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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2018
Περίληψη
Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
του
Δήμου
Παλαιού Φαλήρου 2017-2019 (Α΄ Φάση).

Αρ. Aπόφασης 312

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος,
σήμερα 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο,
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 21733/23-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41
μελών ήταν παρόντα 28, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Αλεξοπούλου Ε.
Ανδρικοπούλου Β.
Αντωνιάδου Μ.
Αρσενίδου Α.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Καμαριάς Σ.
Κανέλλος Θ.
Καραμαρούδης Γ.
Καρκατσέλης Δ.
Λάζαρης Δ.
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ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαυρακάκης Σ.
Μερκουράκης Κ.
Μεταξάς Σ.
Μιχαηλίδης Μ.
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπίτσικας Ι.
Μπουγάς Τ.
Ξυνού Α.
Πανταζής Α.
Πιτούλης Δ.
Τριάντος Ι.
Φακιολά Ε.
Φρέρης Ι.
Φωστηρόπουλος Ι.
Χρυσοβερίδης Γ.
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Αρώνη Μ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Γιάκοβλεφ Ν.
Ζάγκα Μ.
Κορόμηλος Α.
Λαζαρίδου Α.
Μαυρίδου Ε.
Mαυρομμάτης Ι.
Μηλαΐτη Μ.
Παπαγεωργίου Χ.
Ράπτη-Ψαρράκου Ε.
Σύριγγα Α.
Τεντόμας Κ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ : 1ο
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με
αρ.πρωτ. 21710/23-11-2018 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης τη λήψη απόφασης για τη
ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2017-2019.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.10κα' του άρθρου 18 του
N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/13
(ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α'):
" 1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο
εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.»
Στο άρθρο 1 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής:
"Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
1. Στρατηγικό Σχέδιο
Στο Στρατηγικό Σχέδιο:
α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α.
και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να
διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο:
α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα
εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα,
β. κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία
καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή
επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις
αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του.
Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς
υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς.
δ. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,
ε. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,
στ. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού,
ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως
υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου,
η. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της
πενταετίας,
θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος για κάθε έτος
της πενταετίας,
ι. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος
Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.
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Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.
Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση."
Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής:
"Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει
χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης
επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου 20102014.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η
εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών."
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
"1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα
απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των
συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται
με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την
προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση
και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση
τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά."
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των
δήμων. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης
και λειτουργίας των δήμων, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει
το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός
σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας
την τοπική τους διάσταση.
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς
και η οργάνωση των υπηρεσιών των δήμων και των ΝΠΔΔ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) των δήμων αποτελεί το εργαλείο της καθημερινής λειτουργίας τους και της
άσκησης του αναπτυξιακού τους ρόλου. Είναι το βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης του δήμου. Η διαδικασία σύνταξής του εμπλέκει, με ουσιαστικό ρόλο, τις υπηρεσίες και τα όργανα των
ΟΤΑ.
Ο σκοπός των ΕΠ, όπως αναφέρεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων της
ΕΕΤΑΑ (Σεπτέμβριος 2011), «είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε
εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που
ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής
περιόδου. Η παραπάνω πρόβλεψη δε θα πρέπει να αναιρεί την ουσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της
προσπάθειας. Ως εκ τούτου η διαδικασία για την ολοκλήρωση κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
συνεχίζεται και πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου χρονικού ορίου καθόσον η σχετική προθεσμία δεν είναι
αποκλειστική ( ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31.03.2015).
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Στη συνέχεια η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος (Α΄ και Β΄ Φάση), η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 4/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αποτελείται από υπαλλήλους
του Δήμου Π. Φαλήρου επειδή στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου δεν υφίσταται υπηρεσία προγραμματισμού, αρμόδια για
την ανωτέρω σύνταξη, αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου και των ΝΠΔΔ
συνέταξε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου 2017-2019, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή με
το από 05.11.2018 έγγραφό της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασή της το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου. »

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
 την παρ.1 του άρθρου 266 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την περίπτ.β’ άρθρο 63 του άρθρου 86
του Ν.3852/2010
 τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.
89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
 την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του στρατηγικού
σχεδιασμού, λαμβάνοντας όψη και το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο συνέταξε η Ομάδα
Εργασίας συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του
σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες
του δήμου
 την υπ’ αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(23 Υπέρ – 2 Λευκά: Μπουγάς Τ., Πιτούλης Δ. – 2 Κατά: Αλεξοπούλου Ε., Αντωνιάδου Μ.)

Ψηφίζει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2017-2019, όπως αυτό
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, και
παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην
ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης
υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 312/2018.
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Μεταξάς Σ..
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010:
«
1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας,
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
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3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων
».
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την
επικοινωνία μεταξύ φορέων».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ
Παλαιό Φάληρο 3/12/2018
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
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1.1 Οξηζκφο-Αληηθείκελν-θνπφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) ησλ ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ απνηειεί ην εξγαιείν ηεο
θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο

θαη ηεο άζθεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ. Δίλαη ην

βαζηθφ εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ, δξάζεσλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ.
Ζ δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ εκπιέθεη, κε νπζηαζηηθφ ξφιν, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ
ΟΣΑ.
Ο ζθνπφο ησλ ΔΠ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ

Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ

Πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ (επηέκβξηνο 2011), «είλαη

ε πξνώζεζε ηεο

Γεκνηηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζε ελαξκόληζε κε ηηο θαηεπζύλζεηο
αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν θαη ηηο λέεο αξκνδηόηεηεο πνπ νξίδεη
ην Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Γηάγξακκα 1.1: θνπνί ΔΠ ησλ δήκσλ

ΠΡΟΧΘΖΖ
ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ Χ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ
ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
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Αλάιπζε ησλ ζθνπψλ ΔΠ:

Πξνψζεζε ηνπηθήο αλάπηπμεο:
Πξνζηαζία & αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο & νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ
θαηνίθσλ.
Βειηίσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο.

Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ δήκνπ:
Βειηίσζε
απνηειεζκαηηθφηεηαο
&
απνδνηηθφηεηαο
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
Βειηίσζε παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε
πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο
εμνπιηζκνχ θαη εμαζθάιηζεο γεο & θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Βειηίσζε
νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο:
πξνγξακκαηηζκφο,
παξαθνινχζεζε θφζηνπο θαη νξζνινγηθφηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηνπ δήκνπ:
πκβνιή ησλ
● ηνπηθψλ, θνηλσληθψλ & νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
● γεηηνληθψλ φκνξσλ δήκσλ
●ινηπψλ θνξέσλ ηνπ πνιηηηθν-δηνηθεηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Κεληξηθνί θνξείο θαη
Πεξηθέξεηα)
Αλαβάζκηζε επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ δήκνπ κε θνξείο
ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ & θνηλσληθνχ ηνκέα, ζε ηνπηθφ,
δηαπεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΠ είλαη:
 Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ.
 Απνηειεί ην πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ.
 Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη
κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ.
 Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ.
 Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ.
 Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο.

1.2

Πεξηερφκελν ΔΠ1
ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σν εηζαγσγηθφ θεθάιαην ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ
ζηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, φξγαλα πνπ
ζπζηήζεθαλ). πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη:
- Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλψζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
- Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ νη ππεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά πξφζσπα ηνπ
Γήκνπ θαη ηα ππφινηπα φξγαλα (ελδεηθηηθά: Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πκβνχιηα Γεκνηηθψλ ή
Σνπηθψλ θνηλνηήησλ, θιπ.) ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
- Παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο
ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
Κεθάιαην 1.1: ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
1.1.1. Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γήκνπ σο Οξγαληζκνχ.
1.1.2. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα
«Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο».
1.1.3. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα
«Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο».
1.1.4. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα «Σνπηθή
νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε».
1.1.5. Σν νξγαλφγξακκα, ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ θαη νη νξηδφληηεο
ππεξεζίεο.
Κεθάιαην 1.2: ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
1.2.1. Σν φξακα θαη νη αξρέο ηνπ Γήκνπ
1.2.2. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ
1.2.3. Οη Άμνλεο, ηα Μέηξα & νη ηφρνη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ

1

Πεγή: ΟΓΖΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΧΝ, ΔΔΣΑΑ, επηέκβξηνο 2011
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ
ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Κεθάιαην 2.1: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ-ΥΔΓΗΑ ΓΡΑΖ (ΣΥΟΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ)
Κεθάιαην 2.2: ΠΔΝΣΑΔΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ
2.2.1. Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ
2.2.2. Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ
2.2.3. Καηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηα έηε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ
Κεθάιαην 2.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΣΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Κεθάιαην 2.4. ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

«Σα Πεληαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζπληζηνύλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο
θαη νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο ησλ Ο.Σ.Α. α' βαζκνύ. Αθνξνύλ ζηηο ππνδνκέο θαη ζηηο ηνπηθέο
επελδύζεηο, θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Ο.Σ.Α., κεξηκλώληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ παξνρή
πνηνηηθόηεξσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Καιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ

Γήκνπ

θαη

ελ

δπλάκεη

ην

ζύλνιν

ησλ

ηνπηθώλ

ππνζέζεσλ.

Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ιακβάλνληαη απαξαίηεηα ππόςε νη θαηεπζύλζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνύ
ζρεδηαζκνύ ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ν πθηζηάκελνο ρσξνηαμηθόο θαη
πνιενδνκηθόο

ζρεδηαζκόο

θαζώο

θαη

νη

πξνηεξαηόηεηεο

πνπ

απνξξένπλ

από

ζεζκνζεηεκέλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, αλαδεηθλύνληαο ηελ ηνπηθή ηνπο δηάζηαζε».2
Γηάγξακκα 1.2: Γνκή ΔΠ

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
ησλ Γήκσλ

ηξαηεγηθό ρέδην

Δπηρεηξεζηαθό ρέδην

Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο θαη
Αμηνιόγεζεο

2

Βι.
άξζ.
1
Απόθαζεο
ΤΠ.Δ.
41179/23.10.2014
(ΦΔΚ
2970/04.11.2014
ηεύρνο
Β'):
Πεξηερόκελν, δνκή θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α'
βαζκνύ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014-2019.
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1.3

Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο ΔΠ
Πίλαθαο 1.1: Βήκαηα θαη ελέξγεηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ΔΠ

Βήκα 1

Πξνεηνηκαζία
Οξγάλσζε

Βήκα 2

πλνπηηθή
πεξηγξαθή
αμηνιφγεζε
πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο

θ αη

θαη
ηεο











Βή κ α 3

Βή κ α 4

Βή κ α 5

Βή κ α 6

Καζνξηζκφο
ηνπ
Οξάκαηνο θαη ηεο
ηξαηεγηθήο
ηνπ
Γήκνπ – Καηάξηηζε
ηνπ
ηξαηεγηθνχ
ρεδίνπ




πλεξγαζία
κε
φκνξνπο Γήκνπο
θαη
κε
ηελ
Πεξηθέξεηα



Έγθξηζε
ηνπ
ηξαηεγηθνχ
ρεδίνπ
θαη
πινπνίεζε
ησλ
δηαδηθαζηψλ
δηαβνχιεπζεο




Καηάξηηζε
Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ



















Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ
Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ
Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΝΠ ηνπ Γήκνπ
Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γήκνπ σο
Οξγαληζκνχ
Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα
«Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο». Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε
3
(αλάιπζε SWOT)
Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα
«Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο».
Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε (αλάιπζε SWOT)
Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθφ ηνκέα
«Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε». Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε
(αλάιπζε SWOT)
Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ θαη νη νξηδφληηεο ππεξεζίεο.
Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε (αλάιπζε SWOT)
Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο
Γηαηχπσζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν
Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο
Καζνξηζκφο ησλ Αμφλσλ, ησλ Μέηξσλ θαη ησλ ηφρσλ
πλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο γηα δξάζεηο ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο
θαη ηελ αλάπηπμε δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
πλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα δξάζεηο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο θαη ηελ αλάπηπμε δηαβαζκηδηθψλ ζπλεξγαζηψλ
χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ θαη ελεκέξσζε ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ
Παξνπζίαζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο
Παξνπζίαζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο
Γηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ-Γηαβνχιεπζε
χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη
ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
Καηάξηηζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο ζηφρνπο
ηνπηθήο αλάπηπμεο
Καηάξηηζε ησλ δηα-ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο (Οινθιεξσκέλεο
παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο)
Καηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο ζηφρνπο εζσηεξηθήο
αλάπηπμεο
Πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο
ζεκαζίαο

3

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα: Γπλάκεηο (Πιενλεθηήκαηα), Αδπλακίεο (Μεηνλεθηήκαηα),
Δπθαηξίεο, Απεηιέο. Αθνξά ηελ αλάιπζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη κε ηε δηάγλσζε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ, ελώ ζην άκεζν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ εληνπίδεηαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο-θίλδπλνη.
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Βή κ α 7

Βή κ α 8

Βήκα 9



Πεληαεηήο
πξνγξακκαηηζκφο
ησλ
δξάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο
πξνγξακκαηηζκφο
ηνπ ΔΠ









Πξνζδηνξηζκφο
δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο
θαη
αμηνιφγεζεο
ηνπ ΔΠ
Έγθξηζε ηνπ ΔΠ
θαη
ηειηθέο
ελέξγεηεο







Οκαδνπνίεζε, έιεγρνο θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΔΠ
Κσδηθνπνίεζε,
ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο
θαη
πξνυπνινγηζκφο δξάζεσλ
Έιεγρνο ζρεδίσλ δξάζεο
Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο
ΔΠ
Δθηίκεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο
Γείθηεο εηζξνψλ
Γείθηεο εθξνψλ
Γείθηεο απνηειέζκαηνο
Τπνβνιή ηειηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ ΔΠ ζηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή (ΔΔ)
Δηζήγεζε ηεο Δ.Δ. ηνπ ζρεδίνπ ΔΠ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
πξνο ζπδήηεζε & ςήθηζε (κε επηζχλαςε ησλ απνθάζεσλ
ησλ Γ.. ησλ ΝΠ θαη έθζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ
ΔΠ)
Τπνβνιή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΔΠ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο
Καηαρψξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Αηηηθήο ΔΠ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
δεκνζηνπνίεζε κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν

Θεσικά

Aπμησικά

S

W

δτμάμειρ/

αδτμαμίερ

ολεξμεκσήμασα

μ

οεπιβάλλξμ
οεπιβάλλξ

Ενωσεπικό

Εςωσεπικό

ρήκα 1.1: Γηάηαμε SWOT Analysis

O

T

ετκαιπίερ

αοειλέρ
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1.4

Όξγαλα θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ ΔΠ

Α’ ΦΑΗ: ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ύληαμε ζρεδίνπ
από ηελ ππεξεζία
Πξνγξακκαηηζκνύ
& Αλάπηπμεο

Δλεκέξσζε ηεο
Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο

Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ
από ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή πξνο ππνβνιή
ζην
Γεκνηηθό
πκβνύιην

ύλνςε
ζπκπεξαζκάησλ
ησλ δηαδηθαζηώλ
δηαβνύιεπζεο

Γεκνζηνπνίεζε ηνπ
ηξαηεγηθνύ
ρεδίνπ
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
δήκνπ θαη κε θάζε
άιιν πξόζθνξν

Έγθξηζε
ηνπ
ηξαηεγηθνύ
ρεδίνπ από ην
Γεκνηηθό
πκβνύιην

Σν ηξαηεγηθό
ρέδην
ηίζεηαη
πξνο ζπδήηεζε
ζηε
Γεκνηηθή
Δπηηξνπή
Γηαβνύιεπζεο
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Β΄ ΦΑΗ: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ηξαηεγηθό ρέδην

Γεκνζηνπνίεζε
ηνπ ΔΠ

Καηάξηηζε ζρεδίνπ
ΔΠ
από
ηελ
Τπεξεζία
Πξνγξακκαηηζκνύ &
Αλάπηπμεο

Έγθξηζε
ηεο
απόθαζεο Γ από
ηελ
Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε

Έγθξηζε
ησλ
ζηόρσλ θαη ησλ
δξάζεσλ από ην Γ
ηνπ θάζε ΝΠ πνπ ην
αθνξνύλ

Έγθξηζε
ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ ΔΠ από
ην
Γεκνηηθό
πκβνύιην

Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ
ΔΠ από ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή πξνο ππνβνιή
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην
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1.5 Θεζκηθφ πιαίζην
Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 («Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» – ΦΔΚ
114/Α) ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά

ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΔΠ απφ ηνπο Ο.Σ.Α., ζην

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Σ.Α.) θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ
πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ
Ο.Σ.Α. Ζ ζχληαμε ΔΠ απφ ηνπο Ο.Σ.Α., απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη
ε

δηαδηθαζία

ηνπ

πξνγξακκαηηζκνχ,

ηεο

παξαθνινχζεζεο

θαη

ηεο

κέηξεζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή
εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο
θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ.
Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 203 ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη: «ην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Γήκνη, νη
Κνηλόηεηεο θαη νη ύλδεζκνη εθπνλνύλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
Σν επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθό ζύλνιν αμόλσλ
πξνηεξαηόηεηαο γηα

δξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ

πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».
χκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, « 1. ην επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη, νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο,
θαζώο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
επηρεηξήζεώλ ηνπο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηεηξαεηίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ απηώλ. 2. Ζ πξόβιεςε ρξεκαηνδόηεζεο όισλ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο».
Σν ΔΠ ζπκπεξηιακβάλεη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, «όιεο ηηο δξάζεηο ησλ
δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
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ηδξπκάησλ ηνπο, εθόζνλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο έρνπλ εγθξηζεί
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην».
Με ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 3852/2010 («Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» - ΦΔΚ 87/Α), νξίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή
επηηξνπή είλαη αξκφδηα λα ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο ζεκαληηθφο
ξφινο ηεο δηαβνχιεπζεο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ΔΠ απνηππψλεηαη ζην άξζξν 76 ηνπ ηδίνπ λφκνπ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο «γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην
επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ».
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ λφκνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη, θαζνξίδεηαη φηη «Γηα ην κεζνπξόζεζκν πξνγξακκαηηζκό ησλ δήκσλ εθπνλείηαη
Πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη θαη' έηνο ζε Δηήζην Πξόγξακκα
Γξάζεο. Σν Σερληθό Πξόγξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη
επηζπλάπηεηαη, ζε απηό, σο παξάξηεκα.»
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 3463/2006, εθδφζεθε ην ΠΓ 185/07 (ΦΔΚ
221/12.09.2007 ηεχρνο Α'):«ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Ο.Σ.Α.) α' βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην ΠΓ 89/11 (ΦΔΚ 213/29.09.2011
ηεχρνο Α'). Με ηελ κε αξ. 41179/23.10.2014 Απφθαζε ΤΠ.Δ. (ΦΔΚ 2970/04.11.2014 ηεχρνο
Β') θαζνξίζηεθε ην πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. α' βαζκνχ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014-2019.
χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ε εθπφλεζε ησλ ΔΠ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην
εμάκελν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο
ησλ δξάζεσλ ηεο Σ.Α. Χζηφζν κε ην κε αξ. ΤΠ.Δ.Γ.Α. 8586/31.03.2015 έγγξαθν
δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία δελ είλαη απνθιεηζηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία γηα
ηελ νινθιήξσζε θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ ηνπ
αλσηέξσ πξνζδηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ.
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Κ
ΚΔ
ΔΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
Ο 22
2.1 Οκάδα Δξγαζίαο
χκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/07, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην ΠΓ 89/2011, ε αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ
πξνγξακκαηηζκνχ ζπληάζζεη ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα
φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. Ζ
πξναλαθεξνκέλε ππεξεζία είλαη αξκφδηα επίζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο ηνπ ΔΠ.
ηηο παξ. 1 & 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ηδίνπ ΠΓ, ην νπνίν αθνξά ζηε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο ηνπ ΔΠ, νξίδεηαη φηη ε

αξκφδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ,

ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ, θαζψο θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ πξνο ηελ εθηειεζηηθή
επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ δήκνπ θαη ζπληάζζεη ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δήκνπ, ην
νπνίν ππνβάιιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία επεμεξγάδεηαη ηηο
πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ
δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη, ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ δελ πθίζηαηαη
ππεξεζία κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο (ΦΔΚ Ο.Δ.Τ. 1139/η.Β/2003), ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή, κε ηελ κε αξ. 1/2015 απφθαζή ηεο, ζπγθξφηεζε νκάδα εξγαζίαο, απνηεινχκελε
απφ ηνπο:
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1. ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ ΜΑΡΗΑ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Οηθ/θψλ Τπ/ζηψλ & Αλαπι.
Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ
2. ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ (κε παξάιιεια θαζήθνληα
Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Μερ/ζεο-Μεραλνξγαλ.)
3. ΘΑΛΑΗΝΟΤ ΑΜΦΗΣΡΗΣΖ Αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο
Ο.Τ.
4. ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
5. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθψλ Έξγσλ
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
6. ΦΤΚΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ Αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο-Πξαζίλνπ
ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξ. 4/2016 φκνηα, σο
θαησηέξσ:
1. ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ ΜΑΡΗΑ

(ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ) Πξντζηακέλε

ηεο Γ/λζεο Οηθ/θψλ Τπ/ζηψλ & Αλαπι. Πξντζηακέλε
Γ/λζεο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ
2. ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΠΔ11 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ) Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ
(κε παξάιιεια θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Μερ/ζεο-Μεραλνξγαλ.)
3. ΘΑΛΑΗΝΟΤ ΑΜΦΗΣΡΗΣΖ (ΓΔ1 Γ/ΚΟΤ)

Αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ

Σκήκαηνο

Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Ο.Τ.
4. ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ (ΠΔ5 ΜΖΥ/ΓΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ) Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
5. ΦΤΚΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡ. ΜΖΥ/ΚΧΝ) Αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο-Πξαζίλνπ
6. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ (ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ) Τπάιιεινο ηεο Σ.Τ.
7. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ (ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ) Τπάιιεινο ηνπ γξαθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
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2.2 Οξγάλσζε – Πξνγξακκαηηζκφο
Γηάγξακκα 2.1: Δλέξγεηεο Οξγάλσζεο - Πξνγξακκαηηζκνχ

1.Οξγάλσζε

4.Δλεκέξσζε
ηνπ
πξνζσπηθνχ
θαη ησλ ΝΠΓΓ

ΟΡΓΑΝΩΖ --ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ

2.Γηαηχπσζε
αξρηθψλ
θαηεπζχλζεσλ
ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο

3.Πξνγξακκαηη-

ζκφο

Δλέξγεηεο ηνπ 1νπ Βήκαηνο ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ:
 Ζ Οµάδα Δξγαζίαο αθνχ έιαβε ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ Οδεγφ
Καηάξηηζεο ΔΠ ησλ Γήκσλ, θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλε
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
 Λακβάλνληαο ππφςε θαη ην ΔΠ 2012-2014, ε Οκάδα πξνέβε ζε πξνηεηλφκελεο
δηακνξθψζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πξννπηηθέο
ησλ επφκελσλ εηψλ.
 Πξνζδηνξίζηεθαλ νη εξγαζίεο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο.
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 Οξίζηεθαλ νη ζεκαηηθέο εξγαζίαο ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη ην κέινο ηεο Οκάδαο πνπ
ζα ηελ ππνζηεξίμεη θαη ζα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.
 Γφζεθε ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα δχν (2) ΝΠΓΓ ην εξσηεκαηνιφγην πεξηγξαθήο θαη
αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε
ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε & ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ.
 Εεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ ηνπ Οδεγνχ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
 Ζ Οκάδα Δξγαζίαο επεμεξγάζηεθε ην πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζε ζε ζπζθέςεηο ψζηε κε
ηε κέζνδν ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ λα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά θαη
νξζνινγηθά.
 Δλεκέξσζε ηνπ Αληηδεκάξρσλ νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο,
αξκφδηα γηα ηελ γεληθή επνπηεία ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο αξρηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Με ηε ζεηξά ηνπο ελεκέξσζαλ ην Γήκαξρν ψζηε λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ
Γήκνπ.
 Κιήζεθαλ ζε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο θαη εξγαζίαο νη πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη
ηκεκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηηο
δηεξγαζίεο

ζχληαμεο

ηνπ

ζηξαηεγηθνχ

ζρεδίνπ

θαη

ηνπ

επηρεηξεζηαθνχ

πξνγξάκκαηνο.
 Ζ Οκάδα Δξγαζίαο, χζηεξα απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ζπλέηαμε πξνζρέδην ηνπ
θεηκέλνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν εηέζε ππφςε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ
θαη ησλ ΝΠΓΓ. Έπεηηα απφ πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο, ε Οκάδα ζπλέηαμε ην θείκελν
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ππέβαιε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
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ΜΔΡΟ Β΄
ηραηηγικό χέδιο
((22οο –– 55οο Β
Βήήμμαα Δ
ΔΠ
Π))
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χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Απφθαζεο ΤΠ.Δ. 41179/23.10.2014, ην
πεξηερφκελν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πεξηιακβάλεη:

Γηάγξακκα Β.1: Πεξηερφκελν ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3

Συνοπτική περιγραφή και
αξιολόγηςη τησ
υφιςτάμενησ κατάςταςησ
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
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3.1

Γεληθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

3.1.1 Γεσγξαθηθά ζηνηρεία
Γεληθέο πιεξνθνξίεο4

Μεγάιε Γεσγξ. Δλφηεηα: ΑΣΣΗΚΖ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε: Αηηηθήο
Πεξηθέξεηα: Αηηηθήο
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα: ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ
Γήκνο: ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
Σνπ. ή Γεκ. Κνηλφηεηα:
Δπίζεκε Ολνκαζία: ην Παιαηφλ Φάιεξνλ
Έδξα Γήκνπ: Παιαηφ Φάιεξν
Τςφκεηξν: 20
Κσδηθφο Οηθηζκνχ: 4808000001
Γεσγξαθηθφ Μήθνο: 23.6965509958
Γεσγξαθηθφ Πιάηνο : 37.9264228770
Γεσγ. Γηακέξηζκα: ηεξεά Διιάδα
Ννκφο: ΑΣΣΗΚΖ
Πξψελ Γήκνο ή Κνηλφηεηα: ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
Παι. λνκα Σνπ. Γηακεξίζκαηνο: Παιαηνχ Φαιήξνπ

4

Πεγή: http://buk.gr/el/poli-perioxi/palaio-faliro, 16.01.2017
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΠ_01: ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΓΖΜΟ

ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΑΣΣΗΚΖ

ΔΓΡΑ

ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ

Σν Παιαηφ Φάιεξν είλαη παξαιηαθφ πξνάζηην ζηα λνηηνδπηηθά ηεο Αζήλαο. Ζ
έθηαζή ηνπ είλαη 4,6 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ελψ ην κήθνο ηεο παξαιίαο ηνπ ζην αξσληθφ
είλαη πεξίπνπ 4 ρικ. Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 5 κέηξσλ (κέζν ζηαζκηθφ) θαη απέρεη
πεξίπνπ 9 ρικ απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο (ζπλδέεηαη κε ηε Λεσθφξν πγγξνχ), 13
ρηιηφκεηξα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά (ζπλδέεηαη κε ηε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο) θαη πεξίπνπ
40 ρηιηφκεηξα απφ ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Σν Παιαηφ Φάιεξν
βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο Καιιηζέαο,
Νέαο κχξλεο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Αιίκνπ.5 πγθεθξηκέλα ν δήκνο Π. Φαιήξνπ είλαη
φµνξνο λνηηναλαηνιηθά ηνπ ∆ήµνπ Αιίµνπ, αλαηνιηθά ηνπ ∆ήµνπ Αγ. ∆εµεηξίνπ,
βνξεηναλαηνιηθά απηνχ ηεο Νέαο µχξλεο θαη βνξείσο ηνπ ∆ήµνπ Καιιηζέαο, ελψ θπζηθφ
φξην ηεο πφιεο απνηειεί ν Κφιπνο ηνπ αξσληθνχ θαη βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 5m (µέζν
ζηαζµηθφ). Ο ∆ήµνο ζπλδέεηαη µε ην θέληξν ηεο Αζήλαο µέζσ ηεο Λεσθφξνπ Αµθηζέαο θαη
ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ, ελψ ε ζχλδεζε µε ην ιηµάλη ηνπ Πεηξαηά γίλεηαη µέζσ ηεο
Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο.

