
Το 2017 ήταν άλλη μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων και 
εντατικής δουλειάς για την επίτευξη των στόχων του  
ΕΣΠΑ τόσο σε σχέση με την απορρόφηση των διαθέσιμων 
πόρων όσο και σε σχέση με τον προσανατολισμό όλων 
των χρηματοδοτικών εργαλείων της χώρας σε έργα αυξη-
μένης αναπτυξιακής δυναμικής: δημόσιες υποδομές, που 
κατανέμονται εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανά-
γκες, ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
στήριξη του αγροτικού κόσμου, ανάπτυξη των υπηρεσιών 
προς τους πολίτες (παιδικοί σταθμοί, υγεία, κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, εκπαίδευση). 

Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι καθώς για 3η συνεχόμενη χρονιά είμαστε, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των ενωσιακών κον-
δυλίων, καταγράφοντας άριστη επίδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Το προσωπικό της ΜΟΔ έπαιξε και παίζει κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Τόσο 
τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών, όσο και αυτά της Κεντρικής Υπηρεσίας στηρίζουν 
το σύστημα του ΕΣΠΑ, στο επίπεδο της διαχείρισης αλλά και της υποστήριξης των Τελι-
κών Δικαιούχων και ιδιαίτερα των Δήμων.
Το 2018 αναμένεται να είναι μια κρίσιμη χρονιά τόσο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και την ολοκλήρωση των σχετικών με θέματα προσωπικού δια-
δικασιών (επιλογή προϊσταμένων, κινητικότητα, αξιολόγηση απόδοσης βάσει στόχων, 
είσοδος νέου προσωπικού στο Σύστημα). Η ΜΟΔ έχοντας την ευθύνη για την ενιαία  
διαχείριση του προσωπικού του ΕΣΠΑ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να 
διασφαλιστεί  ένα ανοικτό, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, με ισότητα και σεβασμό για 
κάθε εργαζόμενο.
Τέλος, για πρώτη φορά η ΜΟΔ καλείται να επεκτείνει σημαντικά τον ρόλο της, υποστη-
ρίζοντας νέα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, όπως αυτά του Βορείου και του Νοτίου 
Αιγαίου καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Οικονομίας 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα.
Είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια, τη σκληρή δουλειά και την ευσυνειδησία όλων 
των εργαζομένων η ΜΟΔ θα πετύχει τους πολύπλευρους πλέον στόχους της και θα 
συμβάλει σημαντικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Καλή χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα, σε εσάς και τις οικογένειες σας! 

Παναγιώτης Κορκολής
Γενικός Γραμματέας                                                                                                                             

Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ



Η δημιουργία της ΜΟΔ αποτέλεσε αναμφίβολα τομή στον 
τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ο υβριδικός χα-
ρακτήρας του συστήματος ΕΣΠΑ, όπως αποκρυσταλλώθηκε 
τελικά, και οι υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας του στηρί-
χτηκαν αποφασιστικά από την εταιρεία (στελέχωση, οργά-
νωση διαδικασιών, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά 
συστήματα, υποστήριξη δικαιούχων και υπουργείων). Σήμε-
ρα, μια εικοσαετία μετά, η ΜΟΔ αποτιμά τη διαδρομή της και 
προετοιμάζεται για το μέλλον, ως κύριος επιχειρησιακός 
βραχίονας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πρώτος μας σταθμός, οι άνθρωποι:
  Διασφαλίζουμε την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, αλλά και τη στηριξή  

 τους στα εργασιακά ζητήματα, στους επαγγελματικούς τους στόχους, στις δύσκολες  
 προσωπικές στιγμές.

  Δημιουργούμε ενιαίο σύστημα διοίκησης όλων των στελεχών του ΕΣΠΑ, σαφές και  
 προσβάσιμο σε όλες και όλους (αξιοκρατική είσοδος, διαφανής κινητικότητα). 
 Παράλληλα, επιλύουμε χρόνια ζητήματα ανισοτήτων. 

  Προχωράμε σε σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Κεντρικό μέλημά μας παραμένει η ποιότητα:
  Εφαρμόζουμε το σύστημα θητειών στις θέσεις ευθύνης του Συστήματος ΕΣΠΑ και τη  

 νέα, ενιαία, ανοιχτή διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.
  Υλοποιούμε ειδικό σύστημα αξιολόγησης, βάσει επιχειρησιακών στόχων, της απόδοσης  

 του προσωπικού ΕΣΠΑ, με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  Επεκτείνουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Βγαίνουμε ξανά στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης έργων:
  Δημιουργούμε ειδικές μονάδες υλοποίησης έργων σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς  

 δήμους, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την ΕΕΤΑΑ και την ΚΕΔΕ.  
 Τα πρώτα έργα έχουν ήδη υπογραφεί.

  Συγκροτούμε τεχνική υπηρεσία –ακούγοντας επιτέλους τα ίδια τα αρμόδια στελέχη της  
 ΜΟΔ και των δήμων– για την υλοποίηση έργων μικρών δήμων.

  Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους αναπτυξιακούς φορείς, όπως η ΕΕΤΑΑ, το Ταμείο  
 Παρακαταθηκών & Δανείων, το Πράσινο Ταμείο, τα δίκτυα της αυτοδιοίκησης.

  Συμβάλλουμε στην οργάνωση και διαχείριση των ειδικών αναπτυξιακών προγραμ- 
 μάτων, των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και των επενδυτικών νόμων.
Με αυτά κατά νου, είναι κατανοητή πιστεύουμε η επιλογή να αφιερώσουμε το φετινό ημε-
ρολόγιο στη δουλειά που γίνεται για την πολύπλευρη στήριξη των δήμων – έναν  βασικό 
στόχο της πολιτείας σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία. 
Καλή χρονιά σε όλες και όλους!

