




46 εκ. ευρώ ανταποδοτικά οφέλη και 

βελτιωτικές αλλαγές

από την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης –

Αττικής
Α) 35.000.000,00 € για βελτιωτικές αλλαγές

 1. Υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς - μηδενική οπτική όχληση σε Φόδελε και Δαμάστα

 2. Μείωση οπτικής όχλησης του Σταθμού Μετατροπής από τον οικισμό της  Δαμάστας

 3. Νέος ασφαλτοστρωμένος δρόμος για την πρόσβαση στο Σταθμό 

Β) 11.000.000,00€ για έργα με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα

 Ανάπλαση κεντρικής οδικής αρτηρίας Δήμου Μαλεβιζίου (Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι)

 Κατασκευή και Ανακαίνιση Σχολικών Μονάδων

 Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 1 MW

 Προμήθεια minibus και ηλεκτρικού αυτοκινήτου για την ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και των πράσινων μεταφορών

 Εξοπλισμός αγροτικών ιατρείων  

 Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δαμάστας

 Βελτίωση/συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  Δαμάστας

 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού Μαλεβιζίου





e-Malevizi

Ψηφιακός Δήμος – Αναβάθμιση 

Υπηρεσιών
 Γραμμή Δημότη στο 15330

 Ηλεκτρονική εφαρμογή /App «Δημότης Μαλεβιζίου»

 Ηλεκτρονική εφαρμογή Αιτημάτων Σχολείων

 Δωρεάν ευρυζωνικό wi-fi σε παραλίες και κοινόχρηστους χώρους

 Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου

 My Kep Live – Εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση στα ΚΕΠ

 Ενότητα Διαχείρισης COVID στην ιστοσελίδα του Δήμου

 Εφαρμογή «Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» του Δήμου

 Διαχείριση στόλου οχημάτων του Δήμου μέσω συστημάτων GPS/GPRS

 Προώθηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

 Προώθηση εφαρμογής για τη Διαχείριση των Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων

 Λογισμικό ψηφιοποίησης του αρχείου του Δήμου





11.015.411€ μόχλευση πόρων

από χρηματοδοτικά προγράμματα

Το Μαλεβίζι έγινε ανταγωνιστικό!

 7.160.962€ από χρηματοδοτικά προγράμματα με ανταγωνιστική 

αξιολόγηση

 3.854.449,41€ από χρηματοδοτικά εργαλεία 



7.160.962€ από χρηματοδοτικά 

προγράμματα με ανταγωνιστική αξιολόγηση

 1.926.000,00€ ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ

 3.100.000,00€ στο Πρόγραμμα Α. Τρίτσης

 468.340,00€ στο Πράσινο Ταμείο

 1.666.542 υπό ένταξη  στο ΕΣΠΑ



1.926.000,00€ ενταγμένα έργα στο 

ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020»

 368.000,00€ Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου

 147.000,00€ Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου

 380.000,00€ Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας

 209.000,00€ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου

 105.000,00€ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαράθου

 250.000,00€ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ρογδιάς

 317.000,00€ Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

 150.000,00€ «Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας»



3.100.000,00€ στο Πρόγραμμα Α. 

Τρίτσης

 Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως 

υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού

(κτίριο Συνεταιρισμού Γαζίου)



468.340,00€ στο Πράσινο Ταμείο

 345.310,00€ Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας 

Τσαλικακίου & πλατείας Κ. Μουντάκη

 83.350,00€ Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων πεζοδρομίων πλατειών Φόδελε

 39.680,00€ Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων( Σ.Φ.Η.Ο.)