Δηδηθφηεξα

ν ∆ήµνο νξηνζεηείηαη βνξείσο απφ ηε Λεσθφξν

πγγξνχ, αλαηνιηθά απφ ηε Λεσθφξν Δι. Βεληδέινπ θαη ηηο νδνχο ∆εµνζζέλνπο, Ναδιίνπ,
Κχπξνπ, Παµθπιίαο, Φαξψλ, Αγ. νθίαο, σθξάηνπο θαη Μεγάινπ πειαίνπ, λφηηα απφ
ηελ νδφ Αηζρχινπ, Ππζαγφξα θαη Πηθξνδάθλεο ελψ ε Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο απνθφπηεη
ηελ πφιε απφ ην ζαιάζζην µέησπφ ηεο.
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Δληάζζεηαη ζην Πνιενδνµηθφ ζπγθξφηεµα ηεο πξσηεπνχζεο θαη θαηαιακβάλεηαη
απφ αζηηθή δφκεζε. Έρεη αλαθεξπρζεί σο ηνπξηζηηθφο δήµνο ζχµθσλα µε ην Π.∆. 899/76
(ΦΔΚ 329/1976 ηεχρνο Α), έηζη φπσο ζπµπιεξψζεθε µε ην Π.∆. 664/77 (ΦΔΚ 222/77
ηεχρνο Α). Λφγσ ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηνπ ∆ήµνπ [ηνπξηζηηθά δεµφζηα θηήµαηα ∆έιηα
Φαιήξνπ – Φινίζβν θαη παξαιηαθή δψλε Αηηηθήο απφ ηνλ Φαιεξηθφ ξµν έσο ηελ Αγ.
Μαξίλα (Κξσπίαο)], παξνπζηάδεη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (μελνδνρεία, νξγαλσµέλε πιαδ,
εζηηαηφξηα θιπ), ε νπνία θαη εληζρχζεθε θαηά ηνλ ραξαθηεξηζµφ ηνπ δήµνπ σο Οιπµπηαθήο
Πφιεο.
Γήκνη Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο –ε νπνία
πεξηιακβάλεη ην λνκφ Αηηηθήο- ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ (Ν. 3852/2010):
Γιπθάδαο, Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο, Αιίκνπ, Νέαο κχξλεο, Μνζράηνπ - Σαχξνπ,
Καιιηζέαο, Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ
Οη δήκνη Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο θαη

Μνζράηνπ-Σαχξνπ ζπζηάζεθαλ κε ηνλ

πξναλαθεξφκελν λφκν, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο δελ επήιζε θακία αιιαγή.
Δηθφλεο 3.1: Ζ ζέζε ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζηελ Διιάδα

5
6

6

Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Παιαηό_Φάιεξν, 16.01.2017
Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Παιαηό_Φάιεξν, 16.01.2017
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Δηθφλα 3.2: Ζ ζέζε ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζηε ηεξεά Διιάδα

7

Δηθφλα 3.3: Ζ ζέζε ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

7

Πεγή: www.xarths_ellados.gr/geografika-diamerismata, 23.01.2017

8

Πεγή: www.patt.gov.gr , 23.01.2017

8
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Δηθφλα 3.4: Ζ ζέζε ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζην Νφηην Σνκέα Αζελψλ

Eηθφλα 3.5: ξηα Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

9

9

10

Πεγή: https://www.google.gr/maps/@37.914541,23.7202859,12z, 16.01.2017
Πεγή: http://geodata.gov.gr/maps/?locale=el, 16.01.2017

10
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Ζ ζέζε ηεο πόιεο ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ ζηε Μεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο
Ζ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ.είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κε ζπλερή αλάπηπμε.
εµαληηθφ µέξνο ησλ µεηξνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εληνπίδεηαη θαηά µήθνο ησλ µεγάισλ
νδηθψλ αμφλσλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ: Βνπιηαγµέλεο, Πνζεηδψλνο, πγγξνχ – Βαζ. νθίαο –
Κεθηζίαο, Κεθηζνχ, Πεηξαηψο, Αζελψλ, Μεζνγείσλ (µε έληαζε ζηελ Αγ. Παξαζθεπή). Απηνχ
ηνπ είδνπο ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ δελ δεµηνπξγεί θέληξν, µε ηελ παξαδνζηαθή
πνιενδνµηθή άπνςε ηνπ φξνπ, αιιά µπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εληζρχεη ηα θέληξα ησλ ∆ήµσλ.
Ο δήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ δηαθξίλεηαη σο έλαο απφ ηνπο δήκνπο πνπ παξνπζηάδεη εηθφλα
ρσξηθήο ζπκπχθλσζεο κε δεδνκέλν φηη εθάπηεηαη ζηε Λ. πγγξνχ. Γειαδή πεξηιακβάλεη
ην λφηην ηµήµα ηεο δψλεο µεηξνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Λ.πγγξνχ. Οη ππεξηνπηθέο θαη
ηνπηθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζνληαη ρσξίο λα απνηεινχλ ζπµπαγέο θέληξν, µεηαμχ ηεο
Λ.πγγξνχ, ηεο Λ.Αµθηζέαο θαη ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ.

Ζ παξαιηαθή δψλε

πεξηιαµβάλεη ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο θαη εµπνξίνπ, ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, θπξίσο ζηα
ηζφγεηα ησλ θηηξίσλ. Ζ εθηεηαµέλε πεξηνρή ζηελ έμνδν ηεο Λ.πγγξνχ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ
Φαιεξηθφ φξµν, πεξηιαµβάλεη πάξθν αλαςπρήο, πάξθν λαπηηθήο παξάδνζεο, µαξίλα,
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πεξηνρή ησλ παιηψλ θηηξίσλ ηεο αεξνπνξίαο.

11

εκαληηθά αλαπηπμηαθά ζηνηρεία ηνπ δήκνπ είλαη: ε παξαιηαθή δψλε πνπ απνηειεί
ζπλέρεηα ηεο επξχηεξεο δψλεο ηνπ φξµνπ Φαιήξνπ, ηεο νπνίαο ε αλάπιαζε ηα ηειεπηαία
ρξφληα

είλαη

ζεακαηηθή.

Οη

ιεηηνπξγίεο

αλαςπρήο,

αζιεηηζµνχ,

πεξηβαιινληηθήο

επαηζζεηνπνίεζεο, θ.ά. πξνσζνχλ ηελ πξνβνιή ηεο παξαιίαο σο πφιν µεηξνπνιηηηθήο
αθηηλνβνιίαο. ε απηφ ζπκβάιιεη ε πξνζπέιαζε ηεο πεξηνρήο κε ηηο γξακκέο ηνπ ηξακ, ηεο
παξαιηαθήο θαη ηεο ζχλδεζεο µε ηα θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά.

11

Πεγή: courses.arch.ntua.gr/fsr/138648/08_Kef_B4-Oikist-istos-Xriseis%20ghs.pdf
28

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
Σν Παιαηφ Φάιεξν βξίζθεηαη ζην λνκφ Αηηηθήο, ν νπνίνο ππάγεηαη ζηε Κιηκαηηθή
Εψλε Β. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο (απφ ηε
ζεξκφηεξε ζηελ ςπρξφηεξε) ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Πίλαθαο 3.1: Ννκνί ειιεληθήο επηθξάηεηαο αλά θιηκαηηθή δψλε

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ
ΕΧΝΖ
ΕΧΝΖ Α
ΕΧΝΖ Β
ΕΧΝΖ Γ
ΕΧΝΖ Γ

12

ΝΟΜΟΗ
Ζξαθιείνπ, Υαληψλ, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ,
άκνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξγνιίδαο, Εαθχλζνπ, Κεθαιιελίαο &
Ηζάθεο, Κχζεξα & λεζηά αξσληθνχ (Αηηηθήο), Αξθαδίαο (πεδηλή)
Αηηηθήο (εθηφο Κπζήξσλ & λεζηψλ αξσληθνχ), Κνξηλζίαο, Ζιείαο, Αραΐαο,
Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Μαγλεζίαο,
Λέζβνπ, Υίνπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο, Άξηαο
Αξθαδίαο (νξεηλή), Δπξπηαλίαο, Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο, Καξδίηζαο,
Σξηθάισλ, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιεο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο,
εξξψλ (εθηφο ΒΑ ηκήκαηνο), Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ
Γξεβελψλ, Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, εξξψλ (ΒΑ ηκήκα), Γξάκαο

χκθσλα κε ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ, ην θιίκα ηνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ, εκίμεξν κε ήπην ρεηκψλα θαη ζεξκφ θαινθαίξη.
Καηά ην θζηλφπσξν θαη θπξίσο ην ρεηκψλα εκθαλίδεηαη ε πεξίνδνο ησλ βξνρψλ, ελψ ηελ
άλνημε θαη θπξίσο ην θαινθαίξη εκθαλίδεηαη μεξαζία, φπνπ καδί κε ηε ζεξκνθξαζία
αθνινπζεί κηα πεξίνδνο μεξνζεξκηθή, ε νπνία δηαξθεί απφ ηα ηέιε Μάηνπ έσο ηα κέζα ηνπ
επηεκβξίνπ.13
Πεξηβάιινλ
Ζ ιηκεληθή ππνδνκή ηεο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ιηκάληα εζληθήο θαη δηεζλνχο
εκβέιεηαο, ηνλ Πεηξαηά, ην Λαχξην, ηε Ραθήλα θαη ηελ Διεπζίλα. Μαξίλεο θαη ινηπνί ηνπηθνί
12

βι. Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ, Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο-Σερληθή Οδεγία-Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 207013/2010, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Τ.Π.Δ.Κ.Α., Β΄ έθδνζε
13

βι. εξγαζία ζην κάζεκα Μέζνδνη Αζηηθήο Αλάιπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν
«Αζηηθή αλάιπζε ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ Αηηηθήο», Μπηηιήλε 2016
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ιηκέλεο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Άιηκν, ηελ Αλάβπζζν, ηε Βνπιηαγκέλε, ηε Γιπθάδα, ηε Εέα, ην
Λαχξην, ην Πφξην Ράθηε θαη ην Φάιεξν (Φινίζβνο).
ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο 201514 , παξαηίζεηαη ε
θαησηέξσ εηθφλα:
Δηθφλα 3.6: Πνηφηεηα Τδάησλ Αθηψλ Κνιχκβεζεο 2015

14

Πεγή: http://www.bathingwaterprofiles.gr/ , 23.01.2017
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Αλαθνξηθά κε ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί κέηξεζεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή Αηηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ.
Δηθφλα 3.7: ηαζκνί κέηξεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Αηηηθήο

* Παιαηφ Φάιεξν  αξ. 7
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Υξήζεηο γεο
Θεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο γηα ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ:
-

ΠΓ

81/1980

«Πεξί

εηδηθψλ

ρξήζεσλ

γεο

θαη

αλσηάησλ

κεγεζψλ

επηηξεπφκελεο εθκεηαιιεχζεσο νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ» (ΦΔΚ 27/Α΄/1980)
-

ΠΓ 23.02 – 06.03.1987 «Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο» (ΦΔΚ
166/Γ΄/1987)

-

Τ.Α. 43155/2336/1989 «Έγθξηζε γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ
Παιαηνχ Φαιήξνπ (Ν. Αηηηθήο)» (ΦΔΚ 386/Γ΄/1989)

-

Τ.Α. 67561/2329/1996 «Έγθξηζε γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ
Παιαηνχ Φαιήξνπ (Ν. Αηηηθήο)» (αλαδεκ.) (ΦΔΚ 1073/Γ΄/1996)

-

ΠΓ 05.03.2004 «Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε ηεο Αηηηθήο απφ ην Φαιεξηθφ
ξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξσπίαο» (ΦΔΚ 254/Γ΄/2004)

ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ έρεη θαζνξηζηεί ε ρξήζε γεο ηεο γεληθήο θαηνηθίαο θαη
κε ην ΠΓ ηνπ 2004 έρνπλ θαζνξηζηεί νη ρξήζεηο γεο ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαιηαθή δψλε.
Ζ εγθαηεζηεκέλε δφκεζε επί ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ ηνπ ∆ήκνπ βξίζθεηαη ζε επίπεδν
θνξεζκνχ κε ειάρηζην αξηζκφ θαη έθηαζε αδφκεησλ νηθνπέδσλ θαη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο
δφκεζεο απφ 1.4 έσο 2.4. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνδνκψλ ηνπ ∆ήκνπ θέξεη θχξηα ρξήζε
θαηνηθίαο κε ρξήζε θαηαζηεκάησλ ζηνλ ηζφγεην ρψξν ζηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηνπ ∆ήκνπ
ελψ κεγαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη θπξίσο πιεζίνλ ηεο Λ.
πγγξνχ. Οη πξνβιεπφκελνη Κνηλφρξεζηνη Υψξνη - Υψξνη Πξαζίλνπ ηνπ ηζρχνληνο
Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ είλαη δηάζπαξηνη εληφο ηνπ δνκεκέλνπ ηζηνχ, κηθξνί ζε έθηαζε θαη δελ
επαξθνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ γεγνλφο αλακελφκελν κε βάζε θαη ην γεγνλφο
ηεο παιαηφηεηαο ζεζκνζέηεζήο ηνπ πνπ ζε αξθεηέο ζέζεηο ππεξβαίλεη ηα 100 έηε.
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Οη εθηφο ζρεδίνπ θαη ΓΠ ρψξνη ηνπ ∆ήκνπ πνπ πθίζηαληαη ζην ππφινηπν ηεο
έθηαζήο ηνπ εθηείλνληαη θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο θαη ηνπ παξαιηαθνχ
κεηψπνπ.
Σν ξέκα Πηθξνδάθλεο είλαη ήδε αξθεηά επηβαξπκέλν απφ πεξηβαιινληηθήο θαη
πδξαπιηθήο

άπνςεο

ελψ

είλαη

ραξαθηεξηζκέλν

σο

ηδηαηηέξνπ

πεξηβαιινληηθνχ

ελδηαθέξνληνο δπλάκεη απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.∆.Δ. πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
281∆/1993 θαη εθπνλείηαη κειέηε νξηνζέηεζεο θαη αξρ ηηεθηνληθήο αλάπιαζήο ηνπ ε νπνία

βξίζθεηαη ζε ζηάδην έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ.
Ο ππφινηπνο εληαίνο γεσγξαθηθά ρψξνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, ην πιάηνο
ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη απφ ηε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο έσο ηε ζάιαζζα θαη ην κήθνο ηνπ
απφ ην ξέκα Πηθξνδάθλεο κέρξη ην ∆έιηα Φαιήξνπ, έρεη παξαρσξεζεί ζρεδφλ ζην
ζχλνιφ ηνπ, απφ ηελ ΔΣΑ∆ Α.Δ. ζε δηαρείξηζε ηνπ ∆ήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα
καθξφρξνλν δηάζηεκα θαη δηαρσξίδεηαη ζε δψλεο απζηεξά θαζνξηζκέλσλ ρξήζεσλ ηφζν
απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο φζν θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 1-32004 πνπ ηζρχεη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζήο ηνπ, πιελ ησλ εθηάζεσλ πιεζίνλ ηνπ θιεηζηνχ
γεπέδνπ ΣΑΔ ΚΒΟ ΝΣΟ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θαζνξηζκέλεο έθηαζεο
ηνπ ΔΟΑΠ (Ν.3342/2005, Ν.3843/2010, Π.∆. 22-3-2002 θαη Π.∆. 26-11-2013) πνπ
αθνξνχλ ζε ρξήζεηο αλαςπρήο, πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα.
Σν παξαιηαθφ κέησπν, απφ ην ξέκα Πηθξνδάθλεο κέρξη ην πάξθν Φινίζβνπ,
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγσ σο παξαιία ινπνκέλσλ ελψ νη εγθαηεζηεκέλεο
ρξήζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαιηαθήο δψλεο εθηίλνληαη ζε ζπλέρεηα ρσξίο
παξεκβνιή αδηακφξθσησλ εθηάζεσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά ρξήζεηο πξαζίλνπ,
αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ (Πάξθν Φινίζβνπ,Σνπξηζηηθή Μαξίλα Φινίζβνπ,
∆εκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν, Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ) ελψ πιεζψξα ησλ παξαρσξεκέλσλ
ρψξσλ είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο Σνπξηζηηθά ∆εκφζηα Κηήκαηα κε βάζε παιαηφηεξεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.
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ηελ παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεηαη ε εδαθηθή νξγάλσζε/θάιπςε εδάθνπο ζην
λνκφ Αηηηθήο.
Δηθφλα 3.8: Υξήζεηο / Κάιπςε γεο θαηά ην CORINE LAND COVER 2000

15

Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο
ηζρχνπλ γηα ην παξάθηην ηκήκα ηεο Αηηηθήο απφ ηνλ Φαιεξηθφ ξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα
Κξσπίαο (πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο). πγθεθξηκέλα βάζεη ηνπ ΠΓ ηεο 1εο Μαξηίνπ 2004
«Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ
παξαιηαθή δψλε ηεο Αηηηθήο απφ ηνλ Φαιεξηθφ ξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξσπίαο»
(ΦΔΚ 254/Γ΄/5‐3-2004) ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ
ηκήκαηνο απφ ην Φαιεξηθφ ξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξσπίαο. Δηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη
νθηψ θαηεγνξίεο πεξηνρψλ:

βι. ηξαηεγηθή κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηε 2 ε αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο ηνπ Δηδηθνύ
Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο, Ηνύιηνο 2016
15
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Ο δήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο πιελ
ηεο 1εο.
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Δηθφλα 3.9: Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο , φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ
16
Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγ Μαξίλα Κξσπίαο

Βι. . ηξαηεγηθή κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηε 2 ε αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο ηνπ Δηδηθνύ
Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο, Ηνύιηνο 2016
Πεγή: Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο
16
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Κηεκαηνιόγην
Σν θηεκαηνιφγην ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ (θαζψο επίζεο θαη ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο)
ηεξείην ζην Γξαθείν Κηεκαηνινγίνπ Πξσηεπνχζεο ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ
Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ
Λεσθ.πγγξνχ

θαη

ηηο

νδνχο

Διιελίδσλ,

Εεζηκνπνχινπ,

Αγ.Σξηάδνο,

Γεκνθξαηίαο,Πηθξνδάθλεο θαη ηε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο. Ζ ζχληαμε ησλ θηεκαηνινγηθψλ
κειεηψλ γηα ηηο δχν απηέο πεξηνρέο (Καιιηζέαο & Παιαηνχ Φαιήξνπ) νινθιεξψζεθε ην
1992 θαη αθνξά πεξίπνπ 12.700 γεσηεκάρηα θαη 7.200 ζηξέκκαηα, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί
πεξίπνπ 206.000 ελεξγά δηθαηψκαηα.
Ννκηθφ Καζεζηψο ιεηηνπξγίαο ΓΠΚ:
Σν

Γξαθείν

Κηεκαηνινγίνπ

Πξσηεπνχζεο

(ΓΚΠ)

ζπζηήζεθε

σο

"Κηεκαηηθφ

Αξρεηνθπιαθείν", ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 5-9-1923 "πεξί
θσδηθνπνηήζεσο

ησλ

πεξί

θηεκαηνγξαθήζεσο

αζηηθψλ

αθηλήησλ

δηαηάμεσλ

ηξνπνπνηνπκέλσλ..". Ζ αξρηθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ήηαλ 195 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα
(Ο.Σ.) ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη 294 ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, δειαδή πεξίπνπ ε κηζή
έθηαζε ησλ ζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. Γηα ηελ πεξηνρή Παιαηνχ Φαιήξνπ, ελψ είρε
νινθιεξσζεί ε θηεκαηνγξάθεζε, δελ είρε εθδνζεί ε δηαπηζησηηθή πξάμε πνπ πξνέβιεπε ην
άξζξν 4 ηνπ Ν.1512/1989, κε απνηέιεζκα, ηα αξρηθά αθίλεηα ηνπ ΓΚΠ λα ππάγνληαη ζην
λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 5-9-1923, ελψ ηα ππφινηπα αθίλεηα λα παξακέλνπλ ζε
εθθξεκφηεηα.
Σα θηεκαηνινγηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο. Σα ζεκαηηθά επίπεδα πνπ δηαζέηεη ην Γξαθείν
πεξηιακβάλνπλ Σνκείο, Σεηξάγσλα, Γεσηεκάρηα, Κηίξηα, Άμνλεο θαη Αξίζκεζε Οδψλ,
Νεζίδεο - Πεδνδξφκηα, Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα, Πηλαθίδεο δηαλνκήο ΔΓΑ‟87 θιίκαθαο
1:1000 (θηεκαηνγξάθεζε 1992), Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν θαη Πξνζσξηλφ Πνιπγσλνκεηξηθφ
Γίθηπν θηεκαηνγξάθεζεο 1992.
Γήκνο Π.Φαιήξνπ (343 ηεηξάγσλα, 2.760 ζηξέκκαηα).
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Δηθφλα 3.10: Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ

17

ηηο 10/6/2008 κε ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΤΠΟΤ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Καιιηζέαο θαη ηνπ
Παιαηνχ Φαιήξνπ, ε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο θαη Γεµνζίσλ ρέζεσλ ηεο Κηεµαηνιόγην
Α.Δ. ελεκέξσζε ηνπο πνιίηεο λα ππνβάινπλ δήισζε ηδηνθηεζίαο

ελφςεη ηεο έλαξμεο

ππνβνιήο δειψζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηηο 107 ππφ θηεµαηνγξάθεζε πεξηνρέο ζηηο 17
Ηνπλίνπ 2008, επηζεκαίλνληαο φηη γηα ην

Γήµν Παιαηνχ Φαιήξνπ

«δελ ζα ππνβάινπλ

δήισζε ηδηνθηεζίαο όζνη έρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ζηο ηµήµα ηοσ Γήµοσ ποσ έτεη θαηαγραθεί
ζηο Κηεµαηοιόγηο Πρωηεσούζες. Σν Κηεµαηνιόγην Πξσηεπνύζεο εληάζζεηαη ζην λέν πξόγξαµµα
ηνπ Δζληθνύ Κηεµαηνινγίνπ απεπζείαο µε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί, γη΄απηό θαη δελ ρξεηάδεηαη νη
πνιίηεο λα ππνβάινπλ δήισζε. Τπελζπµίδνπµε όηη ε ζύληαμε ησλ θηεµαηνινγηθώλ µειεηώλ γηα ηηο
δύν απηέο πεξηνρέο νινθιεξώζεθε ην 1992 θαη αθνξά πεξίπνπ 12.700 γεσηεµάρηα θαη 7.200
ζηξέµµαηα ελώ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 206.000 ελεξγά δηθαηώµαηα.
17

Πεγή: Έθε Γεκνπνύινπ Αλ. Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π., πιηθό ζην πιαίζην ησλ Αλνηρηώλ Αθαδεκατθώλ Μαζεκάησλ από ηελ Μνλάδα
Τινπνίεζεο
ηνπ
ΔΜΠ,
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/SURVEY116/Yfistamena%20Ktimatologia.pdf,
05.02.2017
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18

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ
ΚΑΛΛΗΘΔΑ

Π. ΦΑΛΖΡΟ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κ.Π.

Έθηαζε

4.450 ζηξ.

2.760 ζηξ

Ο.Σ.

635

207

Γεσηεµάρηα

9.571

3.163

Δλεξγά δηθαηψµαηα 152.351

53.67

»

18

Πεγή: http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=34
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Λήμε

Τπνβνιήο

Γειψζεσλ

(θάηνηθνη

Δζσηεξηθνχ):

21/11/2008

Λήμε Τπνβνιήο Γειψζεσλ (θάηνηθνη Δμσηεξηθνχ): 30/12/2008
πλερίδεηαη ε ππνβνιή εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ θαη δειψζεσλ λέσλ δηθαησκάησλ.
Γξαθείν

Κηεκαηνγξάθεζεο:

ΚΣΗΡΗΟ

ΦΟΡΔΑ

'ΔΛΛΖΝΗΚΟ

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ΄

Γηεχζπλζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ 290 (ΗΟΓΔΗΟ), Σ.Κ. 15562 ΥΟΛΑΡΓΟ (ΠΛΖΗΟΝ ΣΑΘΜΟΤ
ΜΔΣΡΟ ΝΟΜΗΜΑΣΟΚΟΠΔΗΟ)
Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο
ηελ

Πεξηθέξεηα

Αηηηθήο

ππάξρεη

ζεκαληηθφο

αξηζκφο

πεξηνρψλ

πνπ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο επαίζζεησλ ή / θαη πξνζηαηεπφκελσλ κε θχξην θξηηήξην ηελ
νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή ηνπο αμία. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ξέκα Πηθξνδάθλεο
ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα,
φπσο

απηά

έρνπλ

πξνζδηνξηζζεί

ζην

εγθεθξηκέλν

ζρέδην

δηαρείξηζεο

ΛΔΚΑΝΧΝ ΑΠΟΡΡΟΖ ΠΟΣΑΜΧΝ ΤΓ ΑΣΣΗΚΖ (GR06)
[Απξίιηνο, 2013]. Σν πξναλαθεξφκελν ξέκα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο
πγξνηφπνπο πνπ δηαηεξνχλ ζεκαληηθά νηθνινγηθά θαη πδξνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ζεκαληηθφηεξα

θαη

ρξήδνπλ

πξνζηαζίαο

θαη

είλαη

απφ

ηα

απφ πεξηβαιινληηθή θαη πδξαπιηθή άπνςε ζην

ιεθαλνπέδην Αζελψλ. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ, ε νηθνινγηθή
θαηάζηαζε ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο είλαη ΑΓΝΧΣΖ, ε ρεκηθή
θαηάζηαζε ΚΑΛΖ θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ΑΓΝΧΣΖ19.
Σν ξέκα Πηθξνδάθλεο δηαπεξλά θαηά ζεηξά 8 δήκνπο: Καηζαξηαλήο, Βχξσλνο,
Ζιηνχπνιεο, Γάθλεο-Τκεηηνχ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Ν. κχξλεο, Π. Φαιήξνπ θαη Αιίκνπ. Ζ
ιεθάλε απνξξνήο ηνπ έρεη έθηαζε 20,93 km2, κε δηεχζπλζε ΒΑ-ΝΓ, κε κεγάιν άμνλα (ΒΑΝΓ) 10,73 km θαη κηθξφ (ΒΓ-ΝΑ) 2,15 km. Σν ηκήκα ηεο ιεθάλεο πνπ πεξηιακβάλεη θάζε
έλαο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δήκνπο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα20:

Βι. ηξαηεγηθή κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηε 2ε αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ
πλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο, Ηνύιηνο 2016
20
Πεγή: http://geomythiki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_7.html , 23.01.2017
19
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Δηθφλα 3.11: Γήκνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιεθάλε ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο 21

21

Πεγή: http://geomythiki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_7.html , 23.01.2017
41

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Δηθφλα 3.12: Η πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο (Πεγή: Ι.Θ.Π.Β. θαη ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., 2012)22

Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο, απηφο ν δξόκνο ηνπ λεξνύ θαη θιέβα πξαζίλνπ
παξάιιεια, κέζα ζηνλ ζχγρξνλν αζηηθφ ηζηφ θαηέρεη κηα κνλαδηθφηεηα. Σν ξέκα ηεο
Πηθξνδάθλεο απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζε κήθνο θαη ζεκαληηθφηεξα ζε ζεκαζία
ξέκαηα ηεο Αηηηθήο, θαζψο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί νξηζκέλα ζεκαληηθά πδξνκνξθνινγηθά
θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηαηξέρεη ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο
Αηηηθήο, πεγάδεη απφ ηνπο δπηηθνχο πξφπνδεο ηνπ Τκεηηνχ θαη θαηαιήγεη ζην αξσληθφ
θφιπν. ήκεξα, ν θχξηνο θιάδνο ηνπ, απνηειεί ην κνλαδηθφ αθάιππην ξέκα (ζην
κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ) κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πξσηεχνπζαο. Απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο ιίγνπο ελαπνκείλαληεο πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηεο Αηηηθήο. Σν πδάηηλν ζηνηρείν απνηειεί
αλεθηίκεηε αμία ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαη αλ εληνπίδεηαη, πφζν κάιινλ ζην ζχγρξνλν
αζηηθφ ηνπίν. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνπζία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ είλαη πνιπδηάζηαηα θαη πνιπζήκαληα, αθνχ θαιχπηεη θξηηήξηα πεξηβαιινληηθά,
νηθνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη αηζζεηηθά.