Παναγιώτης Πάντος
Πρόεδρος ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ



 Υποστήριξη Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Η ΜΟΔ ως ο μεγαλύτερος δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Βοή-
θεια" υποστηρίζει τις δομές του συστήματος συντονισμού, διαχείρισης και ελέγχου του 
ΕΣΠΑ.
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Οι εκπαιδεύσεις, τα εργαλεία, οι συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη 
και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων καθώς και οι δαπάνες για την κάλυψη 
της μισθοδοσίας της ΜΟΔ, των λειτουργικών αναγκών, της υλικοτεχνικής υποδομής 
και στέγασης των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΜΟΔ έχει εγκαταστήσει και εφαρ-
μόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότη-
τας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
με πεδίο εφαρμογής την «Υποστήρι-
ξη της διαχείρισης και εφαρμογής 
του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων».



Ανθρώπινο Δυναμικό και Κατάρτιση

Στο πλαίσιο της ενιαίας διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των δομών του ΕΣΠΑ η 
ΜΟΔ έχει την κεντρική ευθύνη για τις ακόλουθες διαδικασίες:

 κινητικότητα προσωπικού 

 εναλλαγή προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις

 επιλογή προϊσταμένων

 στελέχωση από τον Δημόσιο τομέα

 αξιολόγηση προσωπικού βάσει στόχων

 καταβολή υπερωριών & επιδομάτων προσωπικού ΕΣΠΑ

Παράλληλα, μεριμνά για τη διαρκή και ποιοτική εκπαίδευση των στελεχών του Συστή-
ματος ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κατάρτιση

Οι εκπαιδεύσεις και το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Η εκπαίδευση σε νούμερα μέχρι σήμερα: 

  Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των   
 εργαζομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα

   Συστηματική αξιολόγηση παρεχόμενων   
 υπηρεσιών εκπαίδευσης

  Παραδοσιακή και ηλεκτρονική εκπαίδευση
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Tα εργαλεία και τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει η ΜΟΔ 
συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μελέτες, Eγχειρίδια  
και Πληροφοριακά Συστήματα

Ε - ΠΔΕ

Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Οφειλών 
Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΣΥΠΟΔΕ)

Πληροφοριακό
Σύστημα Σώρευση

Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Η ΜΟΔ στηρίζει και ενισχύει το έργο των φορέων 
που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και 
την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων αναπτύσσοντας 
πρότυπα, εργαλεία, συστήματα, οργανωτικές μελέ-
τες και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη. 

 
 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

Ειδικότερα το 2017 η ΜΟΔ εκπόνησε και 
διακίνησε στους δικαιούχους
 Οδηγό προς τους Δήμους και τους φορείς τους για 

την εφαρμογή του  Ν. 4412/2016
 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από 
την Περιφέρεια
 Ευρετήριο Όρων της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020

Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ)

Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ)

Διαδικτυακή πύλη  
ΕΣΠΑ - Δίαυλος

Πληροφοριακά Συστήματα
Η ΜΟΔ μεριμνά για την ανάπτυξη, λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και φιλοξενία 
μίας σειράς κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΠΑ.



Υποστήριξη Δήμων

Ενίσχυση ορεινών και μικρών 
νησιωτικών δήμων
Η ΜΟΔ στηρίζει τους δήμους μικρών νησιών 
και τους ορεινούς δήμους της χώρας που δεν 
διαθέτουν τεχνική υπηρεσία και το αναγκαίο 
στελεχιακό δυναμικό για την υλοποίηση 
τεχνικών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν:
 Μονάδα για την Υλοποίηση Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών, σε 

συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής και την ΕΕΤΑΑ. Η Μονάδα αναλαμβάνει την ωρίμανση και τη δημοπράτηση 
έργων μικρού κόστους σε 35 δήμους μικρών νησιών που δεν διαθέτουν τεχνική 
υπηρεσία ή είναι υποστελεχωμένοι

 Μηχανισμός υποστήριξης για τους μικρούς ορεινούς δήμους της χώρας σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ

 Εξειδικευμένη υποστήριξη μικρών δήμων για την εφαρμογή του νέου θεσμικού 
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016)

 Επιπλέον, η ΜΟΔ προχωρά στις αρχές του 2018 στην συγκρότηση Τεχνικής 
Υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει την ανάθεση μελετών και τη δημοπράτηση έργων 
μικρών δήμων.

otasupport@mou.gr

Το 2017 η ΜΟΔ 
υποστήριξε 

136 έργα δήμων 
σε όλη τη χώρα

Η ΜΟΔ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, συ-
νεργάζεται με δίκτυα Δήμων όλης της χώρας με στόχο την υποστήριξη του έργου τους:

  Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - ΔΑΦΝΗ

  Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ)

  Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη πόλη

  Πάρνωνας - Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμων Πελοποννήσου

  Paraction - Δίκτυο Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Συνεργασία με Δίκτυα Δήμων



Υποστήριξη Δήμων

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
Η ΜΟΔ υποστηρίζει τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, 
φέρνοντας σε επαφή και συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδεικτικά:

Υποστηρίζει τους Δήμους της Θεσσαλονίκης στον σχεδιασμό ενός ολοκλη-
ρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟΔ εκπόνησε αναλυ-
τικό σχέδιο δράσης για τη στρατηγική του προγράμματος, το οποίο περιλαμ-
βάνει τους ειδικούς στόχους, τους τύπους δράσεων, τον χρονικό προγραμμα-
τισμό κ.λπ.

Θεσσαλονίκη 2030

Υποστηρίζει τον σχεδιασμό ενός ενδογενούς και ανθρωποκεντρικού μοντέ-
λου βιωσιμότητας του νησιού με στόχο την οικονομική αυτάρκεια, την προ-
στασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την κοινω-
νική συνοχή, καθώς και την άρση των αιτιών ερημοποίησης. 
Η Γαύδος θα αποτελέσει πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και 
για άλλα μικρά νησιά.

Ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης Γαύδου

συνολικός
προϋπολογισμός 

50 εκατ. €

βελτίωση υποδομών

εξοικονόμηση ενέργειας

ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας

αξιοποίηση τουριστικού  
& πολιτιστικού κεφαλαίου

Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Η ΜΟΔ υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συμμετέχει στην Τεχνική Γραμμα-
τεία της Επιτροπής Συντονισμού για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαί-
ου και στην αντίστοιχη για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου. 
Στόχοι των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη 
ανάπτυξη, η βελτίωση ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων των νησιών, η άρση των 
εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση -ιδίως  νέων- στα νησιά. 



Υποστήριξη Δήμων

Έρευνα ικανοποίησης δικαιούχων
Το 2017 η ΜΟΔ προχώρησε σε έρευνα ικανοποίησης Δικαιούχων – ΟΤΑ Α' Βαθμού από 
τις υπηρεσίες που παρέχει (συμβουλευτική-τεχνική υποστήριξη στον σχεδιασμό, ωρίμαν-
ση, ένταξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων, οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία, εκπαί-
δευση).  Συμμετείχαν στην έρευνα 92 δήμοι. Σύμφωνα με την έρευνα:

79%
των δήμων είναι πολύ
ικανοποιημένοι από τη 

συνολική υποστήριξη της ΜΟΔ

87%
των δήμων θεωρούν ότι η υποστήριξη 
της ΜΟΔ υπήρξε καθοριστική για την 

υλοποίηση του έργου τους

54%
των δήμων είναι πολύ ικανο-
ποιημένοι από την ποιότητα 
των εργαλείων της ΜΟΔ

Σχέδια Δράσης των ΠΕΠ για την υποστήριξη Δήμων
Η ΜΟΔ σε συνεργασία με τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των ΠΕΠ και την 
ΕΑΣ προχώρησε το 2017 στη σύνταξη και έγκριση των προβλεπόμενων σχεδί-
ων δράσης για την υποστήριξη δικαιούχων –κατά κύριο λόγο δήμων– ανά περι-
φέρεια:

 Εκπόνηση Υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για την Υποστήριξη Δικαιούχων ΕΠ

 Υποστήριξη Περιφερειών στην εκπόνηση των Σχεδίων

 Υλοποίηση προβλεπόμενων εξειδικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων

 Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων σε συνεργασία με  
   τις ειδικές υπηρεσίες των ΠΕΠ και την ΕΑΣ

Υποστήριξη Αστικών Αρχών για τη διαχείριση ΟΧΕ
Η ΜΟΔ στηρίζει ενεργά τις Αστικές Αρχές δήμων οι οποίες έχουν αναλάβει τη 
διαχείριση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, όπως της ΟΧΕ Πειραιά και 
της ΟΧΕ Καλλιθέας – Π. Φαλήρου – Αλίμου.

 Οργάνωση υπηρεσιών και καθορισμός ροών εργασίας

  Σύνταξη Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

  Εκπαίδευση προσωπικού

  Υποστήριξη στη στελέχωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 1.000.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)

Έναρξη Ιανουάριος 2016

Ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2020

ΥπόσκαφαΠαλιός Φούρνος

ΠυροστιάΠαλιό Ρολόι

Διδυμότειχο: 
Σύνδεση πολιτιστικών μνημείων και δημιουργία 
πεζοπορικών διαδρομών



Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
N. Παπανικολάου, 213 1310271

npapanikolaou@mou.gr

Το Διδυμότειχο διαθέτει πλούσιο ιστορικό παρελθόν με πλήθος πολιτιστικών μνημείων, 
που ωστόσο δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και αναγνωρίσιμα μέσα στον οικιστικό ιστό. Η 
πόλη έχει ακανόνιστη ρυμοτομία, καθώς έχει αναπτυχθεί γύρω από τον λόφο του Καλέ και 
τα στενά ανηφορικά δρομάκια. O μεγάλος αριθμός παλιών και παραδοσιακών κτιρίων, η 
ελλιπής σήμανση, η κακή ποιότητα των οδοστρωμάτων έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται 
ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό. Κύριος στόχος του έργου θα είναι η βελτίωση της λει-
τουργικότητας των τμημάτων εκείνων της πόλης που συνδέουν τα διάφορα πολιτιστικά 
μνημεία, με στόχο την ανάδειξή τους και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας πρόσβασης σε 
αυτά. 

Το έργο περιλαμβάνει:

α. Μελέτη και κατασκευή των πεζοπορικών διαδρομών που θα συνδέουν τα πολιτιστικά  
 σημεία
β.  Δημιουργία ηλεκτρονικής τουριστικής πλατφόρμας του Δήμου

Τα πολιτιστικά σημεία που περιλαμβάνονται στις διαδρομές είναι: Πυροστιά, Βυζαντινό 
Μουσείο, Αγ. Αθανάσιος, Ι. Ν. Σωτήρος Χριστού, Ι. Ν. Παναγίας, Αγ. Αικατερίνη, Αγ. Γεώργιος 
(Αρμένικη), Τζαμί, Υπόσκαφα, Λουτρά Ουρούτς Πασά, Φυλακή Καρόλου, Αγ. Μαρίνα, Πεντά-
ζωνο, Πλωτινούπολη, Αγ. Πέτρα, Πολεμικό μουσείο, Λαογραφικό μουσείο, Κτίριο Παπαζιάν, 
Κέντρο Θρακικών Ερευνών, Πύργος βασιλοπούλας – Μπαρουταποθήκη, Καλιόπορτες, Μικρό 
τζαμί, Δημοτικά κτίρια – παλιός φούρνος, Τουριστικό περίπτερο, Πινακοθήκη, Παλιό ρολόι.

