2.3Β)Υποστήριξη Πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου: Ο Δήμος Αποκορώνου διοργανώνει διάφορες
πολιτιστικές εκδηλώσεις κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Για την υποβοήθηση στην οργάνωση και στην διεξαγωγή
των εκδηλώσεων αυτών χρειάζονται άτομα που θα συνδράμουν στον τομέα της διαφήμισης – προβολής ενημέρωσης του κόσμου αλλά πρωτίστως χρειάζεται η ενίσχυση των υπαιθρίων θεάτρων με ανθρώπινο δυναμικό
για τη στήριξη των ποικίλων λειτουργικών αναγκών των μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων ώστε να
πραγματοποιηθούν περισσότερες εκδηλώσεις και να ανταποκριθεί περισσότερος κόσμος.
2.3Γ)Ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων : Αναφέρονται συγκεκριμένα τρία σημεία
παρεμβάσεων και οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν :
∑
Πύργος Αληδάκη στη Δ.Ε. Εμπροσνέρου. Εργασίες καθαρισμού, αποκατάστασης λίθινων στοιχείων
και παλαιών κονιαμάτων κ.α.
∑
Αρχαιολογικός χώρος Αλμυρίδας. Αποκατάσταση υπάρχουσας συρμάτινης περίφραξης και
τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας (αναλογίου).
∑
Υ/Μ Τάφος Φυλακής στη Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου από θαμνώδη
βλάστηση, κλάδεμα δένδρων, διαμόρφωση επιφανειακού εδάφους, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και
σήμανση.

2.4. Εκπαίδευση
2.4 Μαθήματα Χρήσης Η/Υ : Θα διοργανωθούν σε κεντρικές αίθουσες του Δήμου μας, μαθήματα για την χρήση
Η/Υ και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

∑
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
ΔΗΜΟΣ/ΟΙ
1.
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ

2.

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΒΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
ΦΡΕ

∑
Α/Α
1
2
3
4
5

Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα
αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
38
2
1
1
1

προσληφθούν
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
190
10
5
5
5

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΠΕΤΡΑΔΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΚΤΙΣΤΗΣ – ΣΟΒΑΤΖΗΣ)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ( Τ.Ε.)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ Η/Υ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ή ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ή ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ή ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΠΕ Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ

4
5
1
1
1
3
2
5
2
1
1
2

20
25
5
5
5
15
10
25
10
5
5
10

2

10

2
75

10
375