22

Πεγή: http://geomythiki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_7.html , 23.01.2017
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3.1.2 Iζηνξηθά ζηνηρεία23
Σν Φάιεξν αλαθέξεηαη από πνιινύο αξραίνπο ζπγγξαθείο, απφ ηνλ Ζξφδνην σο ηνλ
Παπζαλία. Ηδξπηήο ηνπ Φαιήξνπ αλαθέξεηαη ν ηνπηθφο ήξσαο Φάιεξνο, γηνο ηνπ Άιθσλα θαη
εγγνλφο ηνπ βαζηιηά ηεο Αζήλαο Δξερζέα, ζχγρξνλνο ηνπ Θεζέα καδί κε ηνλ νπνίν βνήζεζε
ηνπ Λαπίζεο ελαληίνλ ησλ Κεληαχξσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ν Φάιεξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο
Αξγνλαχηεο, νη νπνίνη κε αξρεγφ ηνλ Ηάζνλα πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ 13ν αη. π.Υ. ηελ
αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. Οη αξραίνη Φαιεξείο αλήθαλ ζηελ Αηαληίδα θπιή, πνπ ήηαλ κία απφ ηηο
δέθα θπιέο ηεο Αζήλαο, φπσο είρε νξηζζεί απφ ηε λνκνζεζία ηνπ Κιεηζζέλε. Σν Φάιεξν ήηαλ ν
πην ζεκαληηθφο δήκνο ηεο Αηαληίδνο θπιήο θαη αλήθε ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ, ελψ νη άιινη
δήκνη αλήθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο. Σν αξραίν Φάιεξν αλαθέξεηαη σο ην πξψην θαη
αξραηφηεξν επίλεην ηεο Αζήλαο. Σν ιηκάλη ηνπ Φαιήξνπ ζηα αξραία ρξφληα, φηαλ αθφκα δελ είρε
δηακνξθσζεί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, είρε αξθεηή έθηαζε. Απφ ηηο καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ,
πηζαλφηαηα άξρηδε απφ ηηο Σδηηδηθηέο ή ην Γέιηα θαη έθηαλε σο εθεί πνπ ήηαλ άιινηε ην θέληξν
«ΣΡΟΚΑΝΣΔΡΟ» θαη ζήκεξα ε καξίλα. ηαλ ν Θεκηζηνθιήο θαη θαηφπηλ ν Πεξηθιήο
δηακφξθσζαλ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην Φάιεξν εμαθνινχζεζε λα είλαη ην δεχηεξν ιηκάλη ηεο
Αζήλαο. Ζ παξαιία κεηαμχ Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη Πεηξαηά νλνκαδφηαλ Φαιεξηθφο ξκνο. Ο
Παπζαλίαο φηαλ κηινχζε γηα ην ιηκάλη ηνπ Φαιήξνπ, ελλννχζε έλα πεξηνξηζκέλν ρψξν ζηηο
εθβνιέο ηνπ Κεθηζνχ, δειαδή θνληά ζην ζεκεξηλφ εθθιεζάθη ηνπ Ατ-Γηψξγε.. ηελ πεξηνρή ηνπ
Γέιηα, έρεη βξεζεί ην λεθξνηαθείν ηνπ αξραίνπ Φαιήξνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζην ρψξν κεηαμχ ηνπ
άιινηε Κξαηηθνχ Δξγνζηαζίνπ Αεξνπιάλσλ (Κ.Δ.Α.) - ζήκεξα Μνπζείν ηεο Αεξνπνξίαο θαη ηεο
πεξηνρήο πνπ θηινμέλεζε ηνλ Ηππφδξνκν.
Σν 1883 εγθαηληάδεηαη ην πξψην κεηαθνξηθφ κέζν, ην ηξακ πνπ ζπλέδεε ην Παιαηφ κε ην
Νέν Φάιεξν θαη ηελ Αζήλα. Σελ πεξίνδν 1910 - 1915, εχπνξεο νηθνγέλεηεο αλαθαιχπηνπλ ηελ
νκνξθηά ηνπ Φαιήξνπ θαη αξρίδνπλ θαη θηίδνπλ αξρνληηθά θαη επαχιεηο θνληά ζηε ζάιαζζα.
Μεξηθέο απφ απηέο, φπσο ε έπαπιε «ΚΟΤΛΟΤΡΑ» δηαζψδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα.

23

Πεγέο: https://el.wikipedia.org , http://www.palaiofaliro.gr , http://www.snfcc.org , 23.01.2017
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Δηθφλεο 3.13 : θηίξην ΚΟΤΛΟΤΡΑ (ηφηε θαη ηψξα)

Κηίξην ΚΟΤΛΟΤΡΑ 1907

Κηίξην ΚΟΤΛΟΤΡΑ 2017

Σν Φάιεξν, κέρξη ην 1920 πεξίπνπ, ήηαλ έλα κηθξφ παξαζαιάζζην ρσξηφ. Σα ζπίηηα
ήηαλ πνιχ αξαηά ελψ ππήξραλ απέξαληεο εθηάζεηο ζπαξκέλεο κε ζηηάξη, θξηζάξη θαη βξφκε
φπσο θαη πνιινί ακπειψλεο. Κάπνηνη θάηνηθνη ήηαλ ςαξάδεο ελψ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ
γεσξγνί, θηελνηξφθνη θαη βνζθνί.
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Σν 1883 εγθαηληάζηεθε ην πξψην κεηαθνξηθφ κέζν, ην νπνίν ζπλέδεε ην Π. Φάιεξν
κε ηελ Αζήλα. Ολνκάζηεθε "Ηππνθίλεηνο ηξνρηφδξνκνο". Αξγφηεξα, ζηα 1890, ηα άινγα
αληηθαηαζηάζεθαλ κε αηκνκεραλή ε νπνία ήηαλ ηθαλή λα ηξαβήμεη ιίγα βαγφληα κε κηθξή
ηαρχηεηα. Σν 1910 ήξζαλ νη ειεθηξνθίλεηεο κεραλέο θαη ην γλσζηφ ζε φινπο καο "ΣΡΑΜ".
Σν 1900 ηδξχζεθε ζην Φάιεξν ν πξψηνο δσνινγηθφο θήπνο ηεο Διιάδαο, ν νπνίνο
φκσο έθιεηζε άδνμα ην 1916 ιφγσ ηνπ Α' παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
Σν 1914 κεηαθέξζεθε ζην Π. Φάιεξν ε πξψηε αεξνπνξηθή ζρνιή απφ ηελ
Διεπζίλα. Δπίζεο ζην Φάιεξν έγηλε ε πξψηε ζρνιή ηερληθψλ αεξνπνξίαο ελψ ην 1925
ηδξχζεθε ην πξψην θξαηηθφ εξγνζηάζην αεξνπιάλσλ (Κ.Δ.Α.) απφ ηελ Αγγιηθή εηαηξία
Μπιάθκπεξλ. ην θαιεξηθφ Γέιηα δεκηνπξγήζεθε θαη ν πξψηνο Αεξνιηκέλαο γηα
πδξνπιάλα, εγθαηληάδνληαο παξάιιεια, ηελ 1ε Απγνχζηνπ 1926, ηελ πξψηε δηεζλή
αεξνπνξηθή γξακκή Μπξίληεδη - Φάιεξν - Κσλζηαληηλνχπνιε. Παξάιιεια, θαη σο ην 1918,
ιεηηνχξγεζε θαη ην πξψην ζρνιείν ηνπ Φαιήξνπ εγθαηεζηεκέλν ζην βάζνο ηεο απιήο ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ Νίθνπ θνξδαξά.
Έσο ην 1920 νη δξφκνη ηνπ Π. Φαιήξνπ θσηίδνληαλ κε θαλάξηα γθαδηνχ, ηα νπνία
ήηαλ ζαλ έξγα ηέρλεο. Φειά, πεξίπνπ 3 κέηξα, θνκςά, ζηδεξέληα θαη ζην θάησ κέξνο ηνπο
είραλ

αλάγιπθε

ηελ

ζεά

Αζελά,

φξζηα

κε

πεξηθεθαιαία,

αζπίδα

θαη

δφξπ.

Σελ πεξίνδν 1922 - 1924 νη δξφκνη ηνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ θσηίδνληαη κε ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν 1930, ην
Φάιεξν ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ηεο «ΟΤΛΔΝ», πξφγνλν
ηεο ΔΤΓΑΠ, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σν 1942, ην
Παιαηφ Φάιεξν απφ θνηλφηεηα (ΠΓ 27/8/1925) πνπ ήηαλ
έσο

ηφηε,

γίλεηαη

δήκνο

(ΦΔΚ

163/Α/1942)

-

ζπγρσλεχηεθε θαη ε Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ πνπ φκσο
απνζπάζζεθε ην 1945) θαη πξψηνο δήκαξρφο ηνπ ήηαλ
ν Κ. Σνπθεμήο, ελψ ην 1961 γίλεηαη απηφλνκνο δήκνο. Απφ ην 1946 θαη κεηά, ην Παιαηφ
Φάιεξν αξρίδεη λα μερσξίδεη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζέζεο ηνπ θαη αξρίδεη λα γίλεηαη πξνάζηην
κε πνιιέο εμνρηθέο θαηνηθίεο πινχζησλ νηθνγελεηψλ. Απφ ην 1946 θαη κεηά, ην Παιαηφ
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Φάιεξν αξρίδεη λα μερσξίδεη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο
ζέζεο ηνπ θαη αξρίδεη λα γίλεηαη πξνάζηην κε πνιιέο
εμνρηθέο

θαηνηθίεο

πινχζησλ

νηθνγελεηψλ.

ην

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην θαηλφκελν ηεο αληηπαξνρήο
αληηθαηέζηεζε ηα παιηά αξρνληηθά κε πνιπθαηνηθίεο.
Χζηφζν πθίζηαληαη ιίγα απφ ηα παιηά θαιαίζζεηα
αξρνληηθά, ε αληίζεζε ησλ νπνίσλ είλαη κλεκεηψδεο.
Αξγφηεξα αλαπηχζζεηαη θαη εκπνξηθά ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηα
λφηηα πξνάζηηα, θαηέρνληαο κέρξη ζήκεξα εμέρνπζα ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ
ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ. Σν Φάιεξν αλήθεη ζηηο
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ηδηαίηεξα κεηά ην
1974, αξθεηνί νκνγελείο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε εγθαηαζηάζεθαλ ζην Παιαηφ Φάιεξν,
φπνπ απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα δσληαλή θνηλφηεηα.
Οη Θεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004, έθεξαλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζην Παιαηφ Φάιεξν:


Δπέζηξεςε ην ηξακ ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν (Λεσθ.
Πνζεηδψλνο), σο κέξνο ησλ έξγσλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ

ζπγθνηλσλία ηεο Αζήλαο γηα ηνπο αγψλεο.


ηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ν Ηππφδξνκνο ζην Φαιεξηθφ Γέιηα θαη κεηαθέξζεθε
ζην Οιπκπηαθφ Κέληξν Ηππαζίαο ζην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο. Ο Ηππφδξνκνο
ιεηηνχξγεζε ζην Γέιηα απφ ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1925 έσο ηελ 1 Μαξηίνπ ηνπ
2003. Μφιηο έθπγε ν Ηππφδξνκνο, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ αγνξάζηεθε απφ
ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο φπνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί
ην

Κέληξν

Πνιηηηζκνχ

Νηάξρνο (ΚΠΗΝ).

Ίδξπκα

Πεξηιακβάλεη

ηαχξνο
ηηο

λέεο

εγθαηαζηάζεηο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο
θαη ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, θαζψο θαη ην
Πάξθν ηαχξνο Νηάξρνο. Σν ΚΠΗΝ απνηειεί κνριφ
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ζεκαληηθήο βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο24.


Καηαζθεπάζηεθε ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Φαιήξνπ ζην Φαιεξηθφ Γέιηα φπνπ
θηινμελήζεθαλ νη αγψλεο Σάε Κβνλ Νην θαη
Υεηξνζθαίξηζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχγρξνλν
γπκλαζηήξην πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη
θαη 4.000 ζεαηέο. Έθηνηε ν ρψξνο θηινμελεί
δηάθνξεο εθδειψζεηο.

3.1.3 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία
Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α΄ Βαζκνχ,
ππάγεηαη ρσξνηαμηθά ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη αλήθεη ζηε Ννκαξρία Αζελψλ ηνπ λνκνχ
Αηηηθήο. Χο δήκνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

(ΟΣΑ Β΄

Βαζκνχ) θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ννηίνπ Σνκέα
Αζελψλ απηήο. Γήκαξρνο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη ν Γηνλχζηνο
Υαηδεδάθεο, ν νπνίνο εθιέρηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο δεκνηηθέο
εθινγέο ηνπ 2002 θαη επαλεθιέρηεθε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2006,
ηνπ 2010 θαη ηνπ 2014. Με ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο θαηά ην
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ην 2011 νπδεκία κεηαβνιή επήιζε ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν
1,§ 5.1.Β απηνχ.
Γηαηειέζαληεο Γήκαξρνη:
Κ. Σνπθεμήο

(1/9/1942 - 8/1/1945)

Δ. Εεζηκνπνχινπ

(29/5/1970 - 13/7/1970)

Κ. Νηαήο

(29/1/1945 - 11/2/1946)

. Βιαρφπνπινο

(13/7/1970 - 17/9/1974)

Α. Μαγξηπιήο

(11/2/1946 - 11/4/1946)

Γ. Υξνλφπνπινο

(17/9/1974 - 24/9/1974)

Κ. Νηαήο

(11/4/1946 - 17/6/1946)

Γ. Μπαβαξέδνο

(24/9/1974 - 6/4/1975)

Η. Νηάβαξεο

(17/6/1946 - 9/8/1950)

Γ. Καςάλεο

(6/4/1975 - 31/12/1986)

Γ. αθειιαξίνπ

(17/8/1950 - 24/5/1951)

Γ. Υξπζνβεξίδεο

(1/1/1987 - 31/12/1998)

Η. Λάππαο

(24/5/1951 - 9/6/1959)

Γ. Καςάλεο

(1/1/1999 - 31/12/2002)

Ν. Φαξξάθεο

(9/6/1959 - 25/5/1970)

Γ. Υαηδεδάθεο

(1/1/2003
–
31/8/2014
–
επαλεθιέρηεθε γηα ηε δεκνηηθή
πεξίνδν
1/9/2014–31/8/2019)

24

Πεγή: http://www.snf.org/el/isn/istoria-skopos , 23.01.2017
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Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δπν ζεκαληηθά βηβιία πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ην Παιαηφ Φάιεξν:
 Παιαηφ Φάιεξν ΟΦΔΗ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ, Δθδφζεηο
Αιέμαλδξνο, 2004, Αζήλα
 Παιαηφ Φάιεξν 1900-1960, Φσηνγξαθίεο απφ ην αξρείν ηνπ Νίθνπ Πνιίηε, Πνιηηηζηηθφ
θαη Αζιεηηθφ Κέληξν Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, 2014

3.1.4 εκεία ελδηαθέξνληνο
Σν Παιαηφ Φάιεξν έρεη κεγάιεο παξαιίεο θαη ήηαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα - αιιά
θαη ζπλερίδεη λα είλαη κέρξη ζήκεξα - πνιπζχρλαζηνο πξννξηζκφο γηα κπάλην, εηδηθά ε πεξηνρή
ηνπ Έδεκ (εηθόλα 3.17), δίπια απφ ηε Μαξίλα Αιίκνπ. Καηά κήθνο ηεο παξαιίαο ηνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ, απνκέλνπλ κεξηθέο απφ ηηο λενθιαζζηθέο επαχιεηο, ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα
αξρηηεθηνληθήο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Μηα απφ απηέο είλαη θαη ε έπαπιε "ΚΟΤΛΟΤΡΑ" (εηθόλα
3.18), έλαο πχξγνο κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη ηζηνξία, πνπ ζήκεξα έρεη αλαπαιαησζεί
πιήξσο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνπζείν παηρληδηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ην Παιαηφ Φάιεξν είλαη ην ιεπθό θηίξην ηνπ Φινίζβνπ (εηθόλα 3.19),
πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαιία, απέλαληη απφ ηελ νκψλπκε πιαηεία ηνπ δήκνπ. Σν ιεπθφ θηίζκα
παιαηφηεξα ήηαλ ηδησηηθφ θέληξν δηαζθέδαζεο θη εζηίαζεο. Πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ δήκνπ ην
2005 θαη ζήκεξα είλαη Γεκνηηθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν.
Ζ καξίλα ηνπ Φινίζβνπ (εηθόλα 3.20) είλαη κηα ζχγρξνλε καξίλα θαη εθηφο απφ ηνπ λα
θηινμελεί ηδησηηθά γηφη, δηαζέηεη δηάθνξα εζηηαηφξηα, θαθέ θαη κπαξ (εηθόλεο 3.21), φληαο έηζη
έλαο πφινο έιμεο γηα ηελ αλαςπρή ησλ απαληαρνχ Αζελαίσλ. Γίπια απφ ηε Μαξίλα Φινίζβνπ
ππάξρεη ην δεκνηηθό αζιεηηθό θέληξν "Σξνθαληεξό" (εηθόλα 3.22), πνπ πεξηέρεη θιεηζηφ
γπκλαζηήξην, γήπεδα ηέληο θαη κπάζθεη, ζηίβν κε ηαξηάλ θαη θνιπκβεηήξην. Σν ηζηνξηθφ
ζσξεθηφ Αβέξσθ (εηθόλα 3.23) πνπ βξίζθεηαη αγθπξνβνιεκέλν ιίγν έμσ απφ ηε καξίλα ηνπ
Φινίζβνπ, δίπια ζην πάξθν Ναπηηθήο Ηζηνξίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζαλ κνπζείν. Καζψο
επίζεο θαη ε Σξηήξεο ΟΛΤΜΠΗΑ (αληίγξαθν αζελατθήο ηξηήξνπο ηνπ 5νπ αη. π.Υ.) ε νπνία
ππάγεηαη ζην Θ/Κ Αβέξσθ σο νξγαληθφ ηκήκα απηνχ (εηθόλα 3.24).
Αλάκεζα ζην ιεπθφ θηίξην ηνπ Φινίζβνπ θαη ζηε Μαξίλα Φινίζβνπ, δίπια ζηε ζάιαζζα,
ππάξρεη ην ζεξηλό ζηλεκά Φινίζβνο (εηθόλεο 3.25) θαη ην Πάξθν Φινίζβνπ (εηθόλεο 3.26), ζην
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νπνίν ππάξρνπλ κνλνπάηηα γηα πεξπάηεκα κέζα ζην πξάζηλν, παηδηθή ραξά θαη ππαίζξηα
φξγαλα γπκλαζηηθήο.
ην Γέιηα ηνπ Φαιήξνπ πην θάησ πξνο ηνλ Πεηξαηά, ππάξρνπλ ν πνιπθηλεκαηνγξάθνο
Village (εηθόλα 3.27), ην κνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (εηθόλα 3.28), θαη ην
Οιπκπηαθό Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Tae Kwon Do ηνπ 2004 (εηθόλα 3.29), φπνπ ζήκεξα θηινμελεί
δηάθνξεο εθδειψζεηο.
ην ιηκάλη ηνπ Φαιήξνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε δπν κχζνπο, ηνπ Θεζέα θαη ηεο
Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο, θη έλα γεγνλφο, ηνλ Σξσηθφ πφιεκν, απνβηβάδεηαη γχξσ ζην 50
κ.Υ., δειαδή 100 πεξίπνπ ρξφληα πξηλ απφ ηνλ Παπζαλία, ν Απφζηνινο ησλ Δζλψλ Παχινο
θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα, κεηαθέξνληαο ζηελ Αζήλα
ην κήλπκα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. ην ιηκάλη, απηφ ινηπφλ,
απνβηβάδεηαη ν Απφζηνινο Παχινο. Ο Απφζηνινο Παχινο
αθνινπζψληαο ηε ζαιάζζηα νδφ, κεηά απφ έλα θνπξαζηηθφ
ηαμίδη πέληε εκεξψλ θζάλεη ζην Φάιεξν. Ζ απνβάζξα ηνπ
ιηκαληνχ βξηζθφηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, δίπια ζηε
ιεσθφξν Πνζεηδψλνο θνληά ζην ηέξκα ηεο ιεσθφξνπ πγγξνχ.
Δθεί ππήξρε θαη έλαο βσκφο „ελ σ επεγέγξαπην ΑΓΝΧΣΧ ΘΔΧ‟,
ν νπνίνο ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ Απ. Παχινπ, ηελ
επηγξαθή απηή ζα ρξεζηκνπνηήζεη αξγφηεξα ζηελ νκηιία ηνπ ζηνλ
Άξεην Πάγν, γηα λα κηιήζεη ζηνπο Αζελαίνπο γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ.
ήκεξα, αλάκεζα ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν Πνζεηδψλνο θαη ζηηο γξακκέο ηνπ Σξακ βξίζθεηαη
ην κλεκείν κε ηε κνξθή ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ.
Αθξηβψο απέλαληη απφ ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηνπ Tae Kwon Do, θαη ζπλδεδεκέλν κε
αεξν-πεδνγέθπξα, βξίζθεηαη ην Νέν Κέληξν Πνιηηηζκνύ ηνπ Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο (εηθόλα
3.30), έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην ζχγρξνλα πνιηηηζηηθά θέληξα ζηνλ θφζκν, ην νπνίν
θηινμελεί ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή θαη ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε.
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ηελ πεξηνρή Σξνθαληεξφ µεηαμχ Θ/Κ Αβέξσθ θαη TAE KWO DO νινθιεξψζεθαλ δχν
κεγάια έξγα: ην λέν Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Π. Φαιήξνπ «νθία Μπεθφλ» & ησλ αλνηθηψλ
γεπέδσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ 22 ζηξεκκάησλ.
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Δηθφλα 3.14: παξαιία Έδεκ

Δηθφλα 3.15: έπαπιε „ΚΟΤΛΟΤΡΑ”

Eηθφλα 3.16: θηίξην Φινίζβνπ
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Δηθφλα 3.17: καξίλα Φινίζβνπ

Δηθφλεο 3.18: θαηαζηήκαηα καξίλαο Φινίζβνπ
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Δηθφλα 3.19: δεκνηηθφ αζιεηηθφ θέληξν “Tξνθαληεξφ”

Δηθφλα 3.20: ζσξεθηφ “ΑΒΔΡΧΦ”

Eηθφλα 3.21: ηξηήξεο “OΛΤΜΠΗΑ”
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Δηθφλεο 3.22: ζεξηλφο ζηλεκάο Φινίζβνο

Δηθφλεο 3.23: πάξθν Φινίζβνπ

Δηθφλα 3.24: πνιπθηλεκαηνγξάθνο Village

54
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Δηθφλα 3.25: κνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο

Δηθφλα 3.26: Οιπκπηαθφ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Tae Kwon Do

Δηθφλα 3.27: Κέληξν Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο
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3.1.5 Τπνδνκέο
ΜΕΤΑΦΟΕΣ:
ΟΛΠΑΡΛΑ (Υεριγραφι ι Ψίτλοσ)
Παρίνα Φλοίςβου
ΣΔΛΞΣΛ ΑΣΡΕΧ (Υεριγραφι ι Ψίτλοσ)
Βαςικοί οδικοί άξονεσ είναι θ Οεωφόροσ Υοςειδϊνοσ, Οεωφ. Χυγγροφ και Οεωφ. Αµφικζασ.