1.666.542 € υπό ένταξη  στο ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

 355.000,00€ Ανακαίνιση του Εκθετηρίου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου

 532.000,00€ Αποκατάσταση παλαιού κτιρίου Τυροκομείου στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Μαλεβιζίου

 108.000,00€ Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας φάμπρικας στο Κεραμούτσι και δημιουργία αυτής σε 
εκθεσιακό χώρο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020» 

 431.892,00€ Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και δράσεις 
ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 239.750,00€ Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών 
Δήμου Μαλεβιζίου (λάβαμε σήμερα απόφαση ένταξης)



3.854.449,41€ από χρηματοδοτικά 

εργαλεία 

 1.931.468,41€ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης

 1.072.400,00€ από το ΠΔΕ των Υπουργείων

 850.581,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ



1.072.400,00€ από το ΠΔΕ των Υπουργείων

 768.000,00€ «Εξασφάλιση προσπελασιμότητας και συνθηκών οδικής 

ασφάλειας στην οδό 16 Μαρτύρων στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Τσαλικάκι» 

(*Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών)

 170.000,00€ Πρόγραμμα πρόληψης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες (*Υπουργείο Εσωτερικών)

 74.400,00€ Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης  για την κάλυψη  

επειγουσών αναγκών της δίχρονης  προσχολικής εκπαίδευσης Νηπιαγωγείων 

(*Υπουργείο Παιδείας)

 60.000,00€ Κατασκευή μίνι γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη Δ.Ε. Γαζίου 

(*Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)



850.581,00€ από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 323.201,00€ «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης 

και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Μαλεβιζίου»

 150.000,00€ Προμήθεια απορριμματοφόρου

 154.380,00€ Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαλεβιζίου

 223.000,00€ Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού





Διαχείριση Πανδημίας
Ψυχραιμία – Υπευθυνότητα – Αλληλεγγύη

 Ενημερωτική ενότητα Διαχείρισης COVID-19 στην ιστοσελίδα του Δήμου

 Συνεργασία με Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ, 7η ΥΠΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Πολιτική Προστασία

 Απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, 
παγκάκια κλπ

 Απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες

 Ενεργοποίηση Γραμμής Δημότη στο 15330

 Εκστρατεία «Μείνετε σπίτι – Μένουμε δίπλα σας» για τη διαχείριση των περιοριστικών μέτρων 
λόγω Covid -19

 Πόρτα – πόρτα εξυπηρέτηση ηλικιωμένων,  απόρων, ανήμπορων, μοναχικών ατόμων και 
οικογενειών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων σε τρόφιμα, φάρμακα, πιστοποιητικά

 Διεύθυνση Καθαριότητας & «Βοήθεια στο Σπίτι» στην πρώτη γραμμή στήριξης για την 
πανδημία



Διαχείριση Πανδημίας
Ψυχραιμία – Υπευθυνότητα – Αλληλεγγύη

 Ενίσχυση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ψηφιοποίησης υπηρεσιών

 Λειτουργία υπηρεσιών με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων

 Ιατρός εργασίας στο Δήμο

 Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού στο προσωπικό

 Χορήγηση μασκών, αντισηπτικών και απολυμαντικών στα σχολεία

 Είσοδος στις δημοτικές υπηρεσίες με ραντεβού

 Υποχρεωτική θερμομέτρηση κατά την είσοδο στις δημοτικές υπηρεσίες

 Ενίσχυση προσωπικού καθαριότητας

 Ενίσχυση σχολικών καθαριστριών

 Rapid tests στον Κρουσώνα

 Drive through rapid tests στο Γάζι





Πολιτική Προστασία

 Ίδρυση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαλεβιζίου (Σ.Τ.Ο.)

 SMS – ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των δημοτών - χρηστών της εφαρμογής «Δημότης 
Μαλεβιζίου»

 Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Πολιτικής Προστασίας Μαλεβιζίου:

 Βορέας (αντιμετώπιση χιονοπτώσεων / παγετού)

 Εγκέλαδος (αντιμετώπιση σεισμών)

 Δάρδανος (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων)

 Ιόλαος (αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών)

 Δράσεις πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες

 Αγαστή συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό)

 Ετοιμότητα στη λήψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού από έκτακτα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

 Επιτυχής αντιμετώπιση συνεπειών εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων

 Επιτυχής αντιμετώπιση συνεπειών εκδήλωσης πυρκαγιών 





Κοινωνική Στήριξη

 Εκστρατεία «Μείνετε σπίτι – Μένουμε δίπλα σας» για τη διαχείριση των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid -
19