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο

Επιτόπου συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ζωής του έργου:

  Καταγραφή αναγκών και ωριμότητας έργου

  Σχεδιασμός του έργου και των απαιτούμενων σταδίων μέχρι την ολοκλήρωσή του

  Υποστήριξη στις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς, π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού,  
 Διαχειριστική Αρχή 

  Υποστήριξη στην εκπόνηση φακέλου έργου για τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης  
 χρηματοδότησης στο ΕΠ της Περιφέρειας - συμπλήρωση τεχνικού δελτίου έργου 

  Υποστήριξη στην εκπόνηση τευχών δημοπράτησης και στη διαδικασία  
 δημοπράτησης 

  Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης μέχρι το κλείσιμο του έργου

Διδυμότειχο: Σύνδεση πολιτιστικών μνημείων  
και δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 1.000.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)

Έναρξη Φθινόπωρο 2017

Ολοκλήρωση Χειμώνας 2019

Κομοτηνή:
Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμών



Πρόκειται για δύο έργα στον Δήμο Κομοτηνής:

 με το πρώτο υδροδοτούνται οι οικισμοί  Κόσμιο, Μικρό Δουκάτο, Μεγάλο Δουκάτο και  
 Άγιοι Θεόδωροι της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροχωρίου και 

  με το δεύτερο δημιουργείται δίκτυο αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών των  
 Τοπικών Διαμερισμάτων Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης της Δημοτικής  
 Ενότητας Αιγείρου. 

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης και την 
κατασκευή αντλιοστασίου και θα επιλύσει το οξύ πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπί-
ζουν οι οικισμοί εξαιτίας της παλαιότητας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

Το δεύτερο έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης μαζί με τους 
εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και τα αναγκαία αντλιοστάσια για τη μεταφορά 
λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φαναρίου. 

Περιλαμβάνει συνολικά 38.413 μ. αγωγών αποχέτευσης εκ των οποίων τα 27.573 μ. δια-
τομής Φ250-500 είναι αγωγοί βαρύτητας στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικι-
σμών, ενώ τα 10.840 μ. αφορούν καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων από τους 
οικισμούς προς την ΕΕΛ μαζί με 10 αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο

Η ΜΟΔ υποστήριξε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ) 
προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των 
δυο έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Ν.4412/2016) και στην έγκαιρη υποβολή τους προς προέγκριση στη Διαχειριστική Αρχή 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν και προσαρμόστηκαν:

  Το τεύχος της διακήρυξης του έργου

  Το τεύχος των γενικών όρων της διακήρυξης

  Το τεύχος της Συγγραφής Ειδικών Υποχρεώσεων της διακήρυξης

Ως εκ τούτου, το πρώτο έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 2017 και το δεύτερο τον  
Σεπτέμβριο του 2017. 

Κομοτηνή:  
Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμών

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Ε. Πέτρου, 213 1310296 

vpetrou@mou.gr 



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 25.000.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εθνικοί πόροι

Έναρξη Ιούλιος 2016

Ολοκλήρωση Ιούλιος 2018

Ήπειρος:
Ολοκληρωμένη πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της 
περιοχής του μυθικού Αχέροντα



Το πρόγραμμα του Μυθικού Αχέροντα επιδιώκει την προώθηση και αξιοποίηση των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής ώστε να αναδειχθεί σε τουριστικό πόλο υψηλής 
ποιότητας και υπερτοπικής σημασίας. Τέτοια είναι η πολιτισμική μοναδικότητα στηριγμένη 
τόσο στις μυθολογικές αναφορές στον ποταμό Άδη όσο και στο ιστορικό Σούλι, καθώς και 
το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (η περιοχή «Δέλτα και στενά Αχέροντα» αποτελεί προστα-
τευόμενη περιοχή NATURA 2000). Μέσω του σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυ-
ξης θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση της υφιστάμενης οργάνωσης δραστηριοτήτων σε πολλά 
σημεία του ποταμού καθώς και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο ανάπτυξης καλύπτει 5 δήμους (Πάργας, Σουλίου, Πρέβεζας, 
Δωδώνης, Ζηρού) και περισσότερες από 40 τοπικές κοινότητες. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην:

 - Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του μυθικού Αχέροντα και της ιστορικής αξίας της περιοχής

 - Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

 - Οργάνωση υποδομών και επιχειρηματικότητας

 - Ενίσχυση της καινοτομίας για την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και την προώθηση  
   απασχόλησης

 - Ανάσχεση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στο πρόγραμμα

  Υποστήριξη στη σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων

  Καταγραφή αναγκών και τεκμηρίωση ωριμότητας έργου

  Έλεγχος πληρότητας φακέλου έργου

  Αναζήτηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης

  Συμπλήρωση φακέλου έργου για τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

  Υποστήριξη στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

  Σύνταξη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Φορέων της εταιρικής σχέσης  
 και υποστήριξη στη διοργάνωση των επιτροπών παρακολούθησης και τη διαβούλευση  
 του προγράμματος.

Ήπειρος: Ολοκληρωμένη πολιτιστική και τουριστική 
ανάδειξη της περιοχής του μυθικού Αχέροντα

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Β. Δηλανά, 213 1310221

pdilana@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 3.000.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εθνικοί πόροι

Έναρξη Β΄ εξάμηνο 2018

Ολοκλήρωση Β΄ εξάμηνο 2021

Χαλάνδρι:
Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά



Η ΜΟΔ υποστηρίζει τον Δήμο Χαλανδρίου σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο συντονισμού 
και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου ο Δήμος να εκπονήσει 
και να υλοποιήσει τοπικό σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των 
Ρομά που ζουν στην περιοχή. Το σχέδιο είναι πιλοτικό για την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαί-
σιο της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, και θα υποβληθεί για χρη-
ματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αφορά τους καταυλισμούς 
«Πάτημα ΙΙ» (6 οικογένειες, 28 άτομα) και «Νομισματοκοπείο»  (82 οικογένειες, 315 άτομα). 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ακολουθεί ολιστική προσέγγιση, ώστε οι παρεμβάσεις να 
έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να επιλύουν ουσιαστικά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τόσο οι Ρομά της περιοχής όσο και οι δημότες του Χαλανδρίου γενικότερα. 