Υλικοσ
1

3

ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΣΛ ΑΣΡΕΧ (Υεριγραφι ι Ψίτλοσ)
Γραμμζσ

3
Σνομαςία δρομολογίων
«Κουκυδίδθσ»: Χτάδιο Ειρινθσ & Φιλίασ –
3
Αςκλθπιείο Βοφλασ
Ψραμ
«Αριςτοτζλθσ»: Χφνταγμα – Χτάδιο Ειρινθσ &
4
Φιλίασ
5
«Υλάτωνασ»: Χφνταγμα – Αςκλθπιείο Βοφλασ
ΑΧΨΛΞΕΧ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΕΧ (Οεωφορεία και τρόλεϊ) (Υεριγραφι ι Ψίτλοσ)
12
Γραμμζσ
Σνομαςία δρομολογίων
106
ΑΓ. ΒΑΦΒΑΦΑ - ΧΨ. ΧΩΓΓΦΣΩ ΦΛ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
126
ΥΑΟ. ΦΑΟΘΦΣ - ΧΨ. ΧΩΓΓΦΣΩ ΦΛ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
130
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - Ρ. ΧΠΩΦΡΘ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
217
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ (ΧΨΑΚ. ΔΑΦΡΘΧ)
229
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ (ΧΨΑΚ. ΔΑΦΡΘΧ)
550
Υ. ΦΑΟΘΦΣ - ΞΘΦΛΧΛΑ
Οεωφορεία
Υ. ΦΑΟΘΦΣ-ΓΕΡ. ΞΦΑΨΛΞΣ ΡΛΞΑΛΑΧ-ΧΧΛΧΨΣ
860
ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ
Χ96
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΕΦΣΟ. ΑΚΘΡΩΡ (EXPRESS)
Α1
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΒΣΩΟΑ
Α2
ΑΞΑΔΘΠΛΑ - ΒΣΩΟΑ (Πζςω Ο. ΑΠΦΛΚΕΑΧ)
Β1
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΡΩ ΓΟΩΦΑΔΑ
Β2
ΑΞΑΔΘΠΛΑ - ΑΓΛΣΧ ΞΣΧΠΑΧ (Πζςω ΥΑΦΑΟΛΑΞΘΧ)
ΕΕΥΝΗΤΚΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΔΥΜΑΤΩΝ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ):
Ψο κοινωφελζσ Μδρυμα Ευγενίδου (ΡΥΛΔ), από τθ ςφςταςι του το 1956, ςυνειςφζρει ςτθν εκλαΐκευςθ τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, μζςα από τισ επιςτθμονικζσ και άλλεσ εκδόςεισ του, τα πλανθταριακά
προγράμματα, τθν επιςτθμονικι Βιβλιοκικθ, τισ επιςτθμονικζσ εκκζςεισ και τισ λοιπζσ εκπαιδευτικζσ
πρωτοβουλίεσ του.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΚΑ:
Υλικοσ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΞΑΛ ΛΔΛΩΨΛΞΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ
2
Λδιωτικά
Λατρικό Ξζντρο Υαλαιοφ Φαλιρου
ΦΕΑ ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ Π.Χ.Κ.∆. KΟΛΡΛΞΘ Α.Ε.
ΤΟΥΚΣΤΚΚΗ ΥΡΟΔΟΜΗ:
Υλικοσ
ΞΟΛΡΕΧ ΧΕ ΕΡΣΔΣΧΕΛΑ
1127
METROPOLITAN
POSEIDON
CΣRAL
NESTORION
ARMA

698 (374 δωμάτια)
161 (89 δωμάτια)
158 (86 δωμάτια)
56 (30 δωμάτια)
54 (30 δωμάτια)
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Δηθφλα 3.28: Υάξηεο Σξακ ζην Παιαηφ Φάιεξν

25

25

Πεγή: https://el.m.wikipedia.org/wiki/Σξακ_Αζήλαο
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3.1.6 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Πιεζπζκφο
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε απνγξαθή ηνπ 2011 ν Μφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ
Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη 64.021 θάηνηθνη, έρεη δειαδή ην 0,59 % ηνπ ζπλνιηθνχ Μφληκνπ
Πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο θαη είλαη ν 47νο (ζηνπο 325 ζπλνιηθά) ζε ζεηξά θαηάηαμεο δήκνο
κε βάζε ηνλ κφληκν πιεζπζκφ ηνπ. Ο Πξαγκαηηθφο ή De Facto πιεζπζκφο ηνπ είλαη 63.736
θάηνηθνη (47νο ζε ζεηξά θαηάηαμεο). Σέινο, ν Νφκηκνο (δεκφηεο) πιεζπζκφο ηνπ είλαη
48.666 θάηνηθνη, (56νο ζε ζεηξά θαηάηαμεο) - (ΦΔΚ Β 697 – 20.03.2014).
Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ην 1981 ήηαλ 53.273 θάηνηθνη. Σν 1991 ήηαλ
61.371 κε αχμεζε ησλ θαηνίθσλ θαηά 8.098, δειαδή 15,20%. Σν 2001 αλήιζε ζε 64.759, κε
αχμεζε ησλ θαηνίθσλ θαηά 3.388, δειαδή 5,5%. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν
πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ είλαη 63.736, κε κείσζε ησλ
θαηνίθσλ θαηά 1023, δειαδή 1,58%.

ρήκα 3.1: Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ησλ εηψλ 1981, 1991, 2001, 2011
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Γεκφηεο
Οη δεκφηεο Παιαηνχ Φαιήξνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή 2011, είλαη 48.666, δειαδή ην
76% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο.
ρήκα 3.2: Πνζνζηφ δεκνηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

χκθσλα κε ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ έηνπο 2014 (ζηνηρεία από
ΤΠ.Δ.), νη δεκφηεο είλαη 49.190, δειαδή παξαηεξείηαη κηα αχμεζε πνζνζηνχ 1,07%.
Δλψ βάζεη ηνπ έηνπο 2018, είλαη 50.554, δειαδή αχμεζε πνζνζηνχ 2,773% (ζε ζρέζε κε ην
2014).

59
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

χλζεζε πιεζπζκνχ
Χο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, παξαηεξείηαη – ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή έηνπο
2011 – νη γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ησλ αλδξψλ. πγθεθξηκέλα: άλδξεο: 29.429,
γπλαίθεο: 34.592.
ρήκα 3.3: Πνζνζηφ αλδξψλ – γπλαηθψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

Χο πξνο ηελ ππεθνφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ (απνγξαθή 2011):
58.492 θάηνηθνη έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα, ήηνη πνζνζηφ 91,36% ηνπ πιεζπζκνχ θαη
5.529 έρνπλ μέλε ππεθνφηεηα, ήηνη πνζνζηφ 8,64%.
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ρήκα 3.4: Καηαλνκή πιεζπζκνχ κε βάζε ηελ ππεθνφηεηα

Καηαλνκή ππεθνφηεηαο πιεζπζκνχ

Διιεληθή ππεθνφηεηα
Ξέλε ππεθνφηεηα

Σα άηνκα κε ειηθία 40-64 ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ
Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, πνπ είλαη 37,40%. Αθνινπζεί ην πνζνζηφ 25,05% γηα ειηθία 2039, 20,87% γηα άηνκα κε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ θαη γηα ηα άηνκα έσο 19 εηψλ πνζνζηφ
16,68%.
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ρήκα 3.5: Καηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά ειηθία

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ
Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ έρεη σο εμήο:
Άλδξεο: Οη απφθνηηνη αλσηέξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ, θαζψο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη κε πνζνζηφ 18,77%, κε πνζνζηφ 12,04% είλαη νη απφθνηηνη κέζεο
εθπαίδεπζεο, ηεο γ΄ Γπκλαζίνπ κε πνζνζηφ 5,12%, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ ηειεηψζεη
/εγθαηαιείςεη ην δεκνηηθφ είλαη 7,38% θαη ηέινο ην 2,66% αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί
κεηά ηελ 1/1/2005.
Γπλαίθεο: Οη απφθνηηνη αλσηέξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ, θαζψο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη κε πνζνζηφ 18,84%, κε πνζνζηφ 16,53% είλαη νη απφθνηηνη κέζεο
εθπαίδεπζεο, ηεο γ΄ Γπκλαζίνπ κε πνζνζηφ 5,39%, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ ηειεηψζεη
/εγθαηαιείςεη ην δεκνηηθφ

είλαη 10,69% θαη ηέινο ην 2,58% αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ

γελλεζεί κεηά ηελ 1/1/2005.
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ρήκα 3.6: Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν αλδξψλ - γπλαηθψλ

πλνιηθά παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο , ήηνη
37,61%, είλαη

απφθνηηνη αλψηαησλ ή αλσηέξσλ ζρνιψλ ή

εθπαίδεπζεο. Αθνινπζεί ην πνζνζηφ

κεηαδεπηεξνβάζκηαο

28,57% ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, έπεηηα

ηνπ

δεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 18,07% θαη ηέινο ηεο γ΄ γπκλαζίνπ κε 10,51%.
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ρήκα 3.7: Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

Καηάζηαζε αζρνιίαο
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή 2011, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην 38,26% ηνπ
πιεζπζκνχ, ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ 6,85% θαη ησλ κε ελεξγψλ (καζεηέο, ζπληαμηνχρνη,
θιπ) 54,89%.
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ρήκα 3.8: Καηαλνκή πιεζπζκνχ βάζεη θαηάζηαζεο αζρνιίαο

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2011 ιεηηνπξγεί ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ καηεπηηθή
γπλαηθνινγηθή θιηληθή (ΡΔΑ), γεγνλφο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε δηαζέζηκα
ζηνηρεία γηα λα ηνλ αξηζκφ γελλήζεσλ.
Αξηζκφο γελλήζεσλ ηειεπηαίαο επηαεηίαο:
Έηνο

Αξηζκφο γελλήζεσλ

2011

5239

2012

6249

2013

7023

2014

7264

2015

7498

2016

7266

2017

6903

ΤΝΟΛΟ

47442

Μέζε ηηκή 6777,43 / 6777
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ρήκα 3.9: Αξηζκφο γελλήζεσλ ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ 2011 - 2017

αριθμός γεννήζεων

Αριθμός γεννήζεων 2011-2017
8000

8000
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6000

5000

5000
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4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

0

ηήλη B

0
1

2

3

4

5

6

7

έηη

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ

Έθηαζε
4,574
(η.τκ.):
Πραγκαηηθός Πιεζσζκός (de facto):
1991 61.371
Πσθλόηεηα Πιεζσζκού:
1991

12,274 αλά
η.ρµ.

2001

2001

64.759
12,951 αλά
η.ρµ.

2011

63.736

2011

12,473
αλά η.ρµ.

Ηιηθηαθή θαηαλοκή κόληκοσ πιεζσζκού (2011):
χλνιν

0-4

5-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

64.021

2.713

5.111

5.776

13.117

14.767

9.176

9.330

80 εηψλ
θαη άλσ
4.031

Γεκογραθηθοί δείθηες (2011) :
Γείθηεο Γήξαλζεο
Γείθηεο Δμάξηεζεο

170,769
49,45
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ρήκα 3.10: Ζιηθηαθή θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ 2011

3.1.7 Ζ εηθφλα ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ σο Οξγαληζκνχ26
3.1.7.1 Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
Οη νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ δηαξζξψλνληαη σο αθνινχζσο:

26

Πεγή ζηνηρείσλ: αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΠ_05: ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
1. Γξαθείν Γεκάξρνπ
1. Γξαθείν Αληηδεκάξρσλ
2. Γξαθείν Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ – Δηδηθψλ πκβνχισλ Δηδηθψλ πλεξγαηψλ
3. Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο
4. Γξαθείν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο & Δπηηξνπή πνηφηεηαο δσήο (ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή έρεη γίλεη Ο.Δ. & Δπ. Πνηφηεηαο δσήο -ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν ππνζηεξίδεη φια ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.
3852/2010)
Β. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
 Τπεξεζία Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ
Γ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ-ΣΤΠΟΤ & ΔΝΖΜΔΡΩΖ (ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ) (ππάγεηαη ζην
Γήκαξρν)
1. Τπεξεζία Γεκνζίσλ ρέζεσλ
2. Τπεξεζία Σχπνπ & Δλεκέξσζεο
Γ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
I.

Σκήκα Γηνηθεηηθφ
1.
Γξαθείν Πξνζσπηθνχ
2.
Γξαθείν Γηεμαγσγήο Δθινγψλ
3.
Γξαθείν Γηνηθεηηθήο κέξηκλαο
II. Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο
1. Γξαθείν Γεκνηνινγίνπ
2. Γξαθείν Μεηξψσλ-ηξαηνινγίαο
3. Γξαθείν Ηζαγέλεηαο
4. Γξαθείν Έθδνζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
5. Γξαθείν Λεμηαξρείνπ-εθδφζεσλ αδεηψλ ηαθήο
6. Γξαθείν Πνιηηηθψλ γάκσλ

68
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

III. Σκήκα Γξακκαηείαο & ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ
1. Γξαθείν Πξσηνθφιινπ
2. Γξαθείν Γηεθπεξαίσζεο-Αξρείνπ
IV. Σκήκα Παηδείαο & Κνηλσληθήο Αξσγήο
1. Γξαθείν Παηδείαο
2. Γξαθείν Κνηλσληθήο Αξσγήο
3. Γξαθείν ππνζηήξημεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
V. Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο-Μεραλνξγάλσζεο
1. Γξαθείν Μειεηψλ
2. Γξαθείν Αλάιπζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ
3. Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο
4. Γξαθείν Δηζαγσγήο ηνηρείσλ
5. Γξαθείν Γηαδηθηχνπ (internet)
Δ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΩΝ (Κ.Δ.Π.)
I.

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο
1.
Γξαθείν παξαιαβήο αηηεκάησλ πνιηηψλ
2.
Γξαθείν ειέγρνπ πιεξφηεηαο αηηεκάησλ πνιηηψλ

II. Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο
1. Γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εγγξάθσλ θαη αηηεκάησλ πνιηηψλ
2. Γξαθείν αληαπφθξηζεο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε
III.

Σκήκα παξαξηήκαηνο ΚΔΠ
1. Γξαθείν παξαιαβήο αηηεκάησλ
2. Γξαθείν δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ
Σ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

I.

Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηηθνχ
1. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηηθνχ
2. Γξαθείν Μηζζνδνζίαο θαη Αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ
3. Γξαθείν εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο δαπαλψλ – Γηπινγξαθηθνχ, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη
απνγξαθήο
4. Γξαθείν ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ
II. Σκήκα Σακηαθήο ππεξεζίαο
1. Γξαθείν Δζφδσλ
2. Γξαθείν Δμφδσλ
3. Γξαθείν δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο
4. Γξαθείν Δπηκειεηψλ
5. Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ θαη ειέγρνπ Σακηαθήο ππεξεζίαο
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6. Γξαθείν Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
7. Γξαθείν Απνινγηζκνχ
III. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
1. Γξαθείν επηκέιεηαο πξνκεζεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
2. Γξαθείν δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ
3. Γξαθείν απνζήθεο
Ε. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ
I.

Σκήκα Δζφδσλ
1. Γξαθείν Γηαθεκηζηηθψλ Σειψλ
2. Γξαθείν Δληαίνπ Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο θαη Σ.Α.Π.
3. Γξαθείν Λνηπψλ Φφξσλ Σειψλ θαη Γηθαησκάησλ

II.

Σκήκα εθδφζεσο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ θαη δεκνηηθήο πεξηνπζίαο
1. Γξαθείν εθδφζεσο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
2. Γξαθείν δσξεψλ – θιεξνδνηεκάησλ θαη κηζζψζεσλ αθηλήησλ
3. Γξαθείν Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο

III.

Σκήκα Γεκνηηθνχ Νεθξνηαθείνπ
1. Γξαθείν ηειψλ θαη δηθαησκάησλ
2. Γξαθείν επνπηείαο Γεκνηηθνχ Νεθξνηαθείνπ
3. Γξαθείν εληαθηαζκνχ – εθηαθψλ θαη κλεκφζπλσλ
4. Γξαθείν νζηενθπιαθίσλ – αθήο θαλδειηψλ
Ζ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

I.

II.

Σκήκα νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν νδνπνηίαο
3. Γξαθείν πδξαπιηθψλ έξγσλ
4. Γξαθείν κειεηψλ πξνκεζεηψλ
Σκήκα αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν θηηξηαθψλ έξγσλ
3. Γξαθείν αλαπιάζεσλ θαη δηακνξθψζεσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
4. Γξαθείν επίβιεςεο κειεηψλ ηνπ Ν.716/77
5. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
6. Γξαθείν πξάμεσλ αλαινγηζκνχ θαη ηαθηνπνηήζεσλ
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III.

Σκήκα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
3. Γξαθείν παηδηθψλ ραξψλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
4. Γξαθείν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
5. Γξαθείν κηθξψλ έξγσλ – επηζθεπψλ – ζπληεξήζεσλ

IV.

Σκήκα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
3. Γξαθείν ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
4. Γξαθείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
Θ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΗΝΟΤ

I.

Σκήκα Πεξηβάιινληνο
1. Γξαθείν πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο
2. Γξαθείν κειεηψλ ηξφπνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
3. Γξαθείν ςεθαζκνχ – κπνθηνληψλ θαη αδέζπνησλ δψσλ

II. Σκήκα Πξαζίλνπ
1. Γξαθείν κειεηψλ δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο πξαζίλνπ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο πξαζίλσλ ρψξσλ
3. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο παηδηθψλ ραξψλ
4. Γξαθείν απνζήθεπζεο πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ
Η. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
I. Σκήκα θαζαξηφηεηαο
1. Γξαθείν απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ
2. Γξαθείν θαζαξηφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
3. Γξαθείν εηδηθψλ ζπλεξγείσλ
4. Γξαθείν πεξηζπιινγήο εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ
II. Σκήκα Γεκνηηθνχ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ
1. Γξαθείν θίλεζεο
2. Γξαθείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θάδσλ
3. Γξαθείν θχιαμεο νρεκάησλ Γεκνηηθνχ ζηαζκνχ
4. Γξαθείν θχιαμεο απνζεθψλ
III. Σκήκα αλαθχθισζεο
1. Γξαθείν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ
2. Γξαθείν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο άιισλ πξντφλησλ
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Γηάγξακκα 3.1: Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ

Α. ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
1. Γξαθείν Γεκάξρνπ
1. Γξαθείν Αληηδεκάξρσλ
2. Γξαθείν Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ –
Δηδηθψλ Σπκβνχισλ Δηδηθψλ Σπλεξγαηψλ
3. Γξαθείν Ννκηθήο Υπεξεζίαο
4. Γξαθείν Σπιινγηθψλ Οξγάλσλ

Β. ΓΔΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
1. Γξαθείν Γεληθνχ
Γξακκαηέα

Γ. ΓΡΑΦΔΙΟ
ΓΖΜΟΙΩΝ
ΥΔΔΩΝ-ΣΤΠΟΤ
& ΔΝΖΜΔΡΩΖ
(ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ)
1. Υπεξεζία
Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
2. Υπεξεζία Τχπνπ
& Δλεκέξσζεο

Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΙΩΝ
I. Τκήκα Γηνηθεηηθφ
II. Τκήκα Γεκνηηθήο
Καηάζηαζεο
III. Τκήκα
Γξακκαηείαο &
ππνζηήξημεο
ππεξεζηψλ
IV. Τκήκα Παηδείαο
& Κνηλσληθήο
Αξσγήο
V. Τκήκα
ΜεραλνγξάθεζεοΜεραλνξγάλσζεο

Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ
ΠΟΛΙΣΩΝ (Κ.Δ.Π.)
I. Τκήκα
Δπηθνηλσλίαο κε
ηνπο πνιίηεο
II. Τκήκα
Δζσηεξηθήο
Αληαπφθξηζεο
III. Τκήκα
παξαξηήκαηνο ΚΔΠ

Σ. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΙΩΝ
I. Τκήκα
ΠξνυπνινγηζκνχΛνγηζηηθνχ
II. Τκήκα Τακηαθήο
ππεξεζίαο
ΙΙΙ. Τκήκα
Πξνκεζεηψλ

Ε. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΓΖΜΟΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΓΩΝ
I. Τκήκα Δζφδσλ
II. Τκήκα εθδφζεσο
αδεηψλ
θαηαζηεκάησλ θαη
δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο
ΙΙΙ. Τκήκα δεκνηηθνχ
λεθξνηαθείνπ

Ζ. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΙΩΝ
I. Τκήκα νδνπνηίαο
θαη πδξαπιηθψλ
έξγσλ
II. Τκήκα
αξρηηεθηνληθψλ
έξγσλ
ΙΙΙ. Τκήκα
ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο
θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
IV. Τκήκα
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ

Θ. ΓΙΔΤΘΤΝΖ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
& ΠΡΑΙΝΟΤ
I. Τκήκα
Πεξηβάιινληνο
II. Τκήκα Πξαζίλνπ

Ι. ΓΙΔΤΘΤΝΖ

ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ
I. Τκήκα
θαζαξηφηεηαο
II. Τκήκα Γεκνηηθνχ
ζηαζκνχ
απηνθηλήησλ
ΙΙΙ. Τκήκα
αλαθχθισζεο
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Αθνινπζεί ε απνηχπσζε ηνπ πιήζνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δήκνπ αλά
ππεξεζία θαη αλά θιάδν εηδηθφηεηαο.
ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2017
Α. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
1. Γξαθείν Γεκάξρνπ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή Θέζε)
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ
(Οξγαληθή Θέζε)
(Μφληκνη: 1 Η.Γ.Α.Υ.: 2) ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
1
3

2. Γξαθείν Αληηδεκάξρσλ
3. Γξαθείν Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ – Δηδηθψλ πκβνχισλ Δηδηθψλ πλεξγαηψλ
4. Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο
 Ννκηθφο χκβνπινο
 Γηθεγφξνο κε πάγηα αληηκηζζία
5. Γξαθείν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή & Δπηηξνπή πνηφηεηαο
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΤΝΟΛΟ:

1

Β. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
1.Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
 Γξαθείν Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ. (Απφζπαζε)

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΣΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή Θέζε)
ΓΔ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ
(Οξγαληθή Θέζε)
(Μφληκνη: 2 Η.Γ.Α.Υ.: 1)

ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
1
3
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Γ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ-ΣΤΠΟΤ & ΔΝΖΜΔΡΩΖ (ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ)
1. Τπεξεζία Γεκνζίσλ ρέζεσλ
2. Τπεξεζία Σχπνπ & Δλεκέξσζεο
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ
(Οξγαληθή Θέζε)

1
ΤΝΟΛΟ:

2

Γ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Πξντζηακέλε Γ/λζεο)
(Οξγαληθή Θέζε)

1
ΤΝΟΛΟ:

1

VI. Σκήκα Γηνηθεηηθφ
1.Γξαθείν Πξνζσπηθνχ
2.Γξαθείν Γηεμαγσγήο Δθινγψλ
3.Γξαθείν Γηνηθεηηθήο κέξηκλαο
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΧΝ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο Θέζεηο)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο Θέζεηο)
ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ
(Οξγαληθέο Θέζεηο)
ΤΔ ΚΛΖΣΖΡΧΝ
(Οξγαληθέο Θέζεηο)
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
(Οξγαληθέο Θέζεηο)
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή Θέζε)
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ
(Οξγαληθή Θέζε)
(Μφληκνη: 17 Η.Γ.Α.Υ.:2 ) ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
2
3
2
4
3
1
1
1
19
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IΗ. Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο
1. Γξαθείν Γεκνηνινγίνπ
2. Γξαθείν Μεηξψσλ-ηξαηνινγίαο
3. Γξαθείν Ηζαγέλεηαο
4. Γξαθείν Έθδνζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
5. Γξαθείν Λεμηαξρείνπ-εθδφζεσλ αδεηψλ ηαθήο
6. Γξαθείν Πνιηηηθψλ γάκσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

III.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ
(Οξγαληθή ζέζε)
(Μφληκνη: 6 Η.Γ.Α.Υ.:1 )
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
4
1
1
1
7

Σκήκα Γξακκαηείαο & ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ
1. Γξαθείν Πξσηνθφιινπ
2. Γξαθείν Γηεθπεξαίσζεο-Αξρείνπ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
2
3

IV. Σκήκα Παηδείαο & Κνηλσληθήο Αξσγήο
1. Γξαθείν Παηδείαο
2. Γξαθείν Κνηλσληθήο Αξσγήο
3. Γξαθείν ππνζηήξημεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
3
1
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ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΓΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΑΗΓΟΚΟΜΧΝ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΣΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΧΝ
(Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο)
ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΣΔ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΤΓΔΗΑ
(Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο)
ΣΔ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΓΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΔ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
(Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο)
(Μφληκνη: 18 Η.Γ.Α.Υ.:30 )

ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
5
2
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
7
1
1
11

48

V. Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο-Μεραλνξγάλσζεο
1. Γξαθείν Μειεηψλ
2. Γξαθείν Αλάιπζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ
3. Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο
4. Γξαθείν Δηζαγσγήο ηνηρείσλ
5. Γξαθείν Γηαδηθηχνπ (internet)
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ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΝΟΛΟ:

2

Δ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΩΝ (Κ.Δ.Π.)
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
(Πξντζηάκελνο Γ/λζεο)
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)

1
ΤΝΟΛΟ:

2

IV. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο
1. Γξαθείν παξαιαβήο αηηεκάησλ πνιηηψλ
2. Γξαθείν ειέγρνπ πιεξφηεηαο αηηεκάησλ πνιηηψλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
(Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο)
(Μφληκνη: 3 Η.Γ.Α.Υ.:2 )
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
1
2
5

V. Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο
1. Γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εγγξάθσλ θαη αηηεκάησλ πνιηηψλ
2. Γξαθείν αληαπφθξηζεο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΝΟΛΟ:

2
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VI.

Σκήκα παξαξηήκαηνο ΚΔΠ (Αγ.Βαξβάξαο)
1. Γξαθείν παξαιαβήο αηηεκάησλ
2. Γξαθείν δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
3
1
4

Σ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Πξντζηακέλε Γ/λζεο)
(Οξγαληθή ζέζε)

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

IV. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηηθνχ
1. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ-Λνγηζηηθνχ
2. Γξαθείν Μηζζνδνζίαο θαη Αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ
3. Γξαθείν εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο δαπαλψλ – Γηπινγξαθηθνχ, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη απνγξαθήο
4. Γξαθείν ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΣΟΜΩΝ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
1
(Οξγαληθή ζέζε)
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
1
(Οξγαληθή ζέζε)
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
1
(Οξγαληθή ζέζε)
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
1
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
1
(Οξγαληθή ζέζε)
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ
2
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
Η.Γ.Α.Υ.
(Μφληκνη: 5 Η.Γ.Α.Υ.:2 )
ΤΝΟΛΟ:
7
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V. Σκήκα Σακηαθήο ππεξεζίαο
1. Γξαθείν Δζφδσλ
2. Γξαθείν Δμφδσλ
3. Γξαθείν δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο
4. Γξαθείν Δπηκειεηψλ
5. Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ θαη ειέγρνπ Σακηαθήο ππεξεζίαο
6. Γξαθείν Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
7. Γξαθείν Απνινγηζκνχ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
(Μφληκνη: 6 Η.Γ.Α.Υ.:1 ) ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
4
1
7

VI. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
1. Γξαθείν επηκέιεηαο πξνκεζεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
2. Γξαθείν δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ
3. Γξαθείν απνζήθεο
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(2 Οξγαληθέο ζέζεηο, 1 Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή)
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
3
3

Ε. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ
IV.

Σκήκα Δζφδσλ
1. Γξαθείν Γηαθεκηζηηθψλ Σειψλ
2. Γξαθείν Δληαίνπ Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο θαη Σ.Α.Π.
3. Γξαθείν Λνηπψλ Φφξσλ Σειψλ θαη Γηθαησκάησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ –ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(1 Οξγαληθή, 5 Πξνζσξηλέο Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ –ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
(Μφληκνη: 8 Η.Γ.Α.Υ.:1 )
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
6
1
9
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V.

Σκήκα εθδφζεσο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ θαη δεκνηηθήο πεξηνπζίαο
1. Γξαθείν εθδφζεσο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
2. Γξαθείν δσξεψλ – θιεξνδνηεκάησλ θαη κηζζψζεσλ αθηλήησλ
3. Γξαθείν Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

VI.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Πξνζσξηλή Πξνζσπνπαγή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2
1
1
4

Σκήκα Γεκνηηθνχ Νεθξνηαθείνπ
1. Γξαθείν ηειψλ θαη δηθαησκάησλ
2. Γξαθείν επνπηείαο Γεκνηηθνχ Νεθξνηαθείνπ
3. Γξαθείν εληαθηαζκνχ – εθηαθψλ θαη κλεκφζπλσλ
4. Γξαθείν νζηενθπιαθίσλ – αθήο θαλδειηψλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΤΓΔΗΑ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ
(Οξγαληθέο ζέζεηο)
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
2
3
6

Ζ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
(Πξντζηακέλε Γ/λζεο)
(Οξγαληθή ζέζε)

1
ΤΝΟΛΟ:

V.