 Διανομές προϊόντων πόρτα – πόρτα

 «Βοήθεια στο Σπίτι» στην πρώτη γραμμή στήριξης για την πανδημία

 Πόρτα – πόρτα εξυπηρέτηση ηλικιωμένων,  απόρων, ανήμπορων, μοναχικών ατόμων και οικογενειών 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων σε τρόφιμα, φάρμακα, πιστοποιητικά

 Περικοπή του 50% της αποζημίωσης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων για την 
αγορά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

 Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο & Κοινωνικό Φαρμακείο στη μάχη κατά 
των συνεπειών της πανδημίας

 Ιατρικές Υπηρεσίες στα περιστατικά του Βοήθεια στο Σπίτι

 Συνεργασία με Παιδίατρο για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

 «Μπορούμε» - Συνεργασία Δ. Μαλεβιζίου και Ιδρύματος Στ. Νιάρχος

 Πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid-19» για έκτακτη επισιτιστική ενίσχυση

 Εθελοντικές αιμοδοσίες



Κοινωνική Στήριξη

 Απαλλαγές επιχειρήσεων από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 Απαλλαγές καταβολής τροφείων σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

 Απαλλαγή καταβολής συνδρομής στο δημοτικό γυμναστήριο

 Απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

 Δράσεις ψυχολογικής στήριξης

 Δράσεις συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης

 Μηνύματα ευαισθητοποίησης για την προστασία της υγείας (φωταγώγηση Δημαρχείου για την 
πρόληψη του καρκίνου του μαστού) 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στις τοπικές κοινότητες 

 Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση

 Συμβουλευτική για μαθησιακές δυσκολίες





Ο Δήμος στα χέρια σου!
Νέο σύστημα επικοινωνίας, ηλεκτρονικής υποβολής

& διαχείρισης των αιτημάτων σας προς το Δήμο

 787 αιτήματα

 98,22% ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται 
άμεσα

 Καλέστε τη Γραμμή Δημότη στο 15330 (αστική χρέωση)

Καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00

 Κατεβάστε την εφαρμογή «Δημότης Μαλεβιζίου» (application) για κινητά 
τηλέφωνα & tablets

Διαθέσιμη δωρεάν για εγκατάσταση σε φορητές συσκευές με λογισμικό ANDROID και iOS



Γραμμή Δημότη στο 15330

& Δωρεάν εφαρμογή (application)

«Δημότης Μαλεβιζίου»

Σύνολο 787 100 %

Ολοκληρώθηκαν 707 89,83 %
98,22 %

Σε εξέλιξη 66 8,39 %

Δεν έγιναν 14 1,78 %

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

Καθαριότητα 56 7,12 %

Δημοτικός Φωτισμός 96 12,2 %

Πράσινο 75 9,53 %

Οδοποιία 291 36,98 %

Κοινόχρηστοι χώροι 18 2,29 %

Δημοτικά κτίρια 42 5,34 %

Ύδρευση 94 11,94 %

Αποχέτευση 39 4,96 %

Άδρευση 17 2,16 %

Αδέσποτα 22 2,80 %

Έντομα-τρωκτικά 5 0,64 %

Εξυπηρέτηση ευπαθών 

ομάδων & λοιπές 

αναφορές

32 4,07 %

ΣΥΝΟΛΟ 787 100 %

Αιτήματα ανά κατηγορία

Αναφορές αιτημάτων





Παιδεία

 Νέο σχολείο για το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

 Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου για το Νηπιαγωγείο Καλεσσών

 Ολοκληρωτική ανακαίνιση Νηπιαγωγείου Καβροχωρίου

 Χρηματοδότηση σχεδόν 2.000.000,00 € μέσω ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων: 

 Γυμνάσιο Γαζίου

 Γυμνάσιο Τυλίσου

 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Τυλίσου,

 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μαράθου,

 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ροδιάς

 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

 2ο Δημοτικό Αγίας Μαρίνας (πρώην αθλητικό)

 Δρομολόγηση κατασκευής νέων σχολικών μονάδων από τον ΑΔΜΗΕ 

 Μελέτη για νέο Γυμνάσιο Γαζίου (προς υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)