Στόχος είναι να προταθούν εφικτές λύσεις που ταυτόχρονα να ικανοποιούν τους περιφε-
ρειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους της στρατηγικής 2020. 

Ειδικότερα, το σχέδιο στοχεύει:

 στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»,

 στην εξασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,

 στη διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και

 στη δημιουργία συνθηκών για ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στο πρόγραμμα

Στην παρούσα φάση του έργου η ΜΟΔ υποστηρίζει τη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκο-
μένων φορέων, τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης και την αντιμετώπιση θεσμικών 
ζητημάτων που προκύπτουν. Επίσης θα συνεχίσει να στηρίζει πολύπλευρα το τοπικό σχέδιο 
και κατά την υλοποίησή του.

Χαλάνδρι: 
Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Αρμόδια στελέχη ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Α. Νεστορή, 213 1310216 

anestori@mou.gr
Δ. Αργυρόπουλος, 213 1310216 

aargiropoulos@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 1.000.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)

Έναρξη Απρίλιος 2017

Ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2020

Ηράκλειο: 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου Γεωργιάδη 



Το πάρκο Γεωργιάδη, το μοναδικό πάρκο του Ηρακλείου,  με έκταση 14,42 στρέμματα βρί-
σκεται στην καρδιά του αστικού ιστού της πόλης εντός της τάφρου των ενετικών τειχών και 
πολύ κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της πόλης 
και αποτελεί ένα δημοφιλή τόπο ανάπαυσης και περιπάτου των κατοίκων, ενώ στους χώ-
ρους του διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλοξενείται τακτικά αγο-
ρά βιοκαλλιεργητών. 

Το έργο έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του 
πάρκου και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλ-
λοντος της πρωτεύουσας της Κρήτης.

Η αναβάθμισή του πάρκου θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 Αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων), κρασπέδων  
 και υλικού επίστρωσης διαδρόμων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

 Διασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ με τη διαμόρφωση ήπιων κλίσεων και την  
 κατασκευή όδευσης τυφλών στη μεγαλύτερη επιφάνεια των διαδρόμων

 Βελτίωση των παρτεριών, νέα φυτικά είδη, νέο δίκτυο άρδευσης, ανακύκλωση  
 οργανικών αποβλήτων με κομποστοποίηση και ανακύκλωση συσκευασιών μέσω  
 τοποθέτησης ειδικών κάδων κ.λπ. 

Θα φυτευτούν 16.940 νέα φυτά (ποώδη, θαμνώδη και αναρριχώμενα), 22 νέα δέντρα και 
700m2 χλοοτάπητα, τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση του ατμοσφαιρικού CO2.

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο

  Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου προτεινόμενης πράξης

  Επίλυση προβλημάτων κατά την κατάθεση του ΤΔΠ (υποστήριξη στη συμπλήρωση του  
 Δελτίου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και στην επιλογή των  
 κατηγοριών ενεργειών, καθώς και στον τρόπο εκτίμησης της τιμής του δείκτη T4433 που  
 αφορά τη μείωση στις εκπομπές ρύπων, σε ισοδύναμα του CO2).

Ηράκλειο: 
Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου Γεωργιάδη

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Α. Δαλάκα, 210 8642276

a.dalaka@prv.ypeka.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 750.000 €

Χρηματοδότηση Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Έναρξη 2018

Ολοκλήρωση 2019

Αμοργός:
Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού 
Χώρας

Ανεμόμυλοι ΑμοργούΧώρα Αμοργού

Περιοχή Πηγάδια Χώρας ΑμοργούΜεσαιωνικό κτίριο  Θόλος



Η Αμοργός χαρακτηρίζεται από πυκνό δίκτυο αρχαίων και σύγχρονων οικισμών από την 
αρχαιότητα και τη μεσαιωνική περίοδο, με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 
Ο οικισμός της Χώρας Αμοργού έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός από το 1978. Οι παρεμ-
βάσεις ανάπλασης και ανάδειξης που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αναβάθμισή του.

Το έργο περιλαμβάνει: 

α. Ανάπλαση της νοτιοανατολικής εισόδου της Χώρας Αμοργού (διαμόρφωση και  
 ανάδειξη περιοχής Πηγάδια) με εργασίες πλακόστρωσης, κατασκευής λιθόστρωτου,  
 κατάλληλο φωτισμό και μικρές οικοδομικές εργασίες ανάδειξης του χώρου με  
 τοπικά υλικά και ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική

β.  Αποκατάσταση και επανάχρηση του μεσαιωνικού κτιρίου Θόλος (πιθανότατα πρώην  
 ταμπάκικο) ώστε να είναι επισκέψιμο ως μουσείο-έκθεμα, παραπέμποντας  
 στην παλιά του χρήση. Θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές και  
 τουριστικές δραστηριότητες

γ. Φωτισμό και ανάδειξη των 9 ανεμόμυλων στη νότια πλευρά του οικισμού

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο

   Επιτόπου συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ζωής του έργου

   Καταγραφή αναγκών και τεκμηρίωση ωριμότητας έργου

   Έρευνα πληρότητας του φακέλου έργου

 Αναζήτηση δυνατότητας χρηματοδότησης

   Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου έργου 

 Συμπλήρωση φακέλου έργου για τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

 Συμμετοχή στην παρακολούθηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και των  
 τευχών δημοπράτησης

  Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης μέχρι το κλείσιμο του έργου

Αμοργός: Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού 
οικισμού Χώρας

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Τ. Αχείμαστος, 213 1310273 

aaxeimastos@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 750.000 €

Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί πόροι

Έναρξη Ιανουάριος 2016

Ολοκλήρωση Ιούνιος 2017

Πάτμος: 
Εγκατάσταση & λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης - 
κατασκευή συνοδών έργων



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάτμος είναι η λειψυδρία και η 
κύρια πηγή υδροδότησής της ήταν μέχρι τώρα τα υδροφόρα πλοία, με κόστος 728.000 € 
πλέον ΦΠΑ ετησίως ή 12€/κ.μ.