1

Σκήκα νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν νδνπνηίαο
3. Γξαθείν πδξαπιηθψλ έξγσλ
4. Γξαθείν κειεηψλ πξνκεζεηψλ
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ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
(Οξγαληθή ζέζε)
(Μφληκνη: 1 Η.Γ.Α.Υ.:1 )
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
1

Σκήκα αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν θηηξηαθψλ έξγσλ
3. Γξαθείν αλαπιάζεσλ θαη δηακνξθψζεσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
4. Γξαθείν επίβιεςεο κειεηψλ ηνπ Ν.716/77
5. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
6. Γξαθείν πξάμεσλ αλαινγηζκνχ θαη ηαθηνπνηήζεσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

VI.

ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

1

ΤΝΟΛΟ:
VII.

2

Σκήκα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
3. Γξαθείν παηδηθψλ ραξψλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
4. Γξαθείν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
5. Γξαθείν κηθξψλ έξγσλ – επηζθεπψλ – ζπληεξήζεσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.

VIII.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΔΡΓΟΓΖΓΩΝ
ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΧΝ
ΓΔ ΗΓΖΡΟΤΡΓΧΝ
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΖΠΧΝ
ΠΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ
ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
1
1
1
1
1
1
3
11

Σκήκα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
1. Γξαθείν κειεηψλ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
3. Γξαθείν ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
4. Γξαθείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
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ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΔ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2

ΓΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ

1

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ

3

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ

1

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ

1

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ

2

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ

1

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ

1

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ

2

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ

2

ΣΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ
ΤΝΟΛΟ:

1
1
18

Θ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΗΝΟΤ
III.

Σκήκα Πεξηβάιινληνο
1. Γξαθείν πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο
2. Γξαθείν κειεηψλ ηξφπνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
3. Γξαθείν ςεθαζκνχ – κπνθηνληψλ θαη αδέζπνησλ δψσλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΠΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

1

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

1

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ

1
2
6

ΤΝΟΛΟ:
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IV. Σκήκα Πξαζίλνπ
1. Γξαθείν κειεηψλ δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο πξαζίλνπ
2. Γξαθείν ζπληήξεζεο πξαζίλσλ ρψξσλ
3. Γξαθείν ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο παηδηθψλ ραξψλ
4. Γξαθείν απνζήθεπζεο πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ ΔΠΟΠΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ

1

ΓΔ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ

8

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ

2

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ
ΤΝΟΛΟ:

1
13

Η. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
(Πξντζηακέλε Γ/λζεο)
ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
1
1
2

IV. Σκήκα θαζαξηφηεηαο
1. Γξαθείν απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ
2. Γξαθείν θαζαξηφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
3. Γξαθείν εηδηθψλ ζπλεξγείσλ
4. Γξαθείν πεξηζπιινγήο εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ Η.Γ.Α.Υ.
ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ
ΓΔ Οδεγώλ
ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο
ΤΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ
ΓΔ ΔΠΟΠΣΩΝ
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΤΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
3
8
35
6
1
1
1
55

83
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

V. Σκήκα Γεκνηηθνχ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ
1. Γξαθείν θίλεζεο
2. Γξαθείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θάδσλ
3. Γξαθείν θχιαμεο νρεκάησλ Γεκνηηθνχ ζηαζκνχ
4. Γξαθείν θχιαμεο απνζεθψλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ
Η.Γ.Α.Υ.

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
8

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ

1

ΓΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ

2

ΤΝΟΛΟ:

11

III. Σκήκα αλαθχθισζεο
1. Γξαθείν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ
2. Γξαθείν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο άιισλ πξντφλησλ
ΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ (Οξγαληθέο ζέζεηο

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2

ΓΔ Οδεγώλ

4

ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο

12

ΤΔ Γηαθόξσλ Δηδηθνηήησλ

4

ΤΝΟΛΟ:

23
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3.1.7.2 ηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή πξνέξρνληαη απφ ην αξρείν ηνπ
Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δήκνπ.
3.1.7.2.1 Δργαδόκελοη αλά ζτέζε εργαζίας
Σαθηηθφ πξνζσπηθφ: 275
Πξνζσπηθφ κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο: 37
Γξάθεκα 3.1 : Δξγαδφκελνη αλά ζρέζε εξγαζίαο

* ΗΓΑΥ: Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
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3.1.7.2.2 Δργαδόκελοη αλά ζτέζε θύιο (ηαθηηθό προζωπηθό)
Γξάθεκα 3.2 : Δξγαδφκελνη αλά θχιν (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ)

3.1.7.2.3 Δργαδόκελοη αλά επίπεδο εθπαίδεσζες (ηαθηηθό προζωπηθό)
Γξάθεκα 3.3 : Δξγαδφκελνη αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ)

* ΤΔ: Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΓΔ: Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΣΔ: Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο, ΠΔ: Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

86
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

3.1.7.2.4 Δργαδόκελοη κε κεηαπηστηαθό ηίηιο ζποσδώλ
Γξάθεκα 3.4 : Δξγαδφκελνη κε κεηαπηπρηαθφ (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ)

Γξάθεκα 3.5: Δξγαδφκελνη κε κεηαπηπρηαθφ (πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γ/ζκηαο
εθπ/ζεο)
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3.1.7.2.5 Προζωπηθό αλά βαζκό
Γξάθεκα 3.6: Σαθηηθφ πξνζσπηθφ αλά βαζκφ

3.1.7.2.6 Προϊζηάκελοη Γηεσζύλζεωλ αλά θύιο
Γξάθεκα 3.7: Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ αλά θχιν
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3.1.7.2.7 Προϊζηάκελοη Σκεκάηωλ αλά θύιο
Γξάθεκα 3.8: Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ αλά θχιν

3.1.7.2.8 Προϊζηάκελοη αλά θύιο
Γξάθεκα 3.9: Πξντζηάκελνη αλά θχιν
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3.1.7.3 Δπηηξνπέο


Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ



Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ



Δπηηξνπέο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ



Δπηηξνπέο παξαιαβήο εξγαζηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ



Δπηηξνπέο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ



Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε εξγνιάβνπ ησλ δεκνπξαηνχκελσλ
έξγσλ



Δπηηξνπέο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο έξγσλ



Δπηηξνπή «Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο
παηδφηνπσλ θαη βεβαίσζεο παξαβάζεσλ»



Γλσκνδνηηθή επηηξνπή Αλέιθπζεο Ναπαγίσλ



Δπηηξνπέο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 23/2000 θαη ηνπ άξζξνπ 35 αξηζκ. 20
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ



Δπηηξνπή θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ



Δπηηξνπή ησλ Κιεξνδνηεκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο



Δπηηξνπή

δηελέξγεηαο

απνγξαθήο

απνηηκήζεσο

ηεο

πεξηνπζίαο

ησλ

Κεθαιαίσλ Απηνηεινχο Γηαρείξηζεο (Κιεξνδνηεκάησλ)


Γεπηεξνβάζκην πκβνχιην Δπηζεψξεζεο Θεάηξσλ, Κηλεκαηνγξάθσλ θαη
Παξεκθεξψλ Δπηρεηξήζεσλ



Πξσηνβάζκην πκβνχιην Δπηζεψξεζεο Θεάηξσλ & Κηλεκαηνγξάθσλ



Διεγθηηθφ θιηκάθην απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηήξεζεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
πφιεο.



Δπηηξνπή

πκβηβαζηηθήο

Δπίιπζεο

Φνξνινγηθψλ

Γηαθνξψλ

&

Ακθηζβεηήζεσλ
90
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ



Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο



Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο & Αλάπηπμεο



Γεκνηηθή Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ



Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο & Αλάπηπμεο



Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηάο



Κνζκεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ



πληνληζηηθφ Σνπηθφ ξγαλν

(ΣΟ) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ

Παιαηνχ Φαιήξνπ»


Γηαξθήο πληνληζηηθή Δπηηξνπή Κ.Ο..Δ. (Κνκβηθά εκεία Δπαθήο)



Δπηηξνπή Διέγρνπ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα



Δπηηξνπή θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία.



Δπηηξνπή εθηίκεζεο εθπνηνπκέλσλ αθηλήησλ θιπ



Δπηηξνπήο δηελεξγείαο δεκφζηαο θιήξσζεο γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ
εξγνιάβσλ ηνπ αξ. 118 παξ 5 πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ γηα απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ



Δπηηξνπή παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
ππνέξγνπ 1, µε ηίηιν: «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήµνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ», ηεο
Πξάμεο: «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήµνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ»



Δπηηξνπέο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αξρείνπ



Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εδαθίνπ 6 ηεο Απφθαζεο Τπ. Πξνεδ. 3373/390/1975



Γηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ



Δπηηξνπή δηαπίζησζεο θζνξψλ θαη θινπήο πνδειάησλ ΚΠ θαη ηελ επηβνιή
πξνζηίκσλ



Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο θιήξσζεο γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο
ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο
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Δπηηξνπή θαηακέηξεζεο εηζπξάμεσλ εζφδσλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ Γεκνηηθνχ
Κνηκεηεξίνπ

3.1.7.4 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
ην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ έρνπλ ζπζηαζεί, βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.
3852/2010, ηα θαησηέξσ ΝΠΓΓ:
1. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

(ζρεη. ε κε αξ. 14/2011

απφθαζε Γ..)
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη λα παξέρεη ΑΓΩΓΖ θαη θξνληίδα ζηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ψζηε :
Α) Να ηα βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα ζσµαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη
θνηλσληθά.
Β) Να βνεζήζεη λα εληαρζνχλ νµαιά ζην ρνιείν.
Γ) Να εμαιείςεη ,θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ –
νηθνλνµηθφ-µνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο (παηδηά εξγαδνκέλσλ, θχξηα ησλ
νηθνλνµηθά αζζελέζηεξσλ ζηξσµάησλ) ∆ειαδή :Να παξέρεη Αληηζηαζµηζηηθή Αγσγή.
∆)Να εμππεξεηήζεη ηνπο γνλείο θαη λα απνηειέζεη Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη
Βνήζεηαο (λα επαηζζεηνπνηεί, ελεµεξψλεη θαη πξνβιεµαηίδεη ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζε
ζέµαηα παηδαγσγηθήο θαη παηδηθήο ςπρνινγίαο).
2. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ (ζρεη. ε κε
αξ. 13 απφθαζε Γ..)
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη: α) Ζ αλάπηπμε ησλ µνξθσηηθψλ,
πλεπµαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δεµνηψλ Παι. Φαιήξνπ. β)
Ζ νπζηαζηηθή παξέµβαζε ζηε δηαµφξθσζε θαη αλαβάζµηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο
δσήο ζην Παι. Φάιεξν, θαζψο θαη ε πξναγσγή & δηάδνζε ηνπ Αζιεηηζµνχ. Γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ (σο πξνο ηνλ Αζιεηηζµφ) δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί
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νξγαλσµέλνπο ρψξνπο µε γπµλαζηηθέο θαη αγσληζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. γ) Ζ θαηάξηηζε
πιήξνπο θαη άξηηαο θηιαξµνληθήο, γηα ηε ζπµβνιή ζηελ ιαµπξφηεξε δηεμαγσγή ησλ
Δζληθψλ θαη Σνπηθψλ ενξηψλ, ηελ παξνρή ςπραγσγίαο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ∆ήµνπ θαη ηελ
ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ µνπζηθνχ αηζζήµαηνο σο θαη ε ζπγθξφηεζε ηµήµαηνο ρνξσδίαο. δ)
Ζ δηνξγάλσζε θάζε είδνπο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
3. ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ
Α. «Δληαία .Δ. Πξσηνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο Γήµνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ» (ζρεη. ε κε
αξ. 49/2011 απφθαζε Γ..)
Β. «Δληαία .Δ. Γεπηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο ∆ήµνπ Π. Φαιήξνπ» (ζρεη. ε κε αξ.
52/2011 απφθαζε Γ..)
θνπφο ησλ .Δ. είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξµαλζεο, θσηηζµνχ,

χδξεπζεο,

ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαιψζηµσλ πιηθψλ θ.ιπ.), ε αµνηβή θαζαξηζηξηψλ, ε
εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε
είδνπο

εμνπιηζµνχ

ηνπο,

ε

εηζήγεζε

πξνο

ηηο

αληίζηνηρεο

Πξσηνβάζµηαο/Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζµφ απφ

δηεπζχλζεηο

ηνλ Οξγαληζµφ

ρνιηθψλ Κηηξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ µε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά είδε θαη απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπµάησλ µε βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο
βηβιηνζήθεο, ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφµελε εθµεηάιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ
θπιηθείσλ, θαζψο θαη ε ιήςε θάζε άιινπ µέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζηήξημε ηεο
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ µνλάδσλ, ή ησλ αξµνδηνηήησλ πνπ δίλνληαη θάζε
θνξά απφ δηάηαμε λφµνπ.
3.1.7.5
Γηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ βάζεη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο
Αλαθεθαιαησηηθά, ε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πίλαθαο 3.2 : Γηάθξηζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ Παιαηνχ Φαιήξνπ βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Περιβάλλον & Ποιόηηηα Εωής
Γηεχζπλζε Τερληθήο Υπεξεζίαο27

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο &
Πξαζίλνπ

Κοινωνική Πολιηική, Τγεία, Παιδεία,
Πολιηιζμός & Αθληηιζμός



Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ιζφηεηαο



Γξαθείν
Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ
Πξνγξάκκαηα
πξφιεςεο,
πξναγσγήο
πγείαο
θαη
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο

-


-

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο

Τκήκα
Παηδείαο
&
Κνηλσληθήο Αξσγήο
Κνηλσληθή Υπεξεζία
ΚΑΠΗ
Βηβιηνζήθεο
Πλεπκαηηθά Κέληξα
Γεκνηηθά Ιαηξεία
Κνηλσληθέο
δνκέο
αληηκεηψπηζεο θηψρεηαο


-

Τκήκα Δζφδσλ
Απαιιαγή/κείσζε δεκνηηθψλ
ηειψλ ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ
πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο
θνηλσληθέο νκάδεο
Ν.Π.Γ.Γ
Παηδηθνί Σηαζκνί
Πνιηηηζηηθφ & Αζιεηηθφ
Κέληξν
Σρνιηθέο Δπηηξνπέο

Σοπική Οικονομία &
Απαζχόληζη

-

Τκήκα Παηδείαο &
Κνηλσληθήο Αξσγήο
Κνηλσληθή Υπεξεζία

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ
ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
Γξαθείν Ννκηθήο Υπεξεζίαο

Τκήκα εθδφζεσο αδεηψλ
θαηαζηεκάησλ θαη δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο

Γξαθείν Γεκνζίσλ ΣρέζεσλΤχπνπ & Δλεκέξσζεο

Δπηηξνπή Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Πξνβνιήο

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ
Υπεξεζηψλ

Τκήκα Μεραλνγξάθεζεο Μεραλνξγάλσζεο
Γηεχζπλζε Κ.Δ.Π.
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ
Γηεχζπλζε Γεκνηηθψλ
Πξνζφδσλ
Γηεχζπλζε Τερληθψλ
Υπεξεζηψλ

ΚΑΘΔΣΔ ΤΠΖΡΔΙΔ

Τκήκα εθδφζεσο αδεηψλ
θαηαζηεκάησλ θαη δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο
ΟΡΙΕΟΝΣΙΔ &
ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΔ
ΤΠΖΡΔΙΔ

27

“Η ηερληθή ππεξεζία ωο πξνο ηε δξαζηεξηόηεηα θαηαζθεπήο έξγωλ ππνδνκώλ, είλαη νξηδόληηα ππεξεζία δεδνκέλνπ όηη νη ππνδνκέο αθνξνύλ ζε όινπο
ηνπο ηνκείο (πεξηβαιινληηθέο, θνηλωληθέο, νηθνλνκηθέο ππνδνκέο). Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλήζωο εληάζζνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ελόο Γήκνπ
όπωο π.ρ. ε θπθινθνξία / ζηάζκεπζε ή νη δξαζηεξηόηεηεο πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ, αθνξνύλ ζηνλ ηνκέα «Πεξηβάιινλ & πνηόηεηα δωήο»”. (βι. Οδεγό
Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Α. - Έθδνζε Α, Δ.Δ.Σ.Α.Α., επηέκβξηνο 2007)
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3.1.7.6 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
 Απνινγηζηηθά ζηνηρεία
ΔΝΣΤΠΟ ΔΠ_07: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΟΓΑ €
0

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ

2016

2015

2014

01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

128.912,18

135.047,31

197.773,31

02 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

128.172,27

370.667,49

386.736,63

03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ

5.584.507,42 5.577.865,48

5.523.652,23

04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

2.178.872,95 2.440.591,07

2.305.421,50

05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ
06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
1

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ

11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
12 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ
13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

665.075,76

452.222,04

400.327,17

10.424.779,64 7.646.925,21

7.512.659,98

172.905,99

160.952,39

188.946,97

19.283.226,21 16.784.270,99 16.515.517,79
2016

2015

2014

2.800,00

4.660,00

4.640,00

61.090,67

192.331,64

146.881,96

2.851.627,05 1.253.867,62

3.377.620,06

14 ΓΧΡΔΔ – ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ – ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ

6.819,06

9.474,53

22.450,86

15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ – ΠΡΟΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

156.960,55

189.532,57

247.673,87

24.686,47

52.133,02

2.835,22

3.103.983,80

1.701.999,38

3.802.101,97

16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ

2

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (ΠΟΔ) ΠΟΤ ΘΑ ΒΔΒΑΗΧΘΟΤΝ ΓΗΑ
ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ

21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΗΚΑ
22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (ΠΟΔ)
3

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ

2016

2015

2014

1.713.409,78 1.458.544,86

1.584.800,07

38.355,02

106.833,70

82.637,87

1.751.764,80

1.565.378,56

1.667.437,94

2016

2015

2014

0,00

0,00

0,00

32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ

193.228,22

157.357,09

158.168,67

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ

193.228,22

157.357,09

158.168,67

31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ

4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ
41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ
42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ

2016

2015

2.983.354,51 3.017.940,78
42.941,32

100.775,92

2014
3.197.705,85
34.992,66

3.026.295,83 3.118.716,70 3.232.698,51
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5

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ

2016

2015

2014

511 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ

3.136.750,12 2.235.875,54

2.431.298,78

512 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ

4.853.507,16 5.180.699,77

4.409.412,60

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ

7.990.257,28 7.416.575,31 6.840.711,38

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ

35.348.756,14 30.744.298,03 32.216.636,26
ΓΑΠΑΝΔ €

6

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ

2016

2015

2014

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

6.791.162,97 7.277.622,35

7.484.317,36

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ

1.117.604,50 1.096.267,76

1.158.346,63

62 Παξνρέο ηξίησλ

1.853.884,10 1.628.007,99

1.563.551,46

63 Φφξνη θαη ηέιε

223.410,93

271.248,02

82.895,85

64 Λνηπά γεληθά έμνδα

175.115,74

230.885,54

186.673,23

65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηα πίζηεο

1.125.130,22 1.146.944,68

1.023.946,73

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ

1.100.938,31

744.614,90

1.070.588,36

7.069.540,33 4.443.601,25

3.846.102,81

Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο παξαρσξήζεηο- παξνρέο 67 επηρνξεγήζεηο - επηδνηήζεηο - δσξεέο

0,00

68 Λνηπά έμνδα
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΔΞΟΓΧΝ ΥΡΖΖ
7

ΔΠΔΝΓΤΔΗ

71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ
73 Έξγα

77,05

315,66

19.456.787,10 16.839.269,54 16.416.738,09
2016

2015

158.334,43

2014

402.113,07

128.581,07

3.187.676,26 1.954.603,81

3.603.422,28

74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο

0,00

0,00

0,00

75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο)

0,00

0,00

0,00

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ
8

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ , ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

3.346.010,69 2.356.716,88 3.732.003,35
2016

2015

2014

81 Πιεξσκέο νθεηιψλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ)

1.200.767,16

700.550,51

1.620.981,00

82 Λνηπέο Απνδφζεηο

2.781.558,80 2.857.503,82

3.030.338,51

0,00

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησζέλησλ θαηά ηα
85 παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ, ΑΠΟΓΟΔΗ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
9

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ

91 Απνζεκαηηθφ
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ (6-7-8-9)

0,00

0,00

3.982.325,96 3.558.054,33 4.651.319,51
2016

2015

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.785.123,75 22.754.040,75 24.800.060,95
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 ηνηρεία ηζνινγηζκψλ 2012 – 2016
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Πιεφλαζκα

2012

2013

2014

2015

2016

1.535.180,84

2.418.262,56

1.625.245,98

699.986,33

967.205,68

7.558.626,01

9.976.888,57

11.373.104,80

11.855.981,57

12.616.187,25

ρξήζεσο
Πιεφλαζκα
εηο λένλ

 πγθξηηηθά ζηνηρεία πξνυπνινγηζκψλ εηψλ 2010 – 2017
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ απφ ην 2010, έηνο πξνζθπγήο ηεο
ρψξαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο, παξνπζηάδεη ηελ εμήο πνξεία:
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Πίλαθαο 3.3: πγθξηηηθά ζηνηρεία πξ/ζκψλ εηψλ 2010-2017
ΔΣΟ

ΓΗΑΜΟΡΦΩΘ.
ΠΡ/ΜΟ

ΠΟΟΣΗΑΗΑ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΑΝΑ ΔΣΟ

ΠΟΟΣΗΑΗΑ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
Δ ΥΔΖ ΜΔ
ΣΟ 2010

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ

ΠΛΖΡΩΘΔΝΣΑ

ΠΟΟΣΗΑΗΑ
ΑΝΑΛΟΓΗΑ
ΠΛΖΡΩΘΔΝΣΩΝ

ΑΝΑ ΔΣΟ
/ΔΗΠΡΑΥΘ.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

46.770,656,79
40.907.472,80
46.516.984,00
39.806.908,87
37.016.012,15
37.234.416,71
42.389.922,47

-12,54
13,71
-14,43
-7,01
0,59
13,85

-12,54
-0,54
-14,89
-20,86
-20,39
-9,37

33.982.928,57
33.218.086,71
30.588.796,96
29.370.737,70
32.216.636,26
30.744.298,03
35.348.756,14

30.364.102,73
28.312.040,90
25.066.270,77
22.530.026,32
24.800.060,95
22.754.040,75
26.785.123,75

89,35
85,23
81,95
76,71
76,98
74,01
75,77

2017

41.531.994,38

-2,02

-11,20

35.271.212,67

28.212.867,89

79,99

Γξάθεκα 3.10: Πνξεία δηακνξθσζέλησλ / πιεξσζέλησλ

ηήιε Β: δηακνξθσζέληα
ηήιε C: Πιεξσζέληα
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Γράφημα 3.11: Αναλογία πληρωθέντων επί εισπραχθέντων ετών 2010-2017

Γράφημα 3.12: Πορεία εισπραχθέντων-πληρωθέντων 2010-2017
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3.1.7.7 Λνγηζκηθέο εθαξκνγέο
Σν Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο-Μεραλνξγάλσζεο έρεη εμαζθαιίζεη ηε δηάζεζε
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηνλ θάζε ππάιιειν θαη ηε δπλαηφηεηα

πξφζβαζεο ζε

εθαξκνγέο θαη αξρεία αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Παξάιιεια, θαη βάζεη κηα πνιηηηθήο
εθζπγρξνληζκνχ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ιεηηνπξγεί εζσηεξηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ, θαζψο
θαη κφληκε ζχλδεζε κε ην Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ. Δπηπιένλ, ν δήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ δηαζέηεη
ηζηνζειίδα (http://www.palaiofaliro.gr/), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πχιε-portal ειεθηξνληθήο
θπβέξλεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ελεκέξσζε γηα
δξάζεηο, εθδειψζεηο, δηνηθεηηθά ζέκαηα, πξνθεξχμεηο, ηα λέα ηνπ δήκνπ, θαζψο επίζεο
παξαπέκπεη

ζε

άιιεο

ηζηνζειίδεο

θαη

ηέινο

δέρεηαη

αηηήκαηα

πνιηηψλ.

Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο θαηαρψξεζεο
ζηνηρείσλ, ηα νπνία επεμεξγαδφκελα πξνζθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα (νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηήξεζε απνζήθεο, δηπινγξαθηθφ, άδεηεο
θαηαζηεκάησλ, δεκνηνιφγην, δηαρείξηζε δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ, ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν,
παξνπζίεο πξνζσπηθνχ, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνζία, ηερληθή ππεξεζία, ΚΔΠ).
Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ψζηε αθελφο
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα (είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα είηε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ είηε ησλ άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ) θαη αθεηέξνπ ε παξαθνινχζεζε
& ν έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ.
Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε ινγηζκηθνχ

Adobe Acrobat Reader, αλαγθαίν γηα ηα

πξνγξάκκαηα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ΚΖΜΓΖ, ΔΖΓΖ & γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζην Φχιιν ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη

γηα ηελ πξνζζήθε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο ζε

Aξρεία PDF (έρνπλ δνζεί άδεηεο ζε 5 ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ – 3 απφ ην ΚΔΠ, 1 απφ ηελ
Σ.Τ. θαη 1 απφ ηελ Ο.Τ. θαη ζα αθνινπζήζεη επέθηαζε κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ ).

100
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

3.1.7.8 Γεκνηηθή πεξηνπζία


Σν ηδηφθηεην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ-Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Σεξςηρφξεο 51 & Αξηέκηδνο, ην νπνίν έιαβε ην Α'
Βξαβείν Παλειιήληνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ ην

1986 (Αξρηηέθηνλεο:Σάζνο

Μπίξεο, Γεκήηξεο Μπίξεο, Πάλνο Κφθθνξεο / Τπαίζξηα γιππηηθή δηακφξθσζε:
Νέιια Γθφιαληα / Καηαζθεπή: 2004). Αθνινπζνχλ εηθφλεο ηνπ θηηξίνπ (εηθφλεο 3.29).
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Σν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν "ΦΛΟΗΒΟ" βξίζθεηαη ζηε Λεσθ. Πνζεηδψλνο. Σν ηζηνξηθφ
δηαηεξεηέν θηίξην ηνπ ΦΛΟΗΒΟΤ πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005 κεηά απφ ηελ κε αξ. 2096/2005 ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δ΄
Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ αθηλήηνπ (ε
πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ήηαλ θαηάζηεκα Τ.Δ.). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην
ζθεπηηθφ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επηζεκαίλεηαη πσο "ν ΦΛΟΗΒΟ απνηειεί ζχκβνιν
θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ελψ ραξαθηεξίδεηαη κλεκείν πνπ αλήθεη ζηελ
ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο". Έθηνηε ην θηίξην απνηειεί ην
επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο Πφιεο θαζψο έρεη θηινμελήζεη θαη
ζπλερίδεη

λα

θηινμελεί

πιεηάδα

πνιηηηζηηθψλ,

ςπραγσγηθψλ

θαη

κνξθσηηθψλ

εθδειψζεσλ, θαζηεξψλνληαο ην ηζηνξηθφ αθίλεην σο δηαρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ
Φαιήξνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο Νφηηαο Αζήλαο ελψ ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο ηνπ ζέζεο
ζπλερή είλαη ηα αηηήκαηα θαιιηηερλψλ, επηζηεκφλσλ, νκίισλ θαη ζπιιφγσλ γηα
παξαρψξεζε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ζην θνηλφ ην έξγν ηνπο θαη ηηο δεκηνπξγίεο
ηνπο.28

Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ (εηθφλεο 3.30).