Παιδεία

 Ανακαίνιση Νηπιαγωγείου Κρουσώνα

 Ανακαίνιση Νηπιαγωγείου Ροδιάς

 Ανακαίνιση κτιρίου & αναβάθμιση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Αγίας Μαρίνας

 Ανακαίνιση Γυμνασίου Κρουσώνα

 Ολοκαίνουρια αίθουσα Γυμνασίου Γαζίου

 Παραχώρηση αίθουσας για το Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών

 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου (Πολύδροσο)

 Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα Δημοτικά Σχολεία: Αγίας Πελαγίας, Φόδελε & 1ο Κρουσώνα

 Αντικατάσταση μονώσεων Παιδικού Σταθμού Κρουσώνα

 Μελέτη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συντήρησης σχολικών μονάδων και αναβάθμισης αύλειων χώρων και 
εξοπλισμού (προς υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)

 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες 

 Δράσεις πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες

 Χορήγηση tablets για την τηλεκπαίδευση στις σχολικές μονάδες





Ποιότητα Ζωής

 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

 Κυκλοφορικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζούς, ΑμεΑ, 

οικογένειες

 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο (διανοίξεις, αναπλάσεις, αποκαταστάσεις)

 Ενίσχυση διαγραμμίσεων στον αστικό ιστό

 Νέοι Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης

 Νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 Νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

 Έγκριση χρηματοδότησης μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες 

 Έγκριση χρηματοδότησης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού στο Φόδελε

 Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

 Μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης & ενοποίηση πλατειών περιοχής Αγίας Μαρίνας (υποβολή πρότασης στο 

Πράσινο Ταμείο)

 Μελέτη ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ στις παραλίες (υποβολή πρότασης στο 

ΕΣΠΑ)

 Μελέτη αναβάθμισης Παιδικών Χαρών (προς υποβολή πρότασης χρηματοδότησης)





Πολεοδομικός Σχεδιασμός

 Προς ολοκλήρωση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Γαζίου

 Προς κύρωση η Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Αγίας Μαρίνας (σήμερα έχει κυρωθεί)

 Σε διαδικασία έγκρισης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ Τυλίσου

 Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες συμπληρωματικές γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες 
για να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα η πολεοδομική μελέτη περιοχής «Αγάκου Μετόχι». 
(στάδιο εγκρίσεων)

 Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες προκειμένου να εγκριθεί το 
Σχέδιο Πόλης της πολεοδομικής ενότητας «Κολυβά Μετόχι» (στάδιο εγκρίσεων)

 Ανατέθηκε η πολεοδόμηση της Αμμουδάρας (παραδόθηκε η κτηματογράφηση)

 Ολοκληρώθηκε η κτηματογράφηση της πολεοδομικής ενότητας «Μεγάλος Λάκκος»

 Εκπονείται η πολεοδομική μελέτη οικισμού Καλεσσών

 Εκπονείται η πολεοδομική μελέτη περιοχής «Χαλέπα Κεφαλογιάννη»





Αναβάθμιση Λιμένα Παντάνασσας

 323.201,00€ για Βελτίωση των Λιμενικών Υποδομών στο Αλιευτικό Καταφύγιο 
Παντάνασσας (έγκριση χρηματοδότησης από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ):

 Μελέτη Χωροταξικής, Πολεοδομικής και Λιμενικής Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

 Μελέτη τοπογραφικής – βυθομετρικής αποτύπωσης

 Λιμενική μελέτη

 Συγκοινωνιακή μελέτη

 Υδραυλική μελέτη

 Μελέτη ακτομηχανικής διερεύνησης

 Γεωτεχνική μελέτη

 Γεωλογική μελέτη

 Στατική μελέτη

 Τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 Μελέτη Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας Υποδομών & Εγκαταστάσεων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα



Αναβάθμιση Λιμένα Παντάνασσας

 150.000,00€ για ολοκαίνουριο εξοπλισμό. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η 

«Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας» 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020») για:

 νέα αυτοματοποιημένα pillars (συσκευές παροχής ρεύματος – ύδατος)