Το 2013 ο Δήμος προμηθεύτηκε με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής δύο Μονάδες Αφαλάτωσης 900.000 € περίπου, συνολικής δυναμι-
κότητας 1.200 κ.μ. νερού ημερησίως, που ωστόσο χωρίς την κατασκευή των συνοδών έρ-
γων δεν μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία (δίκτυα λήψης νερού από τη θάλασσα ή από 
γεωτρήσεις, ο αγωγός απόρριψης αλμόλοιπου και το δίκτυο τροφοδοσίας των δεξαμενών 
ύδρευσης). 

Το έργο της κατασκευής των συνοδών έργων καθώς και της εγκατάστασης και λειτουργίας 
των μονάδων αφαλάτωσης δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε σε ανάδοχο και από τον Ιούλιο 
του 2017 η μονάδα αφαλάτωσης λειτουργεί απρόσκοπτα τροφοδοτώντας αδιάλειπτα 
τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις με άφθονο πόσιμο νερό. Με την αφαλάτωση το κόστος 
περιορίστηκε στα 0,64 € / κ.μ. 

Υποστήριξη που παρείχε η ΜΟΔ στον Δήμο

Ωρίμανση των συνοδών έργων και συγκεκριμένα υποστήριξη στη σύνταξη: 

  του φακέλου του έργου για τη δημοπράτηση, 

  του φακέλου για τη λήψη της ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών  
 πόρων και χρήσης νερού,

  του φακέλου για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης με τις Πρότυπες  
 Περιβαλλοντικές Μελέτες και 

  του φακέλου για την παραχώρηση τμήματος έκτασης του Αιγιαλού και της Παραλίας  
 από την Περιφερειακή διεύθυνση δημόσιας περιουσίας Αιγαίου.

Η ΜΟΔ συνέβαλε επίσης στη σύνταξη προμελέτης για τα συνοδά έργα, στην εξεύρεση τρό-
που υδροληψίας (θαλάσσια απόληψη) και στην εξεύρεση αποδέκτη για τον αλμόλοιπο. 

Επιπλέον, η ΜΟΔ υποστήριξε τον Δήμο σε όλα τα βήματα της αδειοδότησης και στην επι-
κοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την επίσπευση των αδειοδοτήσεων.

Πάτμος: Εγκατάσταση & λειτουργία μονάδων 
αφαλάτωσης - κατασκευή συνοδών έργων

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Ε. Μπούτσικου, 213 1310277 

eboutsikou@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 1.300.000 €

Χρηματοδότηση Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Έναρξη Νοέμβριος 2017

Ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2019

Αστυπάλαια:
Ανακατασκευή παλαιού σχολείου για δημιουργία 
πολιτιστικού κέντρου και πρότυπου κέντρου μελέτης 
ευρημάτων πρωτοελλαδικού νεκροταφείου βρεφών

Διατηρητέο κτίριο παλαιού σχολείου ΑστυπάλαιαςΑνασκαφή στην περιοχή Κυλίνδρα



Το 1995 η ανασκαφή στη χώρα της Αστυπάλαιας (περιοχή Κυλίνδρα) έφερε στο φως 3.000 
ταφές βρεφών (κυρίως νεογέννητων που πέθαναν στον τοκετό) που είχαν εναποτεθεί μέ-
σα σε πήλινα αγγεία, συμβολίζοντας τη μήτρα της μητέρας τους, σύμφωνα με τον τρόπο τα-
φής που ονομάζεται εγχυτρισμός. Το νεκροταφείο αυτό είναι μοναδικό στον κόσμο και δεν 
διατίθεται σήμερα κατάλληλος χώρος στην Αστυπάλαια για τη μελέτη, συντήρηση, φύλαξη 
και αποθήκευση του μεγάλου αυτού όγκου των ευρημάτων.

Στόχος του έργου είναι ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός  ανασχεδιασμός του δημόσιου 
χώρου στην περιοχή του παλιού σχολείου, ώστε να καταστεί πολλαπλά λειτουργικός και να 
αποτελέσει συνολικά ένα δυναμικό πολιτιστικό πόλο για την αναζωογόνηση αυτής της γειτο-
νιάς. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

α. επισκευή/αποκατάσταση του παλαιού σχολείου, διατηρητέου μνημείου της νεότερης  
 ιστορίας του νησιού, για τη χωροθέτηση σε αυτό της υφιστάμενης σήμερα αρχαιολογικής  
 συλλογής του νησιού

β.  δημιουργία δημοτικής αίθουσας πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων και υπαίθριου χώρου  
 εκδηλώσεων  στη θέση του παλαιού αθλητικού γηπέδου 

γ. δημιουργία πρότυπου διεπιστημονικού διεθνούς θεματικού κέντρου μελέτης και  
 συντήρησης των ευρημάτων του νεκροταφείου βρεφών στη θέση του αύλειου χώρου  
 του σχολείου.  