28

Πεγή: http://www.palaiofaliro.gr , 20.02.2017
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Ηζφγεην
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Άλσ φξνθνο

Άπνςε παξαιίαο
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Οίθεκα ΘΑΛΔΗΑ ΓΗΠΛΑΡΑΚΟΤ (Αζαλ. Ήβεο & Σξίησλνο, Π. Φάιεξν) – Μνπζείν
Πηλαθνζήθε

Ζ Θάιεηα Γηπιαξάθνπ ήηαλ δσγξάθνο θαη πηαλίζηαο κε ζπνπδέο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Σε
δεθαεηία ηνπ ‟20 βξέζεθε ζηελ Ακεξηθή φπνπ έδσζε ξεζηηάι πηάλνπ θαη έθαλε εθζέζεηο
δσγξαθηθήο κε κεγάιε επηηπρία. Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηεο ζην Φάιεξν ην κεηέηξεςε ζε
θέληξν πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηνξγάλσζε θηινινγηθέο βξαδηέο κε παξφληεο
ζπλήζσο ηνπο πνηεηέο αιιά θαη πνιηηηθνχο (Μαιαθάζε, Παιακά, Βάξλαιε, Γ. Παπαλδξένπ,
Γ. Κνλδχιε θ.ά.). Πξηλ πεζάλεη (1985) θιεξνδφηεζε ην ζπίηη ηεο ζην Γήκν Παιαηνχ
Φαιήξνπ.


ρνιηθά θηίξηα:

11 λεπηαγσγεία
13 δεκνηηθά ζρνιεία
5 γπκλάζηα
4 ιχθεηα


Παηδηθνί ηαζκνί:

Α΄ & Γ΄ (Η.Φημ)
Β΄ (Πιεηάδσλ & Σεξςηρφξεο)
Γ΄ & Δ΄(Γηαγφξα)
Σ΄ & Α΄Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο (Γεκνθξαηίαο & Μεζνινγγίνπ)
Β΄Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ( Γιαχθνπ)


Αζιεηηθνί ρψξνη

ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : "ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ" (Γ.Α.Κ.)
Σν αλσηέξσ ζπγθξφηεκα επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, ζηελ Μαξίλα ηνπ Φινίζβνπ.
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Δίδνο: ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Μέγεζνο: 25,00 κ. Υ 33,33
κ. Γπλακηθφηεηα: κε θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 1036 αηφκσλ (απφ 500 έσο 5000 ζεαηέο)
Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) άξζξν
4 παξ.1α θαη γγ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην
αλσηέξσ ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Β1.
Δίδνο: ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΔΚΜΑΘΖΖ Μέγεζνο: 10,00 κ. Υ 12,50
κ. Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΣΑΓΗΟ : ΣΗΒΟ - ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Μέγεζνο: 65,00 κ. Υ 46,00 κ

Γπλακηθφηεηα: κε θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 432 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία
αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη ηνπηθνί ή εξαζηηερληθνί αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL Μέγεζνο: 32,40 κ. Υ 17,85 κ Γπλακηθφηεηα:
ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
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Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL Μέγεζνο: 32,40 κ. Υ 17,85 κ Γπλακηθφηεηα:
ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL (ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ), Μέγεζνο: 32,40 κ. Υ 9,30 κ
Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ VOLLEYBALL Μέγεζνο: 29,00 κ. Υ 18,60 κ., Γπλακηθφηεηα:
κε θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 180

αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ:

δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: 3 ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΖΠΔΓΑ TENNIS Μέγεζνο: 37,00 κ. Υ 50,00 κ. Γπλακηθφηεηα: ρσξίο
θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
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ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ «ΩΣΖΡΖ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ»
Σν αλσηέξσ ζπγθξφηεκα επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, επί ηεο νδνχ Σίκνπ Μσξατηίλε.
Δίδνο: ΣΑΓΗΟ : ΣΗΒΟ - ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ Μέγεζνο: 100,40 κ. Υ 70,00 κ.,
Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 984 αηφκσλ (απφ 500 έσο 5000 ζεαηέο) Καηεγνξία
αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη ηνπηθνί ή εξαζηηερληθνί αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη γγ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Β1.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5Υ5 Μέγεζνο: 42,00 κ. Υ

22,30 κ.

Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 160 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία
αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5Υ5 Μέγεζνο: 42,00 κ. Υ

22,00 κ.

Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL Μέγεζνο: 16,70 κ. Υ 29,10 κ., Γπλακηθφηεηα:
ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL (ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 1), Μέγεζνο: 10,50 κ. Υ 12,50 κ
Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL (ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 2), Μέγεζνο: 16,50 κ. Υ 10,50κ
Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ "ΟΦΗΑ ΜΠΔΦΟΝ"
Σν αλσηέξσ ζπγθξφηεκα επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, ζηε δψλε 2ε Σξνθαληεξφ.
Δίδνο:

ΚΛΔΗΣΟ

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ

ΥΡΖΔΧΝ

Μέγεζνο

γηα

ρξήζε

BASKETBALL: 15,00 κ. Υ28,00κ. Μέγεζνο γηα ρξήζε HANDBALL: 20.00κ. Υ40.00κ.
Μέγεζνο γηα ρξήζε VOLLEYBALL:9.00κ. Υ18.00κ. Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο
772 αηφκσλ (απφ 0 έσο 1000 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη δδ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Γ.
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ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΖΛΗΚΗΧΝ

Μέγεζνο: 39,80κ. Υ63,80κ.,

Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 97 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία
αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
Δίδνο: 4 ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΖΠΔΓΑ TENNIS Μέγεζνο: 23,75κ. Υ 10,95κ. Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο
ρσξεηηθφηεηαο 200 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : «ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΗΩΑΝΝΟΤ ΦΗΞ»
Σν αλσηέξσ ζπγθξφηεκα επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, επί ηεο νδνχ Ησάλλνπ Φημ, Ο.Σ. 95α , πεξηθιεηφκελν απφ ηηο
Ησαλ. Φημ- Αηφινπ-Πιεηάδσλ-Απφιισλνο.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ TENNIS Μέγεζνο: 41,50 κ. X 36,30 κ. Γπλακηθφηεηα: θεξθίδεο
ρσξεηηθφηεηαο 250 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ TENNIS Μέγεζνο: 18,20 κ. X 36,60 κ. Γπλακηθφηεηα: ρσξίο
θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ TENNIS Μέγεζνο: 11,60 κ. X 21,00 κ.
Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : «ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΕΔΦΤΡΟΤ»
Σν αλσηέξσ ζπγθξφηεκα επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, επί ηεο νδνχ Ησάλλνπ Φημ, Ο.Σ. 95 , πεξηθιεηφκελν απφ ηηο
Εεθχξνπ - Οξθέσο - Απφιισλνο.
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5Υ5 Μέγεζνο: 20,20 κ. Υ 41,20 κ.
Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ BASKETBALL Μέγεζνο: 18,10 κ. Υ 32,30 κ. Γπλακηθφηεηα:
θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 80 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ:
δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ VOLLEYBALL Μέγεζνο: 25,50 κ. Υ 14,40 κ. Γπλακηθφηεηα:
θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 25 αηφκσλ (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ:
δηεμάγνληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2.
ΣΗΣΛΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : «ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΩΚΡΑΣΟΤ»
Σν αλσηέξσ γήπεδν επξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ Ν. Αηηηθήο εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ, επί ηεο νδνχ σθξάηνπο, Ο.Σ. 381β, πεξηθιεηφκελν απφ ηηο
σθξάηνπο - Υαιθίδνο - Γνξηπλίαο - Κνξαή.
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Δίδνο: ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 5Υ5 Μέγεζνο: 17,50 κ. Υ

34,80

κ.

Γπλακηθφηεηα: ρσξίο θεξθίδεο (απφ 0 έσο 500 ζεαηέο) Καηεγνξία αγψλσλ: δηεμάγνληαη
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4479/17 (ΦΔΚ 94Α΄/29-6-2017) αξζ.4
παξ.1α θαη ββ πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999, ην αλσηέξσ
ζπγθξφηεκα αλήθεη: ζηηο θνηλέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ Οκάδα Α2. Γήπεδα


Παηδηθέο ραξέο
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

1

2

3

4

5

6

7

ΛΖΣΟΤ &
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ &
ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ

ΔΓΔΜ
(Λ.ΠΟΔΗΓΧΝΟ)

ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΚΑΡΧΝ

ΠΛΑΣΔΗΑ ΕΑΨΜΖ
(ΕΑΨΜΖ & ΝΑΨΑΓΧΝ)

ΡΗΕΑΡΔΗΟΤ
(ΑΓ. ΚΔΠΖ)

ΝΑΨΑΓΧΝ 119

ΘΔΖ
ΤΜΒΟΛΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ &
ΛΖΣΟΤ

ΤΜΒΟΛΖ ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ &
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΝΑΝΣΗ ΑΥΗΛΛΔΧ & ΑΗΑΝΣΟ

ΤΜΒΟΛΖ ΑΣΛΑΝΣΟ &
ΔΗΡΖΝΧΝ

ΤΜΒΟΛΖ ΕΑΨΜΖ & ΝΑΨΑΓΧΝ

ΣΑΓΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
-

ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ

-

ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1752765/2015/ΑΔ
ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ

-

ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1666518/2015/ΑΔ
ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ

-

ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1666517/2015
ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ

-

ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
1517154/2015/ΑΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ EBETAM:
868/2014.12.12
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ Δ
ΔΚΣΑΖ 14 ΣΡΔΜΜΑΣΧΝ

ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΣΗΜΟΤ ΜΧΡΑΨΣΗΝΖ

ΜΔΣΑΞΤ ΘΖΔΧ & ΑΥΗΛΛΔΧ

-

-

ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ EURO CERT:
10.20.0007
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1274428/2016/ΑΔ
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8

28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ &
ΧΚΡΑΣΟΤ

ΜΔΣΑΞΤ ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ &
ΧΚΡΑΣΟΤ

-

-

9

ΠΛ. ΑΓ. ΘΔΟΓΧΡΧΝ
(ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ &
ΑΚΡΗΣΧΝ)

ΤΜΒΟΛΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ &
ΑΚΡΗΣΧΝ

-

-

10

ΗΚΑΡΧΝ &
ΑΓΡΗΑΝΟΤ

ΤΜΒΟΛΖ ΗΚΑΡΧΝ & ΑΓΡΗΑΝΟΤ

-

-

11

ΑΜΦΗΣΡΗΣΖ

ΜΔΣΑΞΤ ΘΖΔΧ & ΑΥΗΛΛΔΧ

-

12

ΓΛΑΤΚΟΤ

ΜΔΣΑΞΤ ΥΑΡΗΣΧΝ & ΔΝΓΤΜΗΧΝΟ

-

13

ΠΛ. ΦΗΛΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΤΜΒΟΛΖ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ &
ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ

-

14

ΠΑΜΦΤΛΗΑ

15

ΠΤΘΑΓΟΡΑ

16

ΚΑΒΑΝΣΕΟΤ

17

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΗΒΟΤ

ΜΔΣΑΞΤ ΣΤΡΣΑΗΟΤ & ΓΑΝΑΧΝ
ΜΔΣΑΞΤ ΑΓ. ΛΑΤΡΑ &
ΔΤΔΡΓΔΣΧΝ
ΜΔΣΑΞΤ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ &
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ
ΔΝΑΝΣΗ ΝΖΡΔΧ & ΑΣΛΑΝΣΟ

-

-

ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1274606/2016/ΑΔ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1289126/2016/ΑΔ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ TUV HELLAS:
087764/1274658/2016/ΑΔ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΝΑΜΔΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΝΑΜΔΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΖ TUV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ
ΑΝΑΜΔΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ
ΤΠΟ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ (ΣΑΓΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ) ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ‟
ΑΡΗΘΜ. 18/2016 ΜΔΛΔΣΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΑΣΑ

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ Δ
ΔΚΣΑΖ 13 ΣΡΔΜΜΑΣΧΝ
ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ
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18

ΕΔΦΤΡΟΤ

ΜΔΣΑΞΤ ΟΡΦΔΧ & ΑΓ. ΚΤΡΗΑΚΖ

19

ΦΟΗΝΗΚΩΝ

ΜΔΣΑΞΤ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ &
ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ (TUV) ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗΣΑΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΟΡΓΑΝΧΝ
ΓΧΡΔΑ ΧΝΑΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ
ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ (TUV) ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗΣΑΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΟΡΓΑΝΧΝ
ΓΧΡΔΑ ΔΤΓΑΠ
ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ (TUV)
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΑ ΗΥΤΟΝΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ
Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΔΗΝΑΗ ΚΛΔΗΣΖ



Κνηλφρξεζηνη ρψξνη - ρψξνη πξαζίλνπ



Γεκνηηθφ λεθξνηαθείν (πθίζηαηαη Ηεξφο Ναφο, γξαθεία, απνζήθεο)



Γεκνηηθφ αλζνπσιείν (βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ λεθξνηαθείν)



Ακαμνζηάζην



Απνζήθεο ζπλεξγείσλ



Γεκνηηθφ πεξίπηεξν (πεξηνρή Αγ. Βαξβάξαο)



Γηακεξίζκαηα

Δπί ηεο νδνχ Νεξείδσλ – Π. Φάιεξν (θιεξνδ. Φ. ΕΟΤΚΗΟΤ)
Δπί ηεο νδνχ Αίαληνο & πάξηεο – Π. Φάιεξν (θιεξνδ. Δ. ΗΜΟΤ)
Δπί ηεο νδνχ Οκήξνπ 54-Αζήλα (θιεξνδ. Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ)
Δπί ηεο νδνχ ηαδίνπ 33-Αζήλα (θιεξνδ. Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ)
Δπί ηεο νδνχ Πξαμηηέινπο 5 – Π. Φάιεξν (δσξεά Β. ΠΑΠΟΤΛΑΚΟΤ)


Οηθφπεδα

Δπί ηεο νδνχ Έιιεο 5 – Π. Φάιεξν
Δπί ηεο νδνχ Φηινζηξάηνπο 28 – Π. Φάιεξν
Δπί ηεο νδνχ Μηιηηάδνπ 42-44 – Π. Φάιεξν
Δπί ησλ νδψλ Κνξαή-Αγ. Πέηξνπ-σθξάηνπο
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3.2

Θεκαηηθνί ηνκείο – αλάιπζε swot

33..22..11 Π
ΠΔ
ΔΡ
ΡΗΗΒ
ΒΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΟ
ΟΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΗΗ Π
ΠΟ
ΟΗΗΟ
ΟΣΣΖ
ΖΣΣΑ
Α ΕΕΩ
ΩΖ
Ζ
Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ

πξνηεξαηφηεηα ηνπ δήκνπ

Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ
βειηίσζεο, αλάπιαζεο & αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε &
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ινη έρνπλ
δηθαίσκα ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ & αλαςπρήο θαη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ.
Ζ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο (+ Κνηλσληθή Βησζηκφηεηα θαη Οηθνλνκηθή
Βησζηκφηεηα), νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη
δελ αιιειναλαηξνχληαη. Σν πεξηβάιινλ σζηφζν είλαη
ζχζηεκα ηεξαξρηθά αλψηεξν θαη εμαζθεί καθξνπξφζεζκν
έιεγρν ζηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
νηθνλνκίαο.29 Ο Γήκνο αλαπηχζζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ
πνιηηηθέο θαη ζηνπο ηξεηο ππιψλεο εμίζνπ επηηπγράλνληαο ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε
Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο πφιεο. Απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα είλαη ε δηάθξηζή ηνπ απφ δηάθνξνπο ζεζκνχο φπσο:
-Bravo Environment γηα ηελ Πξαθηηθή Αλάπιαζε Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ,

-ραξαθηεξηζκφο ηνπ

πάξθνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ απφ ηελ Δπξψπε σο ε θαιχηεξε βηνθιηκαηηθή εξγαζία πνπ έρεη γίλεη
ζηελ Διιάδα, -βξάβεπζε ηνπ δήκνπ γηα ηερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο «Greek Green Awards 2018»/
δηάθξηζε ζηελ Καηεγνξία: Βηνπνηθηιφηεηα κε ην

Βξαβείν: Δπηηπρεκέλν Μνληέιν Πξνζηαζίαο &

Αλάδεημεο ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο (γηα ηνλ βνηαλφθεπν έθηαζεο 4 ζηξεκκάησλ κέζα ζην Πάξθν ηνπ
Φινίζβνπ,

ελφο

πάξθνπ

80

ζηξεκκάησλ

ζπλνιηθά),

-δεκνζίεπζε

ζηνλ

Γηεζλή

Οδεγφ

STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE DESIGN / απφ ηελ Διιάδα ε κνλαδηθή
αλαθνξά είλαη

ην έξγν ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ

Βνηαλφθεπν/ πεξηγξάθεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ βξφρηλνπ

εθπαηδεπηηθφ

λεξνχ θαη ε δηάρπζε ηνπ

29

https://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/eisagogi-sti-viosimi-anaptyxi.pdf (Δηζαγωγή ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, 2015)
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ζε φιν ηνλ Βνηαληθφ θήπν, κέζσ πνξσδψλ πιηθψλ πνπ απνξξνθνχλ ην λεξφ ζην επίπεδν
ηνπ ππνζηξψκαηνο, -Gold βξαβείν ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Best City Awards ζηε δηαρείξηζε
ελφο βηψζηκνπ νηθνλνκηθά θαη πξάζηλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, - Silver βξαβείν ζηα Best City
Awards 2018 ζηελ θαηεγνξία Β.1 Κηήξηα/ Β.1.2 Αμηνπνίεζε πξάζηλεο & αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο γηα
ην ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ & ηελ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ
22 ΣΡΔΜΜΑΣΧΝ, - Gold βξαβείν ζηα Best City Awards 2018 ζηελ θαηεγνξία Α.4 Αζθάιεηα/ A.4.2
Γξάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη κειέηεο πξνζηαζίαο δεκνηψλ απφ έθηαθηα πεξηζηαηηθά γηα ηελ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ, -πηζηνπνίεζε
απφ ηε FIFA γηα ην Γεκνηηθφ Γήπεδν ηνπ πνδνζθαίξνπ «ΧΣΖΡΖ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ», Α' Βξαβείν
Παλειιήληνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ ην

1986 γηα ην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ-Πνιηηηζηηθνχ

Κέληξνπ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 2004.

Ο Γήµνο Π. Φαιήξνπ, ιφγσ ηνπ ζαιάζζηνπ µεηψπνπ, ηνπ λνµηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο &
πεξηνξηζµνχ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ηεο

ζεµαληηθήο

αξρηηεθηνληθήο, πνιηηηζηηθήο & ηζηνξηθήο θιεξνλνµηάο, δηαζέηεη πνιχ θαιφ θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Δπηπιένλ, ηφζν ν Γήµνο φζν θαη νη πνιίηεο δείρλνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέµαηα
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ.
Ωζηφζν ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κε επεκβάζεηο
βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη κε ηερλνινγίεο πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ [ηνκείο: ηερληθά έξγα,
δηαρείξηζε απνβιήησλ, αλαθχθισζε, θπζηθνί πφξνη, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πξνζηαζία
παξαιίαο, θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ρξήζεηο γεο, δηαρείξηζε αζηηθνχ πξαζίλνπ, δηαρείξηζε
χδξεπζεs,

απνρέηεπζεs

&

νκβξίσλ

πδάησλ,

δξαζηεξηφηεηεο

εκπνξηθψλ

&

άιισλ

επηρεηξήζεσλ, ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο (πεξηβαιινληηθέο άδεηεο)].
εκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ είλαη ε κέξηκλα κειέηεο–ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζία. Αλάγθε ζχληαμεο ζρεδίνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηψλ (πξφγξακκα,
πξνκήζεηεο, εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ζπλεξγαζίεο, νξγάλσζε-ζπληνληζκφο).
Οη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα αθνξνχλ ζηα εμήο: θαζεκεξηλή
θαζαξηφηεηα, ζπληήξεζε & βειηίσζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, εξγαζίεο αλακφξθσζεο, αλαβάζκηζεο
& βειηίσζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πεδνδξνκίσλ, νδψλ & πιαηεηψλ, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε &
επέθηαζε δηθηχσλ, εξγαζίεο πξφιεςεο γηα αζζέλεηεο δέληξσλ & κνιχλζεηο πεξηβαιινληηθψλ
ρψξσλ,

δηαρ/ζε

αδέζπνησλ

δψσλ,

νξζνινγηθή

δηαρ/ζε

ησλ

ππνιεηκκάησλ

πξαζίλνπ,
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δελδξνθπηεχζεηο, κειέηε Γηαρείξηζεο Πάξθνπ, ζπληήξεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ & πξνκήζεηα
λέσλ, αλαβάζκηζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, πξνκήζεηα νρεκάησλ & κεραλεκάησλ θαζαξηφηεηαο,
θαηαζθεπή έξγσλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ – βειηίσζεο & αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο
ησλ πνιηηψλ – ππνδνκψλ & αλάπηπμεο.

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θαησηέξσ:

117
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Μέξηκλα γηα θαζαξέο αθηέο
Πξνζηαζία ινπνκέλσλ
Απεληφκσζε, κπνθηνλία παξαιίαο &
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
Πξνκήζεηα θπηψλ, ζπφξσλ, δελδξπιιίσλ /
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πιηθνχ
Καζαξηζκφο ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θαηνηθηψλ
(δηαθχιαμε δεκφζηαο πγείαο)
Σίηηζε αδέζπνησλ δψσλ
Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ.
Σχληαμε λένπ Καλνληζκνχ Γεκ. Ν/θείνπ
Φχιαμε πάξθσλ Φινίζβνπ, Τξνθαληεξφ & Αγ.
Σθέπεο
Κηλεηέο θεξαίεο: παξέκβαζε γηα ηε δηαθχιαμε ηεο
δεκφζηαο πγείαο
Μεηξήζεηο ειεθξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο
θεξαηψλ ζε παηδηθέο ραξέο & ινηπνχο ζπλαθείο
ρψξνπο
Γηαρείξηζε ζηάζεσλ θαη ζηεγάζηξσλ αλακνλήο
επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ
Μέηξα γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
θαη ηελ είζπξαμε εζφδσλ
Mέξηκλα γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία

Υι/ζε ηνπ έξγνπ PRODESA (εηαίξνη: Γήκoi ΑιίκνπΣπληνληζηήο, Αγ. Γεκεηξίνπ,
Γιπθάδαο, Βάξεο-ΒνχιαοΒνπιηαγκέλεο/ Παξαηεξεηέο: Γήκνο Π. Φαιήξνπ & Ακαξνπζίνπ) -. Πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε 116
δεκνηηθά θηίξηα, αληηθ/ζε ησλ ιακπηήξσλ
ηνπ δεκνηηθνχ
θσηηζκνχ.
Υι/ζε έξγνπ: ΟΦΔ / ΒΑΑ Ν.Τ. Πεξηθ. Αηηηθήο «Η
Μνπζηθή θαη ε Ιζηνξία ησλ Γξφκσλ»– Γήκνη: Καιιηζέαο, Αιίκνπ,
Π. Φαιήξνπ (ΠΔΠ Αηηηθήο – ΔΣΠΑ) κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Παληείνπ
Παλ/κίνπ, ηνπ Φαξνθνπείνπ Παλ/κίνπ, ηεο Δζληθήο Λπξηθήο
Σθελήο, ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ΚΠΙΣΝ
Έξγα πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ: α)
απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο ηνπ 4νπ , 5νπ
& 11νπ Γεκνηηθνχ θαζψο θαη ζην 4ν Γπκλάζην» β) γηα ηελ
Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, νρεκάησλ ή/θαη ζπλνδεπηηθνχ
εμνπιηζκνχ

Σπληεξήζεηο / πξνκήζεηεο νρεκάησλ, εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ
Πξνκήζεηα θάδσλ
Σπληήξεζε/ επέθηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ θαη γεπέδσλ
Πξνκ. & ζπληήξ. πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο, δηαγξακκίζεηο πεδψλ
Δλίζρπζε ζπλνρήο θπβφιηζσλ
Δθαξκνγή εληνπηζκνχ γεσγξαθηθψλ & ηερληθψλ δεδνκέλσλ εμνπιηζκνχ νδψλ
Ηιεθηξνληθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο
Πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ νρεκάησλ θαη θηηξίσλ.
Πξνκήζεηα θαζηζηηθψλ πάγθσλ
Σπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ & θιηκαηηζηηθψλ
Γηακνξθψζεηο παξφδσλ / θφκβσλ / κεηαζθεπή νδψλ ζε πεδφδξνκνπο
Σπληήξεζε θαη επηζθεπή δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ παξαιία
Άζθεζε αξκνδηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ
Σπληήξεζε ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο Νεθξνηαθείνπ
Πξνκήζεηα κερ/ησλ & ινηπνχ εμνπιηζκνχ δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ

Έξγα ππνδνκψλ γηα ΑΜΔΑ
Σπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ
Σπληεξήζεηο ηεο πξάζηλεο δηαδξνκήο εκπνξηθνχ
θέληξνπ
Σπληήξεζε θαη επηζθεπή δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ
ζηελ παξαιία
Αλαθαηαζθεπή - αλάπιαζε – ζπληήξεζε
πιαηεηψλ/παηδηθψλ ραξψλ
Σπληεξήζεηο ηεο πξάζηλεο δηαδξνκήο εκπνξηθνχ
θέληξνπ
Σπληήξεζε δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
λεθξνηαθείνπ
Αλαθαηαζθεπή ρψξνπ θχιαμεο νζηψλ, απνζεθψλ
θαη ρψξσλ πγηεηλήο ζην δεκνηηθφ λεθξνηαθείν
Ηιεθηξνθσηηζκφο ρψξνπ δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ
Καηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ
θαζαξηφηεηαο & ππέξγεηνπ ρψξνπ γξαθείσλ & ρψξνπ
πξαζίλνπ & παηδηθήο ραξάο ζην ΟΤ 381
Καηαζθ. ηκεκάησλ αγσγψλ & θξεαηίσλ νκβξίσλ ζε δηάθνξα ζεκεία
Αλαθαηαζθεπή παιαηψλ αζθαιηνηαπήησλ /πεδνδξνκίσλ /
Δπηζθεπή θζαξκέλσλ θξαζπεδνξείζξσλ

Σπληήξεζε & επέθηαζε πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θήπσλ θαη πιαηεηψλ
Σπληήξεζε & επέθηαζε πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ
Σπληήξεζε πηδάθσλ
Σπληήξεζε & επέθηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ
θήπσλ θαη πιαηεηψλ
Σπληήξεζε απηφκαηνπ πνηίζκαηνο
Δξγαζία εγθαηάζηαζεο απηφκαηεο άξδεπζεο
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ
Γηαρείξηζε γενπιεξνθνξηθήο βάζεο
δεδνκέλσλ
Φπηνηερληθέο δηακνξθψζεηο
Σπληήξεζε λεζίδαο Λ. Ακθηζέαο
Δξγαζία ζπληήξεζεο πξαζίλνπ
Πξφιεςε & πεξηνξηζκφο αζζελεηψλ ζε
δέληξα
Κιάδεκα πςειψλ & επηθίλδπλσλ δέλδξσλ,
αθάληζε θνξκψλ

Πηζηνπνηήζεηο & έιεγρνη παηδηθψλ ραξψλ,
παηδφηνπσλ & ζπλαθψλ ρψξσλ
Πξνκήζεηα δαπέδσλ αζθαιείαο γηα ηηο παηδηθέο
ραξέο
Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
Άζθεζε αξκνδηφηεηαο πεξί ηεο έθδνζεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο γπκλαζηεξίσλ
Σπληήξεζε πλεπκαηηθψλ θέληξσλ
Σπληήξεζε αλειθπζηήξσλ & θαπζηήξσλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ
Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
Μέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ.
Άζθεζε ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ αλαθνξηθά
κε ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζηεκάησλ
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ΕΝΥΡΟ ΕΡ_02: ΡΕΚΒΑΛΛΟΝ & ΡΟΚΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΚΚΟΚ ΡΟΟΚ - ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΡΑΝΣΗΣ - ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗΣ ΔΚΚΤΥΩΝ

Φυςικοί Ρόροι

Μονάδεσ Μζτρθςθσ

Ξολυμβθτικζσ Ακτζσ

Χυνολικό μζτωπο
ακτογραμμισ
Φζμα Υικροδάφνθσ

Ρροβλιματα
φπανςθσ
1.