 νέα φωτιστικά σώματα και ιστούς σύγχρονης τεχνολογίας

 έξυπνα ηλιακά παγκάκια - info kiosks για την εξυπηρέτηση του κοινού 

 νέα καλύμματα φρεατίων με σύνθετο υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής

 αντικατάσταση της εσχάρας (γλίστρας) ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών





Περιβάλλον
 Μελέτη για ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων & Οικιακής Κομποστοποίησης (υποβολή 

πρότασης στο ΕΣΠΑ)

 Μελέτη για ανάπτυξη Πράσινων Σημείων (υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ)

 Μελέτη για ανάπτυξη Γωνιών Ανακύκλωσης (προς υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)

 Ωρίμανση μελέτης για «πράσινο» Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ)

 Λειτουργία συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα απορρίμματα  

 Συστηματικές εργασίες συντήρησης πρασίνου

 Αποψιλώσεις χόρτων κατά μήκος οδών, πεζοδρομίων & σε κοινόχρηστους χώρους

 Καθαρισμοί οδών, πλατειών, παιδικών χαρών

 Ψεκασμοί Δακοκτονίας για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών

 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών

 Ενίσχυση αριθμού Γαλάζιων Σημαιών στο Δήμο

 Συστηματικοί καθαρισμοί ακτών / Προσβάσιμες παραλίες και τη χειμερινή περίοδο

 Πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών

 Φυτεύσεις αστικού πρασίνου

 Δενδροφυτεύσεις





Αδέσποτα

 Πρόγραμμα δωρεάν τοποθέτησης τσιπ

 Πρόγραμμα σίτισης αδέσποτων

 Ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη

 Πρόγραμμα διάθεσης ξηράς τροφής στο δίκτυο εθελοντών σίτισης αδέσποτων

 Συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις

 Μόνιμη συνεργασία με κτηνίατρο

 Πρόγραμμα στειρώσεων

 Μέριμνα ιατρικής φροντίδας 

 Διαδικτυακή Ημερίδα σεμιναριακού χαρακτήρα (Webinar) για την Παγκόσμια Ημέρα 
Προστασίας των Ζώων

 Μέριμνα επιπλέον σίτισης αδέσποτων στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
πανδημίας

 Πιστοποιήσεις βεβαιώσεων μετακίνησης για τη σίτιση των αδέσποτων εν μεσω πανδημίας





Τουρισμός

 Στελέχωση Γραφείου Τουρισμού 

 Δίαυλος επικοινωνίας με τουριστική αγορά εργασίας

 Διοργάνωση εκδηλώσεων υποδοχής χειμερινών τουριστών

 Δωρεάν Wi-Fi στις παραλίες

 Μελέτη ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ στις 
παραλίες (υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ)

 Σχεδιασμός νέας τουριστικής πλατφόρμας του Δήμου, αναβάθμιση 
περιεχομένου & λειτουργικότητας μέσω ιστοσελίδας & mobile app 

 Σχεδιασμός καμπάνιας τουριστικής προβολής με έμφαση σε video spots

 Μελέτη υπό εκπόνηση για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διασύνδεση 
τουρισμού – πολιτισμού και πρωτογενούς τομέα





Πολιτισμός

 Ένταξη έργου Αποκατάστασης Παλαιού Συνεταιρισμού Γαζίου και μετατροπής του σε Κτίριο 
Πολιτισμού, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (3.100.000,00€)

 Εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου (Generation Next, Υδάτινος Χώρος κ.α.)

 Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και εικαστικές δράσεις 

 Ενίσχυση δράσεων Δημοτικής Χορωδίας Ενηλίκων

 Ενίσχυση δράσεων Δημοτικής Θεατρικής Ομάδας

 Πλούσιο πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2019

 Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2020

 Ενίσχυση καταλόγου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δωρεά Ζεβελάκη)

 Σύσταση επιτροπής Εποπτείας Δημοτικής Πινακοθήκης

 Σύσταση επιτροπής Εποπτείας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

 Τελετές μνήμης και τιμής πεσόντων ηρώων