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο
   Επιτόπου συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ζωής του έργου

   Καταγραφή αναγκών και τεκμηρίωση ωριμότητας έργου

   Έρευνα πληρότητας του φακέλου έργου

   Αναζήτηση δυνατότητας χρηματοδότησης

   Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου έργου 

   Συμπλήρωση φακέλου έργου για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

  Διασφάλιση της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Υπ. Υποδομών  
 & Μεταφορών για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο της Μονάδας Υλοποίησης  
 Έργων σε Δήμους μικρών νησιών

  Συμμετοχή στην παρακολούθηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και των  
 τευχών δημοπράτησης

   Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης μέχρι το κλείσιμο του έργου

Αστυπάλαια: Ανακατασκευή παλαιού σχολείου για δημιουργία 
πολιτιστικού κέντρου και πρότυπου κέντρου μελέτης 
ευρημάτων πρωτοελλαδικού νεκροταφείου βρεφών

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Τ. Αχείμαστος, 213 1310273 

aaxeimastos@mou.gr 



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 791.788 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)

Έναρξη 1/6/2017

Ολοκλήρωση 30/6/2018

Μήλος:
Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτιρίων  
Γυμνασίου - Λυκείου



Το έργο αφορά τη στατική ενίσχυση και εργασίες αναβάθμισης στο συγκρότημα συνολικά 8 
κτιρίων που βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα, στο οποίο στεγάζονται το Γυμνάσιο και το Λύ-
κειο της Μήλου. Στόχος του έργου είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα ασφάλειας και 
λειτουργικότητας του σχολείου και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητά του σύμφωνα με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο του στατικού ελέγχου αλλά και των γενικότερων αναγκών του σχολικού συ-
γκροτήματος προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

   Επισκευή οπλισμού από οξειδώσεις

   Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα

   Υδροχρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί

   Επιχρίσματα

   Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ

   Τοποθέτηση αναβατορίων

   Ηλεκτρολογικά

   Θέρμανση

   Εγκατάσταση συναγερμού

Υποστήριξη που παρείχε η ΜΟΔ στον Δήμο

Η ΜΟΔ κατέγραψε τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Η/Μ) και συνέβαλε 
στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Η υποστήριξη της ΜΟΔ έχει ολοκληρωθεί και τα 
παραδοτέα της ήταν:

   Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών

   Αναλυτικό Τιμολόγιο Η/Μ εργασιών

   Προϋπολογισμός Η/Μ εργασιών

   Τεχνική Έκθεση Χρονοδιαγράμματος Η/Μ εργασιών

Μήλος: Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτιρίων  
Γυμνασίου - Λυκείου

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Η. Κανελλόπουλος, 213 1310276

hkanellopoulos@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός 1.600.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)

Έναρξη Φεβρουάριος 2018

Ολοκλήρωση Μάιος 2019

Νίσυρος:
Ύδρευση παρ-ηφαίστειων ορεινών οικισμών 

Κρατήρας Ηφαιστείου Νισύρου



Οι δύο ορεινοί οικισμοί του Δήμου Νισύρου, o Εμποριός και τα Νικιά, βρίσκονται κοντά στο 
ηφαίστειο του νησιού. Τον χειμώνα έχουν λίγες δεκάδες κατοίκους ενώ το καλοκαίρι ο 
πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω των παραθεριστών και της οικονομικής δραστηριότη-
τας που αναπτύσσεται γύρω από το ηφαίστειο. Ενδεικτικά, ο αριθμός των επισκεπτών του 
ηφαιστείου τους θερινούς μήνες προσεγγίζει τα 800-850 άτομα την ημέρα. 

Σήμερα, οι δύο οικισμοί υδροδοτούνται με χρήση βυτίου, γεγονός που προκαλεί σοβαρή οι-
κονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς απαιτούνται περίπου 2.000 δρομολόγια 
ετησίως, με πολύ υψηλό κόστος για τον Δήμο. 

 

Το εν λόγω έργο θα συνδέσει την υπάρχουσα εγκατάσταση αφαλάτωσης με τους ορεινούς 
παρ-ηφαίστειους οικισμούς μέσω δικτύου ύδρευσης 12 χιλιομέτρων. Με τον τρόπο αυτό 
θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης των οικισμών, πράγμα που θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, εστίαση, καλλιέργειες, κτηνοτρο-
φία κ.λπ.) και θα μειώσει πολύ το κόστος υδροδότησης. 

 

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο:

   Συντονισμός,  παρακολούθηση, επιτάχυνση των ενεργειών ωρίμανσης 

   Έλεγχος της τεχνικής μελέτης του έργου, συνεργασία με την τεχνική Υπηρεσία της  
 Περιφέρειας και τον μελετητή για τη συμπλήρωση / επικαιροποίηση των μελετών

   Αναζήτηση δυνατότητας χρηματοδότησης

   Σύνταξη τεχνικού δελτίου έργου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του  
 έργου στο ΕΣΠΑ ή στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

   Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης μέχρι το κλείσιμο του έργου

   Παροχή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης έργων

Nίσυρος:
Ύδρευση παρ-ηφαίστειων ορεινών οικισμών 

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Α. Δραγανίγος, 213 1310281  

adraganigos@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 

Έναρξη Ιούλιος 2017

Ολοκλήρωση Νοέμβριος 2017

Ιστιαία:
Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 



Η κοινότητα Ρομά ζει στο όριο της πόλης της Ιστιαίας, σε εκτός σχεδίου περιοχή στα όρια 
της όχθης του χειμάρρου. Πέρα από τη μέριμνα του Δήμου για τακτική αποκομιδή των 
απορριμμάτων και την παροχή ύδρευσης, δεν υφίστανται άλλες οργανωμένες υποδομές. 