Ονομαςία

χλμ

1. Ζδεμ-Φλοίςβοσ 1
(GRBW069201076)

1.3

2. Ζδεμ-Φλοίςβοσ 2
(GRBW069201077)

0.11

3. Ζδεμ-Φλοίςβοσ 3
(GRBW069201073)

0.55

Ζδεμ-Φλοίςβοσ-Παρίνα
Φλοίςβου-TaeKwonDo

3

1.

2,6

Δθμοτικι
Ενότθτα
-

Πζτρθςθ από Google earth
Πελζτθ Ανάπλαςθσ ρζματοσ
Υικροδάφνθσ, Υεριφζρεια
Αττικισ

2015

20151 2

2015

2010

Υαράνομεσ απορρίψεισ λυμάτων, ςκουπιδιϊν εντόσ του ρζματοσ Υικροδάφνθσ

Μονάδεσ Μζτρθςθσ
Υδρόμετρα

Δίκτυο (χλμ)

Ρλικοσ
2
Δίκτυο (χλμ)

98
Ημερομθνία Καταγραφισ
2017
Ημερομθνία Καταγραφισ
84834,902*
*(ΕΩΔΑΥ GIS)

Ϊδρευςθ

Αποχζτευςθ

Άρδευςθ

Πθτρϊο ταυτοτιτων υδάτων
κολφμβθςθσ/Ειδικι
Γραμματεία Ωδάτων/ ΩΥΕΞΑ
Πθτρϊο ταυτοτιτων υδάτων
κολφμβθςθσ/Ειδικι
Γραμματεία Ωδάτων/ ΩΥΕΞΑ
Πθτρϊο ταυτοτιτων
υδάτων κολφμβθςθσ/Ειδικι
Γραμματεία Ωδάτων/ ΩΥΕΞΑ

Ημερομθνία
Καταγραφισ
2015

Ρεριγραφι

Υποδομζσ
εξυπθρζτθςθσ
δικτφων

Ωδατοφόρα Σχιματα
(πλικοσ)

Ρθγι Άντλθςθσ Στοιχείων

Γεωτριςεισ
Άρδευςθσ
Υθγάδι
Γεϊτρθςθ
Γεϊτρθςθ

Μζςθ ετιςια
κατανάλωςθ (μ3)

Γεωτριςεισ Φδρευςθσ

Ημερομθνία
Καταγραφισ

Ημερομθνία Καταγραφισ
Υυκαγόρα & Κεοκρίτου
Ψερψικζασ & Ελευκερίου Βενιηζλου
Υαμφυλίασ & Ψυρταίου

2016
2016
2016
119
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ΑΥΕ

Διαχείριςθ Σμβρίων

Εγκατεςτθμζνα
kwh
60 αυτόνομα
φωτιςτικά
ςϊματα
Δίκτυο (χλμ)
17189,356*
*(ΕΩΔΑΥ GIS)

Ημερομθνία Καταγραφισ
2017

Ημερομθνία Καταγραφισ
2017

Υρογράμματα/Δράςεισ/Ενζργειεσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (τίτλοσ)
α/α Τίτλοσ
1. Υρόγραμμα HORIZON 2020 PDA - PRODESA
2. Χταδιακι αντικατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςε κεντρικζσ οδοφσ με
νζα LED με ιδίουσ πόρουσ (ανταποδοτικά ζςοδα) αποςκοπϊντασ αφενόσ ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ αφετζρου ςτθν ποιοτικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ
3. Ενθμερωτικι καμπάνια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ – Roadshow ςτο
Υάρκο του Φλοίςβου με τθ ςυμμετοχι ευρωπαϊκϊν κρατϊν
Κακαριότθτα
Πγκοσ Απορριμμάτων

Ημερομθνία
καταγραφισ
22017

Μικοσ Δικτφου
Συλλογισ
Απορριμματοφόρα
(ανακφκλωςθσ)

πλικοσ

17+2

Ημερομθνία
καταγραφισ
2017

Οχιματα (πλφςιμο
κάδων)

πλικοσ

29.200,603

Ημερομθνία
καταγραφισ
2015

Τόνοι/θμζρα
80

Απορριμματοφόρα
(ςυμβατικά)
Διαχείριςθ
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Κάδοι (ςυμβατικοί)

πλικοσ

ton

πλικοσ
1374

Οχιματα (Σκοφπεσ)

πλικοσ
2+2
Τόνοι/ζτοσ

Πγκοσ Ογκωδών
Αντικειμζνων

2.946
Ρολιτικι Ρροςταςία
Ωποδομζσ –
Εξοπλιςμόσ

Ημερομθνία
καταγραφισ
2015*
Ημερομθνία
καταγραφισ
2017
Ημερομθνία
καταγραφισ
2014

98

Κάδοι (ανακφκλωςθσ)

3

2
πλικοσ
908
30

Κώδωνεσ γυαλιοφ
Βυκιηόμενοι κάδοι
Οχιματα Ογκωδών
Αντικειμζνων

Ρλικοσ
2
2
2
5
4
1

χλμ

11
πλικοσ
4

Ημερομθνία
καταγραφισ
20162016
Ημερομθνία
καταγραφισ
2016
Ημερομθνία
καταγραφισ
2016
Ημερομθνία
καταγραφισ
2015*
2015*
2015*
Ημερομθνία
καταγραφισ
2016

Ρεριγραφι
Σχιματα με βυτίο νεροφ
Φορτωτζσ (jcb)
Γερανοί
Πικρά αγροτικά
Ρταλίκεσ μεγάλεσ
Ανοικτι νταλίκα για μπάηα

120
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
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32 τεμ. + 10
κιλά
καρφοβζλονα
+ 50 μζτρα
ςκοινί
Δράςεισ - Ενζργειεσ Υρογράμματα

Διάφορα εργαλεία & υλικά (15 είδθ)

Χυγκρότθςθ ομάδασ πολιτικισ προςταςίασ (εκ νζου το 2018)
Χυνεργαςία με ΥΧΕΕΔ/ΧΑΞ

Δθμοτικι Συγκοινωνία
Οχιματα (πλικοσ)
χλμ

Αρικμόσ
Γραμμών

Συχνότθτα
Δρομολογίων

2
65-70
1
45’
* Διενζργεια απογραφισ τοποκετθμζνων κάδων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 2015-2016
Υποδομζσ Μεταφορϊν
Ωποδομζσ
Εκνικζσ Σδοί
Υεριφερειακζσ/Ψοπικζσ
Σδοί
Αςτικζσ Πεταφορζσ

Σνομαςία
1.Οεωφόροσ Υοςειδϊνοσ (νζα και παλαιά παραλιακι)
2.Οεωφόροσ Χυγγροφ
1.Αςτικό δίκτυο
2.Υεηόδρομοι
3.Οεωφόροσ Αμφικζασ
Γραμμζσ ΣΑΧΑ
Σνομαςία Δρομολογίων
106
ΑΓ. ΒΑΦΒΑΦΑ - ΧΨ. ΧΩΓΓΦΣΩ ΦΛ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
126
ΥΑΟ. ΦΑΟΘΦΣ - ΧΨ. ΧΩΓΓΦΣΩ ΦΛ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
130
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - Ρ. ΧΠΩΦΡΘ (ΞΩΞΟΛΞΘ)
217
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ (ΧΨΑΚ. ΔΑΦΡΘΧ)
229
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ (ΧΨΑΚ. ΔΑΦΡΘΧ)
550
Υ. ΦΑΟΘΦΣ - ΞΘΦΛΧΛΑ
860
Υ. ΦΑΟΘΦΣ-ΓΕΡ. ΞΦΑΨΛΞΣ ΡΛΞΑΛΑΧ-ΧΧΛΧΨΣ
ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ
Χ96
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΕΦΣΟ. ΑΚΘΡΩΡ (EXPRESS)
Α1
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΒΣΩΟΑ
Α2
ΑΞΑΔΘΠΛΑ - ΒΣΩΟΑ (Πζςω Ο. ΑΠΦΛΚΕΑΧ)
Β1
ΥΕΛΦΑΛΑΧ - ΑΡΩ ΓΟΩΦΑΔΑ
Β2
ΑΞΑΔΘΠΛΑ - ΑΓΛΣΧ ΞΣΧΠΑΧ (Πζςω
ΥΑΦΑΟΛΑΞΘΧ)

Γραμμζσ ΨΦΑΠ

3
4

Χλμ δικτφου
4,4
0,8
96
0,6
2,25

Σνομαςία Δρομολογίων

«Κουκυδίδθσ»: Χτάδιο Ειρινθσ & Φιλίασ – Αςκλθπιείο Βοφλασ
«Αριςτοτζλθσ»: Χφνταγμα – Χτάδιο Ειρινθσ &
Φιλίασ

121
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Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

5

«Υλάτωνασ»: Χφνταγμα – Αςκλθπιείο Βοφλασ

Ρολεοδομικι Ρλθροφορία
Α. Ανάλυςθ εντόσ ςχεδίου εκτάςεων
ςτρ.
Χφνολο εντόσ ςχεδίου εκτάςεων *ςτρ.+
Σικοδομιςιμοι χϊροι
Ξοινόχρθςτοι χϊροι
Ξοινωφελείσ χϊροι

% κάλυψθσ

Θμερομθνία Ξαταγραφισ

4,574
40
51,9
192,5

Β. Ανάλυςθ κοινόχρθςτων χϊρων
ςτρ.
Σργανωμζνοι κοινόχρθςτοι χϊροι
Χϊροι αςτικοφ πραςίνου
Σργανωμζνοι Χϊροι Αγροτικϊν Υάρκων,
Πονοπατιϊν, Εγκαταςτάςεων Αναψυχισ και
Ακλθτιςμοφ*














250
254
356,147
*βι. & ελ.
3.1.7.8

% κάλυψθσ
5.55

Θμερομθνία Ξαταγραφισ
2016

ΡΕΚΓΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΣΙΕΤΩΝ ΙΕΜΑΤΩΝ
Ψο 6ο νθπιαγωγείο του Υαλαιοφ Φαλιρου είναι το πρϊτο βιοκλιματικό ςχολείο ςτθ χϊρα μασ
"Υράςινα Δϊματα ςε Δθμόςια Ξτίρια" ςε τρεισ ςχολικζσ μονάδεσ: 4ο Δθμοτικό, 3ο Γυμνάςιο, 4ο Οφκειο
Ψο πάρκο Υαλαιοφ Φαλιρου, μετά από μετριςεισ ζχει χαρακτθριςτεί από τθν Ευρϊπθ ωσ θ καλφτερθ βιοκλιματικι
εργαςία που ζχει γίνει ςτθν Ελλάδα
2θ Διεκνισ Ζκκεςθ Verde Tec / Βράβευςθ του διμου Υαλαιοφ Φαλιρου για τεχνολογίεσ Υεριβάλλοντοσ «Greek Green
Awards 2018» - βζλτιςτεσ πρακτικζσ οργανιςμϊν και φορζων τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για το Υεριβάλλον και τθν
Αειφορία. Σ διμοσ διακρίκθκε ςτθν Ξατθγορία: Βιοποικιλότθτα με το Βραβείο: Επιτυχθμζνο Ποντζλο Υροςταςίασ &
Ανάδειξθσ τθσ Βιοποικιλότθτασ (για τον βοτανόκθπο ζκταςθσ 4 ςτρεμμάτων μζςα ςτο Υάρκο του Φλοίςβου, ενόσ
πάρκου 80 ςτρεμμάτων ςυνολικά)
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΓΛΑ ΨΣ ΥΑΟΑΛΣ ΦΑΟΘΦΣ ΧΨΣΡ ΔΛΕΚΡΘ ΣΔΘΓΣ STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE
DESIGN / από τθν Ελλάδα θ μοναδικι αναφορά είναι το ζργο του Υάρκου Φλοίςβου, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον
εκπαιδευτικό Βοτανόκθπο/ περιγράφεται θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του βρόχινου νεροφ και θ διάχυςθ του ςε όλο
τον Βοτανικό κιπο, μζςω πορωδϊν υλικϊν που απορροφοφν το νερό ςτο επίπεδο του υποςτρϊματοσ --- 2017
Gold βραβείο ςτο πλαίςιο του κεςμοφ των Best City Awards ςτθ διαχείριςθ ενόσ βιϊςιμου οικονομικά και πράςινου
αςτικοφ περιβάλλοντοσ – 2017
Bravo Sustainability Awards Βραβεία Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ & Ωπεφκυνθσ Επιχειρθματικότθτασ 2015 / Απονομι από το
QualityNet Foundation (o κεςμόσ ςυνδζεται με τθν Υρωτοβουλία Sustainable Greece 2020) Διάκριςθσ ςτθν κατθγορία
Bravo Environment για τθν Υρακτικι Ανάπλαςθ Υαραλιακοφ Πετϊπου Διμου Υαλαιοφ Φαλιρου
«Ανάδειξθ - ανάπλαςθ κεντρικισ πράςινθσ διαδρομισ εμπορικοφ κζντρου Υ. Φαλιρου επί τθσ οδοφ Αγ. Αλεξάνδρου &
κακζτων αυτισ»: ζργο με οικολογικά ςτοιχεία (δενδροφφτευςθ, οδοςτρϊματοσ από φυςικά – οικολογικά υλικά κ.λ.π.
Ρζο Υάρκο Αγίου Γεωργίου – Ψροκαντερό: ςθμαντικι ανάπλαςθ που ενςωματϊνει ιπιεσ χριςεισ ςτον ευρφτερο χϊρο
δθμιουργϊντασ ζνα ςθμαντικό πόλο χαλάρωςθσ και κοινωνικισ ςυναναςτροφισ για τουσ κατοίκουσ και τουσ Δθμότεσ
με αιχμι πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Υαράλλθλα, διατθροφνται τα υφιςτάμενα επίπεδα του φυςικοφ
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εδάφουσ με κάποιεσ περιοριςμζνεσ τοπογραφικζσ τροποποιιςεισ ενϊ ο χϊροσ διατθρεί τθν φυςιογνωμία του με ιπιεσ
παρεμβάςεισ εμπλουτιςμοφ τθσ υφιςτάμενθσ βλάςτθςθσ. Επίςθσ, ςθμαντικό μζροσ τθσ παρζμβαςθσ περιλαμβάνει
επζνδυςθ με χλοοτάπθτα, γραμμικζσ φυτεφςεισ δζνδρων και δθμιουργία λωρίδων πραςίνου.
Silver βραβείο ςτα Best City Awards 2018 ςτθν κατθγορία Β.1 Ξτιρια/ Β.1.2 Αξιοποίθςθ πράςινθσ & ανανεϊςιμθσ
ενζργειασ για το ΞΟΕΛΧΨΣ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ & τθν ΑΡΑΥΟΑΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΧΩΦΣΩ 22
ΧΨΦΕΠΠΑΨΩΡ
Gold βραβείο ςτα Best City Awards 2018 ςτθν κατθγορία Α.4 Αςφάλεια/ A.4.2 Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και μελζτεσ
προςταςίασ δθμοτϊν από ζκτακτα περιςτατικά για τθν ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΣΩΡΣΩΥΛΩΡ ΧΨΣΡ ΔΘΠΣ
ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ
Υιςτοποίθςθ από τθ FIFA για το Δθμοτικό Γιπεδο του ποδοςφαίρου «ΧΩΨΘΦΘΧ ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ»
Ξτίριο του Δθμαρχείου-Υολιτιςτικοφ Ξζντρου: ζλαβε το Α' Βραβείο Υανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ το 1986
Χριςθ νεροφ γεϊτρθςθσ για μειωμζνθ κατανάλωςθ νεροφ
Σ Διμοσ ςτο πλαίςιο τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ζχει προβεί ςτθν ςφναψθ χωριςτϊν ςυμβάςεων με
ςκοπό τθν ςυλλογι: θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων, λαμπτιρων, μπαταριϊν
Υαράδοςθ προσ χριςθ του νζου κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Υαλαιοφ Φαλιρου και των ανοικτϊν γθπζδων τζνισ και
ποδοςφαίρου
Χοριγθςθ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικινδφνων αποβλιτων ςτο διμο Υαλαιοφ Φαλιρου
Εκπόνθςθ Ψοπικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων του διμου
Χυγκρότθςθ επιτροπισ Υολιτικισ Υροςταςίασ
Διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ παιδικϊν ςτακμϊν
Διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Υιςτοποίθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν
Ψακτοποίθςθ αυκαιρζτων δθμοτικϊν ακινιτων
Εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ τθρϊντασ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ (με τθν κακοδιγθςθ και επιμζλεια των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του διμου)
Δραςτθριότθτεσ από τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ εντόσ του Υάρκου Φλοίςβου αποςκοπϊντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
λειτουργίασ του Υάρκου και ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
Υαρεμβάςεισ ςτθν παραλία για τθν προςταςία των λουομζνων και επιςκεπτϊν προςτατεφοντασ ταυτόχρονα το φυςικό
περιβάλλον και τθν αιςκθτικι του τόπου
Ανάδειξθ του διατθρθτζου κτιρίου «Φλοίςβοσ»
Αναπλάςεισ πλατειϊν για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των διαφόρων ςυνοικιϊν τθσ πόλθσ
Χφςτθμα κοινοχριςτων ποδθλάτων με ςφςτθμα αυτόματθσ μίςκωςθσ

ΥΡΗΕΣΚΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΚΚΩΝ ΥΡΗΕΣΚΩΝ

ΡΕΚΓΑΦΗ
1.Αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία, ωσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ δθμοτικϊν ζργων και προμθκειϊν.
2.Σ επιτελικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και θ υλοποίθςθ των ζργων του Γ’ Ξ.Υ.Χ.
3.Θ ςφνταξθ και υλοποίθςθ μελετϊν τεχνικϊν ζργων (κτιριακϊν ζργων,
αποχζτευςθσ, οδοποιίασ κ.λ.π.)
4.Θ κατάρτιςθ των όρων διακιρυξθσ Δθμοπραςιϊν για τθν εκτζλεςθ
των τεχνικϊν ζργων και προμθκειϊν.
5. Θ φροντίδα για τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ προςϊπων και υλικϊν
ζργων που εκτελοφνται με αυτεπιςταςία.
6.Θ ζκδοςθ των αδειϊν για τθν εκτζλεςθ από τρίτουσ διαφόρων
εργαςιϊν επί των οδϊν και θ μζριμνα για τθν αποκατάςταςθ των
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΚΚΩΝ ΥΡΗΕΣΚΩΝ

ΔΚΕΥΙΥΝΣΗ ΚΑΙΑΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΚΕΥΙΥΝΣΗ ΡΕΚΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΡΑΣΚΝΟΥ

φκορϊν από αυτοφσ.
7. Θ μελζτθ και θ ειςιγθςθ των απαραίτθτων κυκλοφοριακϊν
ρυκμίςεων τθσ πόλθσ και θ φροντίδα για τθν εφαρμογι τουσ, μετά τισ
ςχετικζσ εγκρίςεισ.
8.Χυντάςςει τισ μελζτεσ για όλεσ τισ προμικειεσ του Διμου, ςε
ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφν ι εξυπθρετοφν αυτζσ
τισ προμικειεσ.
9. Ψθρεί και χορθγεί κάκε ςτοιχείο που αφορά το αρχείο τοπογραφικϊν
διαγραμμάτων, διαταγμάτων ρυμοτομίασ κακϊσ και των πινάκων τθσ
πράξθσ εφαρμογισ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου τθσ περιοχισ επζκταςθσ
του Διμου.
10.Φροντίηει για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων ,
των Δθμοτικϊν καταςτθμάτων, των Δθμοτικϊν Χϊρων ςυγκζντρωςθσ
και ψυχαγωγίασ των δθμοτϊν, των κτιρίων που ςτεγάηονται τα ΞΑΥΘ,
κ.ά. και των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
11.Ενεργεί για τθν ομαλι λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν, τθ
ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι τουσ, μζριμνα για τθν τοποκζτθςθ
οργάνων παιδικϊν χαρϊν και κακιςτικϊν πάγκων.
12.Θ εκπόνθςθ ςχεδίων και προγραμμάτων πρόλθψθσ για τθν
προςταςία τθσ ηωισ, υγείασ και περιουςίασ των Δθμοτϊν από
καταςτροφζσ που προκαλοφν καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ.
13. Θ παρακολοφκθςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ
Γ.Γ. Υεριφζρειασ και θ ςυνεργαςία με αυτι για τθν εφαρμογι των
προγραμμάτων τθσ.
14.Σ ςυντονιςμόσ ςτο ζργο αποκατάςταςθσ των πάςθσ φφςεωσ ηθμιϊν
από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ με τθν υπθρεςία και φορζων που
εμπλζκονται ςε αυτό.
15. Θ ευκφνθ για τον καλό φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και κάκε χϊρου
κοινισ χριςθσ του Διμου, επιμζλεια ςυντιρθςθσ του φωτιςτικοφ
δικτφου του Διμου, επζκταςθ δθμοτικοφ φωτιςμοφ, εορταςτικόσ
φωτιςμόσ, μικροφωνικι κάλυψθ υπαίκριων εκδθλϊςεων.
16. Θ επίβλεψθ εκτζλεςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ευκφνθ
για τθν λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ των μθχανολογικϊν εγκ/ςεων .
17. Επιμζλεια για τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι όλων των οχθμάτων και
των μθχανθμάτων του Διμου για τθν καλι λειτουργία τουσ. Ειςιγθςθ
για τθν προμικεια νζων οχθμάτων και μθχανθμάτων.
1.Ξακαριςμόσ παραλίασ.
2.Ξακαριςμόσ εγκαταλειμμζνων οικοπζδων.
3.Εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν ςυλλογισ και διαχείριςθσ των
αςτικϊν απορριμμάτων και μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που
δεν ανακυκλϊνονται.
4.Επιςκευι και ςυντιρθςθ κάδων.
5.Επιςκευι και ςυντιρθςθ οχθμάτων.
1.Υροςταςία περιβάλλοντοσ από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα.
2.Εφαρμογζσ προνυμφοκτονίασ ςτα φρεάτια ομβρίων, ςτο νεκροταφείο
και ςτο ρζμα Υικροδάφνθσ.
3.Σρκολογικι χριςθ πόρων νεροφ με κατάλλθλο ςχεδιαςμό και
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προγραμματιςμό ϊςτε να μειωκεί θ ςπατάλθ αυτοφ.
4. Απεντόμωςθ – μυοκτονία κοινόχρθςτων χϊρων.
5.Υρόγραμμα περιςυλλογισ και διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων.
6. Χίτιςθ αδζςποτων ηϊων.
7.’Ελεγχοσ ηυγολογίων απορριμμάτων .
8. Υρόγραμμα ανακφκλωςθσ (θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, λαμπτιρων,
γυαλιοφ, χαρτιοφ).
9. Χυντιρθςθ και εμπλουτιςμόσ βλάςτθςθσ.
10.Υρόλθψθ νόςων και περιοριςμόσ εντομολογικϊν προςβολϊν τθσ
φυτικισ βλάςτθςθσ.
11. Δθμιουργία νζων οργανωμζνων χϊρων πραςίνου.
12.Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ
ΔΑΣΕΚΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΕΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΡΕΚΟΧΗ ΚΑΚ ΕΡΗΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΚΧΕΚΗΣΚΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΡΕΚΓΑΦΗ
Πελζτθ ανάπλαςθσ φαλθρικοφ όρμου (υπογειοποίθςθ Ο. Υοςειδϊνοσ, γεφυρϊςεισ, αντιπλθμμυρικά ζργα,
αξιοποίθςθ Beach Volley, ενοποίθςθ πάρκων) - ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ
Πελζτθ ανάπλαςθσ ρζματοσ Υικροδάφνθσ, ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ
Εκδθλϊςεισ εντόσ χϊρου Σλυμπιακϊν Ακινιτων - Taekwondo
Ζλεγχοσ Ξολυμβθτικϊν Ωδάτων, ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΨΨΛΞΘΧ
Δίκτυο μίςκωςθσ ποδθλάτων ςτα νότια προάςτια τθσ Αττικισ: επεκτείνεται περίπου ςε μικοσ 20 χιλιομζτρων και
ξεκινάει από τον διμο Βάρθσ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνθσ και καταλιγει ςτο Ξζντρο Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταφροσ
Ριάρχοσ (δράςθ i- bike με χορθγό τθν Εκνικι Ψράπεηα )
Ζργα-εργαςίεσ εταιρειϊν αναβάκμιςθσ δικτφου οπτικϊν ινϊν για επζνδυςθ ςε νζεσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν ςτθ ςτακερι και κινθτι τθλεφωνία
Θ λειτουργία ςυγκεκριμζνων χριςεων ςε οριςμζνθ περιοχι του διμου (Ωνάςειο Ξαρδιοχειρουργικό Ξζντρο,
Ξλινικι ΦΕΑ, διαγνωςτικζσ μονάδεσ κ.ά, ςτισ ξενοδοχειακζσ υποδομζσ: εγκαταςτάςεισ Metropolitan ιδθ ATHENS
MARRIOTT κ.ά, μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ γραφείων, επιχειριςεων, εμπορικϊν εκκζςεων και εκπαιδευτικϊν
επιςτθμονικϊν κζντρων και χϊρων πραςίνου - πάρκων: Υλανθτάριο, πάρκο Χταφροσ Ριάρχοσ κ.ά) επθρεάηει τισ
πολιτικζσ του διμου ςχετικά με τον κακοριςμό των χριςεων γθσ, κακϊσ και ςε τεχνικζσ παρεμβάςεισ ςτθν
περιοχι
Ζλεγχοι και αυτοψίεσ αρμοδίων οργάνων (Δ/νςθ Ωγείασ, Υολεοδομία κ.ά.) / χάραξθ ςτρατθγικϊν ςτον τομζα των
χριςεων γθσ, ςτθ λειτουργία των ΞΩΕ, ςτθ λειτουργία δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, ςτο Ψ.Υ., ςτθ διαχείριςθ πραςίνου
και τθσ παραλίασ, ςτα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ για τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
ΒΑΣΚΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΚΕΣ
Υεριφζρεια Αττικισ
Φιλοηωικά ςωματεία
Εκελοντικζσ οργανϊςεισ
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ
Ωπουργείο Ωποδομϊν και Πεταφορϊν
Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ
Ωπουργείο Ανάπτυξθσ
Ωπουργείο Εςωτερικϊν
Υράςινο Ψαμείο
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Ωλικοφ (ΔΔΔΩ)
Υολεοδομία
Ξεντρικό Αρχαιολογικό Χυμβοφλιο και Χυμβοφλιο Πουςείων
Οιμενικό Χϊμα
Αςτυνομικό Ψμιμα Υαλαιοφ Φαλιρου
Υυροςβεςτικό Χϊμα

16.

