«Πρόληψη & ∆ιαχείριση Φυσικών Κινδύνων στις χωρικές
Ενότητες ∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάµου,
∆ήµου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου»
Ακρωνύµιο: «ΦΥΚΗΣΑΠ»

Α. Στοιχεία εγκεκριµένης πράξης:
Εταιρικό Σχήµα: ∆ήµος Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Σάµου, ∆ήµος
Αραδίππου & Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤ∆
Επικεφαλής Εταίρος: ∆ήµος Ηρακλείου
Εγκεκριµένος Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου: 800.000,00€, ο οποίος
κατανέµεται ανά Εταίρο ως εξής:
Προυπολογισµός ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης = 280.000,00€
Συνεισφορά ΕΤΠΑ: 80%
Εθνική Συµµετοχή: 20%
Σύµβαση Χρηµατοδότησης: Υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης στις
14/10/2011 µε αριθµό <Κ1_2_08>.
Β. Αντικείµενο της πράξης:
Οι ∆ράσεις της πράξης που αφορούν τον ∆ήµο Ηρακλείου (Επικεφαλής Εταίρος)
είναι:
• η εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης – Χαρτογράφησης Κινδύνου και η
επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης πρόληψης – διαχείρισης
φυσικών κινδύνων
• η συµπλήρωση, Ανανέωση και Ψηφιακή Επεξεργασία Χαρτογραφήσεων σε
GIS µε δυνατότητα παραγωγής χαρτών συµβατών και µε σύστηµα GPS
• η προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την σήµανση δασικών
αγροτικών οδών, σηµείων συγκέντρωσης στο ∆ήµο Ηρακλείου
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η προµήθεια και τοποθέτηση 4 υδατοδεξαµενών πυροπροστασίας νέας
τεχνολογίας
η Ανάπτυξη και εκτύπωση 1 Εγχειριδίου πρόληψης και αντιµετώπισης
σεισµών για κατοίκους, εµψυχωτές και εθελοντές
η προµήθεια ατοµικού/οµαδικού εξοπλισµού εθελοντών αντιµετώπισης
φυσικών καταστροφών µετά από καταγραφή των αναγκών
η Κατάρτιση – Εκπαίδευση µελών εθελοντικών οµάδων και στελεχών
δηµόσιου τοµέα
η ∆ιοργάνωση 1 Ηµερίδας Ενηµέρωσης / Ευαισθητοποίησης πολιτών,
∆ηµόσιων Υπηρεσιών και Προσέλκυσης Εθελοντών για την πρόληψη και
προστασία από φυσικές καταστροφές
η Ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού, η ∆ηµιουργία
ιστοσελίδας του έργου
η Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών

Ο στόχος του προγράµµατος είναι η πρόληψη και διαχείριση των φυσικών
κινδύνων δεδοµένου ότι δίνει την ευκαιρία στους εταίρους να παρέµβουν σε τοµείς
της αρµοδιότητάς τους αξιοποιώντας την εµπειρία και τεχνογνωσία των άλλων
εταίρων τους, αναπτύσσοντας εργαλεία που βοηθούν στον ολοκληρωµένο
σχεδιασµό για πρόληψη, αντιµετώπιση και συντονισµό, αναπτύσσοντας τη
διασυνοριακή συνεργασία και τέλος αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας τον
εθελοντισµό και την ενεργή συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού.
Γ. Χρονοδιάγραµµα της πράξης:
Η ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο χρόνια µετά την υπογραφή
της Σύµβασης Χρηµατοδότησης, ήτοι µέχρι τις 14/10/2013.