Η στέγαση των οικογενειών γίνεται σε παραπήγματα κατασκευασμένα από τους ίδιους με 
φτηνά υλικά (τσιμεντόλιθους, κόντρα πλακέ, νάιλον, τσίγκους). Η ανεργία είναι βασικό πρό-
βλημα, ενώ η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι το πλανόδιο εμπόριο, οι αγροτικές ερ-
γασίες και η καλαθοπλεχτική. Στους ενήλικες διαπιστώνεται αναλφαβητισμός, ενώ στους 
ανήλικους υπάρχουν υψηλά επίπεδα μαθητικής διαρροής. Ο τομέας υγείας καλύπτεται από 
το Κέντρο Υγείας και από ιδιώτες ιατρούς. Τα επίπεδα παραβατικότητας είναι χαμηλά. Συ-
μπερασματικά, η κοινότητα Ρομά της Ιστιαίας, παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, έχει 
δυνατότητες ένταξης στην καθημερινότητα της πόλης, υπάρχει έντονο το στοιχείο της ιδιο-
κτησίας και της μόνιμης εγκατάστασης και εκτιμάται ότι είναι μια κοινότητα όπου η εφαρ-
μογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης μπορεί να έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στην 
κοινωνική ένταξη.    

Το έργο συνίσταται στην εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου δράσης με τη συνεργασία της το-
πικής αυτοδιοίκησης και των ιδίων των Ρομά, με στόχο την κοινωνική ενταξή τους.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα περιλαμβάνει: 

α. Μετεγκατάσταση των Ρομά σε χώρους με υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και  
 ηλεκτροφωτισμού, χώρους για την υγιεινή των κατοίκων, σύστημα αποκομιδής  
 απορριμμάτων, Κέντρο Κοινότητας ή Πολυκέντρο για Ρομά

β. Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των κατοίκων και την καταπολέμηση του αποκλεισμού  
 στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία.

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο:

   Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

   Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά με παροχή υπηρεσιών  
 συμβουλευτικής στην δομή και το περιεχόμενο του σχεδίου

   Δημιουργία προτάσεων-δράσεων για την ένταξη της ομάδας στόχου, τον  
 προϋπολογισμό των δράσεων και του σχεδίου συνολικά, καθώς και τον  
 χρονοπρογραμματισμό των δράσεων

Ιστιαία: 
Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

Αρμόδια στελέχη ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Α. Δάρας, 213 1310168

tdaras@mou.gr
Δ.Καλαμαράς, 213 1310175

dkalamaras@mou.gr



ΈΡΓΑ ΔΉΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΊΖΈΊ Ή ΜΟΔ

Προϋπολογισμός  2.290.000 €

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020

Έναρξη Ιανουάριος 2017

Ολοκλήρωση Νοέμβριος 2017

Β. Κυνουρία:
Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος 
κεντρικής δεξαμενής Παραλίου Άστρους 



Το Παράλιο Άστρος αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό θέρετρο και τον πολυπληθέστε-
ρο οικισμό  -κατά τους θερινούς μήνες- του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στις περιόδους αιχ-
μής (Ιούλιος - Αύγουστος) ο πληθυσμός του ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους, με προοπτική 
να φτάσει τους 30.000 κατοίκους. Λόγω της παλαιότητας του εξωτερικού δικτύου μεταφο-
ράς ύδατος υπάρχουν μεγάλες διαρροές, με συνέπεια την απώλεια νερού και την υπερβο-
λική κατανάλωση ρεύματος λόγω υπερλειτουργίας των αντλιών. Η υφιστάμενη υπέργεια 
διθάλαμη δεξαμενή εντός του διατηρητέου οικισμού Νησί βρίσκεται σε επαφή με τα ερείπια 
του Κάστρου Ζαφειρόπουλου και με σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβάλ-
λεται η κατεδάφισή της. Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου επιλέχθηκε, 
ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση της ΜΟΔ, η λύση της κατασκευής υπόγειας δε-
ξαμενής, στη θέση των δυο υφιστάμενων δεξαμενών οι οποίες θα κατεδαφιστούν. Αντικεί-
μενο του έργου είναι η αντικατάσταση του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τη 
γεώτρηση μέχρι τη νέα δεξαμενή του οικισμού Παραλίου Άστρους. Το έργο είναι απαραίτη-
το για την ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος μεταφοράς πόσιμου νερού και την 
υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής.
Η βελτίωση των παρεχόμενων βασικών υποδομών ύδρευσης θα συμβάλει στην ποιοτική 
αναβάθμιση του οικισμού, τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής, στην αύξηση της ελ-
κυστικότητας της περιοχής, στη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και, συνεπώς, 
των προοπτικών μακροπρόσθεσμης βιωσιμότητας. 

Υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ στον Δήμο Β. Κυνουρίας και στη ΔΕΥΑ:
Η υποστήριξη αφορά την ωρίμανση του έργου και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο σχε-
τικής πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα: 
   Σύνταξη εγχειριδίου διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων ΔΕΥΑ για την  

 προγραμματική περίοδο 2014-2020
   Υποστήριξη σε όλα τα βήματα των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων
   Έλεγχος συμβατότητας των τευχών δημοπράτησης με τις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016  

 και των επικαιροποιημένων πρότυπων τιμολογίων
   Σύνταξη οικονομοτεχνικής ανάλυσης του προτεινόμενου έργου
   Σύνταξη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ και Δήμου Β. Κυνουρίας για  

 τη στελέχωση των επιτροπών παραλαβής
   Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και συμπλήρωση φακέλου έργου  

 για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
   Επιτόπου συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια προετοιμασίας της υποβολής  

 της πρότασης

Β. Κυνουρία:
Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος 
κεντρικής δεξαμενής Παραλίου Άστρους 

Αρμόδιο στέλεχος ΜΟΔ για πληροφορίες:  
Κ. Καρμπέρης, 2713 610405 

kkarberis@mou.gr