ΣΑΧΑ
Ε.∆.Χ.Ρ.Α. / (ΕΕΑΑ Α.Ε.) / εταιρείεσ ανακφκλωςθσ ςυςκευϊν-μπαταριϊν-ελαςτικϊν / εταιρεία ςυλλογισ εγκατ/νων
οχθμάτων
ΕΨΑΔ (ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΑΞΛΡΘΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΣΩ)
Σργανιςμοί Ξοινισ Ωφζλειασ

17.
18.
19.
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ΤΟΜΕΑΣ

Ρεριβάλλον

ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΡΕΚΟΚΣΜΟΚ
Υροβλιματα/ανάγκεσ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΚΚΕΣ
Δυνατότθτεσ

Θ
ζλλειψθ
δθμοτικϊν
χϊρων,
οικοπζδου ι γθπζδου, για τθν εγκατάςταςθ
πράςινων ςθμείων για χωριςτι απόκεςθ
ανακυκλϊςιμων αςτικϊν απορριμμάτων
Διαχείριςθ
αδζςποτων
γατϊν
(ςτείρωςθ, εμβολιαςμοί)
Αφξθςθ πλθκυςμοφ τρωκτικϊν
Αφξθςθ κουνουπιϊν και λιψθ μζτρων
για τθν αντιμετϊπιςι τουσ
Απόρριψθ μπαηϊν και λυμάτων ςτο
ρζμα Υικροδάφνθσ
Θ εκβολι του ρζματοσ Υικροδάφνθσ
πλθςίον τθσ παραλίασ Εδεμ
Ψα φερτά υλικά ςτισ παραλίεσ του
Διμου κατά τθν εκδιλωςθ νότιων ανζμων
αποκζτονται ςτισ παραλίεσ
Απομάκρυνςθ ανακυκλϊςιμου υλικοφ
προσ πϊλθςθ από πλανόδιουσ
Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των κατοίκων
για τθ διαλογι και τθν τοποκζτθςθ χφδθν των
ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτουσ μπλε κάδουσ
Φκορζσ, βανδαλιςμοί και κλοπζσ ςε
ςυςτιματα αυτόματθσ άρδευςθσ για τθν
άρδευςθ νεροφ προσ χριςθ ατομικισ υγιεινισ,
κλοπι φυτικοφ υλικοφ προσ πϊλθςθ, κοπι
κλάδων δζντρων για κζρμανςθ
Χτάκμευςθ οχθμάτων πάνω ςε
λάκκουσ φυτϊν, τα οποία είτε δεν ζχουν
ομαλι ανάπτυξθ είτε καταςτρζφονται από το
βάροσ των οχθμάτων
Απρόςμενεσ πτϊςεισ δζνδρων και
κλάδων λόγω ζντονων καιρικϊν φαινομζνων
Ανάγκθ ςυντιρθςθσ χϊρων πραςίνου
Βελτίωςθ του παραλιακοφ μετϊπου
(επί τθσ αμμουδιάσ)
Ζλλειψθ
οργανωμζνων
χϊρων
ςτάκµευςθσ
Ζλλειψθ
προςωπικοφ
και
δθ
εξειδικευμζνου
Ζλεγχοι ελεγκτικϊν φορζων
Ανάγκθ τροποποίθςθσ Ξανονιςμοφ
Οειτουργίασ δθμοτικοφ νεκροταφείου
Πζριμνα για τθν ορκι διαχείριςθ των
χϊρων του δθμοτικοφ νεκροταφείου
Βελτίωςθ των μζτρων αςφαλείασ
δθμόςιασ υγείασ ςτο δθμοτικό νεκροταφείο
Ζλλειψθ κουλτοφρασ τθσ πρόλθψθσ
προσ όφελοσ του περιβάλλοντοσ και για τθν
αειφόρο ανάπτυξθ τθσ πόλθσ


Εξαιρετικό φυςικό περιβάλλον

Γειτνίαςθ µε κάλαςςα

Χθµαντικι
αρχιτεκτονικι
κλθρονοµιά

Αξιόλογθ πολιτιςτικι κλθρονοµιά
και ιςτορία

Λδιοκτθςίεσ του διμου

Ενοικίαςθ από τον διμο οικοπζδων
ι παραχϊρθςθ αυτϊν ςτον διμο για τθν
δθμιουργία μικρϊν πράςινων ςθμείων ι
Γωνιάσ ανακφκλωςθσ

Χυνεργαςία με κατοίκουσ για τθν
προςφορά βοικειασ ςτθν περιςυλλογι των
ηϊων

Υφκνωςθ δικτφου δολωματικϊν
ςτακμϊν τρωκτικϊν

Εφαρμογζσ προνυμφοκτονίασ ςτο
ρζμα Υικροδάφνθσ, ςτα φρεάτια ομβρίων
και ςτο νεκροταφείο

Εφαρμογζσ μυοκτονίασ Διμου,
κακαριςμόσ οικοπζδων

Ενθμζρωςθ κατοίκων με αναφορζσ
ςε ςχετικοφσ ιςτότοπουσ (www.conops.gr),
και διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ του
ΞΕΕΟΥΡΣ
και
του
Ππενάκειου
φυτοπακολογικοφ ινςτιτοφτου/ Ανάρτθςθ
αποτελεςμάτων
μθνιαίων
εκκζςεων
αναφορϊν από τα αποτελζςματα των
εφαρμογϊν
προνυμφοκτονίασ
ςτον
ιςτότοπο του Διμου

Αςτυνόμευςθ του ρζματοσ από τθν
Υεριφζρεια Αττικισ, ζλεγχοσ των ςυνδζςεων
των κατοικιϊν με το αποχετευτικό ςφςτθμα

Εντατικοποίθςθ Δειγματολθπτικϊν
ελζγχων ποιότθτασ υδάτων από τθν Δ/νςθ
Ωδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Δ/νςθσ Αττ.

Οειτουργία και χριςθ βυκιηόμενων
κάδων.

Αςτυνόμευςθ περιοχισ και επιβολι
προςτίμων
(δυνατότθτα
ςφςταςθσ
δθμοτικισ αςτυνομίασ)

Ενθμζρωςθ κατοίκων και μακθτϊν
ςτα ςχολεία για τθν ανακφκλωςθ

Αντικατάςταςθ
και
ςυντιρθςθ
υλικοφ από τθν Ωπθρεςία

Υαρακολοφκθςθ
ανάπτυξθσ
υψθλϊν δζντρων και προγραμματιςμόσ
περιοδικϊν κλαδεμάτων/ Ετιςιο κλάδεμα
κλάδων υψθλϊν δζντρων/ Χυνεργαςία με
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Ζλλειψθ ςυνεργαςιϊν με τον ιδιωτικό
τομζα για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων
αειφόρου ανάπτυξθσ
Ανεπαρκισ χριςθ του ςυςτιματοσ
ανακφκλωςθσ από τουσ πολίτεσ
Ανεπάρκεια
παραγωγικϊν δομϊν
ενζργειασ, ςυςτθμάτων Ανανεϊςιμων Υθγϊν
Ενζργειασ, φωτοβολταΐκϊν, ανεμογεννθτριϊν
κλπ που κα ςυνζβαλε περαιτζρω ςτθ βελτίωςθ
του αςτικοφ περιβάλλοντοσ
Ξίνδυνοι από εκπομπζσ κεραιϊν
κινθτισ τθλεφωνίασ

Ρεριβάλλον

Δαςαρχείο

Εξωραϊςμόσ και αναβάκμιςθ τθσ
περιοχισ ΞΣΨΑΧΕΛΟΑ / εκτζλεςθ του
χρθματοδοτοφμενου
ζργου
(από
Υεριφζρεια Αττικισ)

Εργαςίεσ βελτίωςθσ – ανάπλαςθσ
τθσ παραλίασ (απομάκρυνςθ αντικειμζνων,
υλϊν κλπ)

Υροςταςία λουομζνων

Χυγκροτθµζνθ πολεοδοµικι δοµι

Σργανωµζνο αςτικό περιβάλλον

Υρομικεια
φυτϊν,
ςπόρων,
δενδρυλλίων/
Υρομικεια
φυτοπροςτατευτικοφ υλικοφ

Υρόλθψθ & περιοριςμόσ αςκενειϊν
ςε δζντρα

Χίτιςθ αδζςποτων ηϊων

Φφλαξθ
πάρκων
Φλοίςβου,
Ψροκαντερό & Αγ. Χκζπθσ

Διαχείριςθ γεοπλθροφορικισ βάςθσ
δεδομζνων

Φυτοτεχνικζσ διαμορφϊςεισ

Χυντιρθςθ νθςίδασ Ο. Αμφικζασ

Υιςτοποιιςεισ & ζλεγχοι παιδικϊν
χαρϊν, παιδότοπων & ςυναφϊν χϊρων

Απομάκρυνςθ
των
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων

Σλοκλθρωμζνα
ζργα
που
ςυμβάλλουν
ςτθν
ανάδειξθ
του
περιβάλλοντοσ και ςτθν ανάπτυξθ (πάρκο
Φλοίςβου, Βοτανόκθποσ, παιδικι χαρά
Αγίασ Χκζπθσ, καλάςςιο μζτωπο, κλπ)

Πελζτθ
δθμιουργίασ
χϊρου
ςτάκμευςθσ

Πετριςεισ
θλεκρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ κεραιϊν ςε παιδικζσ χαρζσ &
λοιποφσ ςυναφείσ χϊρουσ

Ωλοποίθςθ μελζτθσ ανάπλαςθσ
ρζματοσ Υικροδάφνθσ

Χυνεργαςία
με
εκελοντικζσ
οργανϊςεισ για κακαριςμό παραλίασ

Υρόγραμμα ΕΔΧΡΑ για τοποκζτθςθ
κάδων χαρτιϊν ςτα ςχολεία

Διανομι ζντυπου υλικοφ και
ςακοφλασ, Οειτουργία και χριςθ κωδϊνων
για τισ γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ

Διαχείριςθ ςτάςεων και ςτεγάςτρων
αναμονισ επιβατϊν των αςτικϊν και
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Υεριοριςμοί

υπεραςτικϊν γραμμϊν

Χυγκρότθςθ επιτροπισ για τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ
του δθμοτικοφ νεκροταφείου

Υροϊκθςθ διαδικαςιϊν για τθν
καταςκευι υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ
οχθμάτων κακαριότθτασ και υπζργειου
χϊρου γραφείων επί ιδιόκτθτου οικοπζδου
του Διμου επί των οδϊν Ξοραι-Αγ. ΥζτρουΧωκράτουσ

Ανάπτυξθ δράςεων ενθμζρωςθσ των
πολιτϊν για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων /
ανάπτυξθ νζασ κουλτοφρασ – ςτάςθσ ηωισ:
προαγωγι τθσ πρόλθψθσ και επιςιμανςθ
τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ / κακοριςτικισ
ςθμαςίασ θ ςυμμετοχι των πολιτϊν / νζεσ
φιλικζσ προσ τθν αειφορία καταναλωτικζσ
ςυνικειεσ

Ωφίςταται προςωπικό με κατάρτιςθ
και δυνατότθτεσ

Χυμμετοχι
ςε
προςκλιςεισ
χρθματοδοτοφμενων ζργων

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ
τθσ Ξεντρικισ εξουςίασ , τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και με ιδιωτικοφσ φορείσ

Ζλεγχοσ
νόμιμθσ
λειτουργίασ
κεραιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ / ενζργειεσ για
τυχόν απομάκρυνςθ

Εφαρµογι
προγράµµατοσ
περιςυλλογισ, ςτείρωςθσ και φφλαξθσ
αδζςποτων ηϊων

Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν

Χυμμετοχι
ςε
προςκλιςεισ
χρθματοδοτοφμενων ζργων
Ευκαιρίεσ

Ψο
πυκνά
δομθμζνο
αςτικό
περιβάλλον και θ ζλλειψθ ελεφκερων
αδόμθτων χϊρων
Θ περιςυλλογι των γατϊν είναι
ιδιαίτερα δφςκολθ και χρονοβόρα
Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ οικιακϊν
απορριμμάτων πζριξ
των κάδων, τα
υπολείμματα φαγθτοφ που αφινονται ςτθν
παραλία και ςτισ λικοριπζσ κατά μικοσ του
καλάςςιου μετϊπου
Ψα εγκαταλελειμμζνα ακίνθτα
Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των κατοίκων


Εφαρμογι νομοκεςίασ (ενδεικτικά
Ρ.4447/16, 4039/12 και Ρ.4235/14)

Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ Διμου

Πζκοδοσ ΧΔΛΨ / κινθτοποιεί και
ιδιωτικά κεφάλαια

Αυςτθρότερθ
περιβαλλοντικι
νομοκεςία / ζμφαςθ ςτθν αποδοτικότθτα
πρϊτων υλϊν και ενζργειασ

Χυνδυαςμόσ
των
διαφόρων
τεχνολογιϊν και μεκόδων

Χυνεργαςία
δθμόςιου
τομζα,
ιδιωτικοφ τομζα και Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

Ρεριβάλλον
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Κακαριότθτα

για τα ςθμεία απόκεςθσ και εκκόλαψθσ αυγϊν
των κουνουπιϊν, οι οποίοι εςφαλμζνα
κεωροφν
ότι
αιτία
εμφάνιςθσ
και
ςυγκζντρωςθσ
πλθκυςμοφ
κουνουπιϊν
αποτελεί το ρζμα Υικροδάφνθσ και μόνον
Σι απορρίψεισ γίνονται κατά τισ
νυχτερινζσ ϊρεσ ι κατά τισ ϊρεσ όπου υπάρχει
ζντονθ βροχόπτωςθ
Ψο πρόγραμμα των δειγματολθπτικϊν
ελζγχων υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ
Αττικισ
Θ ανοχι των κατοίκων και ο φόβοσ
καταγγελίασ ςτθν αςτυνομία τθν ςτιγμι του
ςυμβάντοσ -- πλανόδιοι
Θ απόρριψθ όλων των ειδϊν
ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων ςτουσ μπλε
κάδουσ / Υρομικεια διαφορετικϊν κάδων
ςυλλογισ ανά υλικό όπωσ αλουμίνιο, χαρτί,
γυαλί, οικιακά οργανικά απόβλθτα / Ψα
ςυμβάντα πραγματοποιοφνται κατά τθν
διάρκεια τθσ νφχτασ
Ψο μεγάλο φψοσ των δζντρων, θ
αντίδραςθ
κατοίκων,
περιβαλλοντικϊν
οργανϊςεων
Χυςςωρευμζνεσ
αδυναμίεσ
και
παραλείψεισ, τόςο τθσ Ξεντρικισ Εξουςίασ όςο
και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
Χριςθ πρακτικϊν διαχείριςθσ ΑΧΑ μθ
νομοκετθμζνων
Φυςικά φαινόμενα
Αςκζνειεσ που προςβάλουν τα φυτά,
δζνδρα
Αυκαίρετθ ενζργειεσ των κατοίκων
που καταςτρζφουν το περιβάλλον
Υροβλιματα/ανάγκεσ

/ ςυμπλθρωματικότθτα των δράςεων

Ζλεγχοι
των
Επικεωρθτϊν
Υεριβάλλοντοσ
αλλά
και
των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και του ίδιου
του ΩΥΕΞΑ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
νομιμότθτασ

Φφπανςθ κοινόχρθςτων χϊρων από
περιττϊματα δεςποηόμενων ςκφλων
Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ κανονιςμοφ
κακαριότθτασ
Ανάγκθ προςωπικοφ για καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν
Ανάγκθ λιψθσ μζτρων υγιεινισ και
αςφάλειασ του προςωπικοφ κακαριότθτασ
Υροβλιματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ
/
ανάπτυξθ
κουλτοφρασ
ςυνεργαςίασ
Χυχνά δυςλειτουργία τθσ υπθρεςίασ


Γενικά ικανοποιθτικι εικόνα για τθν
κακαριότθτα τθσ πόλθσ

Ψο
προςωπικό
καταβάλλει
προςπάκειεσ
για να ανταποκρικεί ςτισ
μεγάλεσ
ανάγκεσ
κακαριςμοφ
των
κοινόχρθςτων χϊρων

Επαρκισ ςτελζχωςθ τθσ υπθρεςίασ
κακαριότθτασ και περιβάλλοντοσ-πραςίνου

Υροςλιψεισ οριςμζνου χρόνου

Δυνατότθτα καλφτερθσ οργάνωςθσ
και προγραμματιςμοφ τθσ υπθρεςίασ
κακαριότθτασ

Δυνατότθτεσ
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Κακαριότθτα

κακαριότθτασ
Αφξθςθ τθσ ανάγκθσ κακαριότθτασαπολφμανςθσ κατοικιϊν κατόπιν ειςαγγελικισ
παραγγελίασ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ
υγείασ
Ελλιπισ ενθμζρωςθσ των ιδιοκτθτϊν
δεςποηοφμενων ηϊων για τισ υποχρεϊςεισ τουσ
και γενικότερα επί των κανόνων κακαριότθτασ
τθσ πόλθσ
Ανάγκθ κακαριότθτασ τθσ παραλίασ,
κοινοχριςτων χϊρων και χϊρων πραςίνου
Ανάγκθ
κακαριότθτασ
υπαίκριων
χϊρων πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων
Ανάγκθ αυξθμζνων παρεχόμενων
υπθρεςιϊν λόγω τθσ μεγάλθσ αςτικοποίθςθσ
και των επιπτϊςεων αυτισ
Δραςτθριοποίθςθ καταςτθμάτων Ω.Ε. /
αυξθμζνεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ
Οειτουργία νοςοκομειακϊν μονάδων
Οειτουργία Παρίνασ Φλοίςβου
Αλλαγι
κουλτοφρασ
για
τισ
υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των πολιτϊν
Ανάγκθ ςυνειδθτοποίθςθσ των πολιτϊν
ότι τα απορρίµµατα αποτελοφν πθγι πλοφτου.
Θ
κατάργθςθ
τθσ
δθμοτικισ
αςτυνομίασ
Πθ επιβολι προςτίμων παράβαςθσ
κανονιςμοφ κακαριότθτασ
Ανεπαρκισ ανταπόκριςθ του κοινοφ ςε
διάφορα προγράμματα-δράςεισ του διμου
ςχετικά με τθν κακαριότθτα
Επικάλυψθ αρμοδιοτιτων / ςφγχυςθ
μεταξφ των διευκφνςεων Ξακαριότθτασ και
Υεριβάλλοντοσ-Υραςίνου


Ξαταλλθλότθτα και επάρκεια υλικϊν
και εξοπλιςμοφ / ςτόλου

Ανανζωςθ ςτόλου

Διάκεςθ ανταποδοτικϊν πόρων για
δράςεισ ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ

Υρομικειεσ / ςυντθριςεισ ειδϊν
κακαριότθτασ (λ.χ. κάδοι, ειδικοί κάδων για
περιττϊματα
ςκφλων
και
ςακοφλεσ,
επιςτιλια
καλακάκια,
επιςτιλια
ςταχτοδοχεία κλπ)

Αυτοματοποιθμζνο
ςφςτθμα
υπόγειων κάδων

Υρομικεια
οχθμάτων/μθχανθμάτων/εργαλείων

Χυμμετοχι ςε χρθματοδοτοφμενα
προγράμματα

Εργαςία κακαριότθτασ ακινιτων
κατόπιν
Ειςαγγελικισ
Υαραγγελίασ
/ςυνεργαςία με το Ψμιμα Υρόνοιασ για τθ
μζριμνα των διαμενόντων

Εργαςία κακαριότθτασ εγκ/νων
οικοπζδων/ακινιτων

Γραμμι εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν

Χυνεργαςία με ΕΔΧΡΑ

Βελτίωςθ
/
επικαιροποίθςθ
κανονιςμοφ κακαριότθτασ

Υρόγραμμα
διάκεςθσ
δωρεάν
ςακοφλασ ςυλλογισ περιττωμάτων ςκφλων
από το διμο

Εφαρμογι
κανονιςμοφ
κακαριότθτασ (επιβολι προςτίμων)

Χυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων /
κλαδιϊν

Εφαρμογι νομοκεςίασ

Αδειοδότθςθ του διμου για
ςυλλογι απορριμμάτων

Υρόγραμμα ςυλλογισ αποβλιτων
εντόσ τθσ Παρίνασ Φλοίςβου / πθγι εςόδων

Ξακθμερινά δρομολόγια ςυλλογισ
απορριμμάτων /
με ζμφαςθ ςτουσ
εμπορικοφσ δρόμουσ

Εφαρμογι
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων για τθ διαχείριςθ των
αποβλιτων

Υρομικεια ΠΑΥ

Χριςθ ΨΥΕ

Δράςεισ μεγαλφτερθσ ενθμζρωςθσ
των πολιτϊν για τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτον
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Κακαριότθτα

Υεριοριςμοί

ΔίκτυαΥποδομζσ Συγκοινωνία

τομζα τθσ κακαριότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθ
ςτο κζμα τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ

Αξιοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ του
διμου

Οειτουργία κλιμακίου υπαλλιλων
για
διαπίςτωςθ
παραβάςεων
(περιοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ)

Δυνατότθτα ςφςταςθσ δθμοτικισ
αςτυνομίασ

Εξζταςθ ενοποίθςθσ διευκφνςεων
περιβάλλοντοσ κακαριότθτασ και πραςίνου

Εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δράςεισ
κακαριότθτασ / εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ

Υαραδείγματα ξζνων χωρϊν

Ξαινοτόμεσ
προτάςεισ
τθσ
Επιςτθμονικισ Ξοινότθτασ
Ξαι των επιχειριςεων
Ωιοκζτθςθ πολιτικϊν απαγόρευςθσ υλικϊν
Ευκαιρίεσ

Υεριοριςμόσ προςλιψεων
Υροχποκζςεισ ςφςταςθσ δθμοτικισ
αςτυνομίασ
Ωφιςτάμενθ νομοκεςία περί των
αρμοδιοτιτων των διμων ςε κζματα δθμόςιασ
υγείασ
Πθ εφαρμογι του κανονιςμοφ
κακαριότθτασ λόγω μθ φπαρξθσ αρμοδίου
οργάνου
Πεγάλθ αςτικοποίθςθ
Πθ φπαρξθ επαρκϊν χϊρων ΧΩΨΑ ςτο
λεκανοπζδιο
Ρομοκεςία και Σδθγίεσ ΕΞ για τθ
διαχείριςθ ΑΧΑ (Αςτικά Χτερεά Απόβλθτα)
Υροβλιματα/ανάγκεσ


Υρόςλθψθ προςωπικοφ

Αξιοποίθςθ
προγράμματοσ
κινθτικότθτασ ςτο δθμόςιο / προγράμματοσ
ΣΑΕΔ

Εφαρμογι νομοκεςίασ

Εκελοντιςμόσ

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Ωιοκζτθςθ
εναλλακτικϊν
ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ απορριμμάτων

Οειτουργία ΕΔΧΡΑ

Αξιοποίθςθ νζων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων

Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με νζουσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
Αδυναμίεσ υποδομϊν οδικοφ δικτφου
Φκορζσ πεηοδρομίων (κυρίωσ από
ρίηεσ δζντρων)
Ξαταςκευι
αντιπλθμμυρικϊν
υποδομϊν κατά
μικοσ
του
ρζματοσ
Υικροδάφνθσ
Πζριμνα κακαριςμοφ φρεατίων των
δρόμων
Ανάγκθ απόφραξθσ ςε δθμοτικοφσ
χϊρουσ (ακλθτικό κζντρο, πάρκο Φλοίςβου)
Υροςταςία
υποδομϊν
πάρκου


Σικονομικι δυνατότθτα

Επάρκεια δικτφων και υποδομϊν
που εξυπθρετοφν το ςφνολο του πλθκυςμοφ
τθσ πόλθσ/ ςυνεχισ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ,
επζκταςθ και ανανζωςθ

Υρόβλεψθ κονδυλίων για ζργα /
εργαςίεσ/προμικειεσ
καταςκευισ,
ανακαταςκευισ, ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ
υποδομϊν (οδικό δίκτυο, αποκατάςταςθ
φκορϊν αςφαλτοτάπθτα, αποκατάςταςθ
φκαρμζνων
κραςπεδορείκρων,
ανακαταςκευι πεηοδρομίων, ςυντιρθςθ
εγκαταςτάςεων παραλίασ, ενίςχυςθ ςυνοχισ

Δυνατότθτεσ
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ΔίκτυαΥποδομζσ Συγκοινωνία

Φλοίςβου από τθν εκδιλωςθ ζντονων
κυματιςμϊν από τουσ νότιουσ ανζμουσ
Ανάγκθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ
υποδομϊν ελλιμενιςμοφ επιβατθγϊν πλοίων
θμεριςιασ κρουαηιζρασ.
Επικάλυψθ αρμοδιοτιτων
Ανάγκθ ςυντονιςμοφ ενεργειϊν των
υπθρεςιϊν
Ανεπαρκισ δθμοτικι ςυγκοινωνία
Αλλαγι κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων
λόγω εκτζλεςθσ διαφόρων ζργων (διμου και
άλλων φορζων)
Ξάλυψθ αναγκϊν ςε υποδομζσ ςε όλεσ
τισ περιοχζσ του διμου
Ζλλειψθ υποδομισ χριςθσ ποδθλάτου
Ανεπαρκισ ςυμμετοχι του διμου ςτο
ΧΩΠΦΩΡΣ ΨΩΡ ΔΘΠΑΦΧΩΡ (αφξθςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ και χριςθ των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ)
Ανάγκθ ςφνταξθσ Χχεδίου Δράςθσ για
τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια
Πθ ενεργι ςυμμετοχι του διμου ςτο
δίκτυο ΑΠΦΛΞΨΩΣΡΛΑ (μζλοσ)
Ξατανάλωςθ νεροφ λόγω μεγάλων
εκτάςεων με πράςινο
Ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ
και ανεπάρκεια αυτοφ

κυβόλικων, κ.ά.)

Εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο
προςωπικό / αρμοδιότθτεσ ανά υπθρεςία

Ωποβολι
προτάςεων
ςε
προςκλιςεισ
χρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων

Ωφιςτάμενεσ υποδομζσ του διμου

Χυνεργαςία
με
φορείσ
(λ.χ.
Υεριφζρεια, Ωπουργεία) για υλοποίθςθ
ζργων υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ ςτα
όρια του διμου

Δράςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ
του ρζματοσ Υικροδάφνθσ (ςτιριξθ πρανϊν
ρζματοσ
Υικροδάφνθσ ,
αντικατάςταςθ
τρόπου ςτιριξθσ γζφυρασ Αμφιτρίτθσ)

Ζργα/εργαςίεσ ενίςχυςθσ υποδομϊν
προκυμαίασ (ενίςχυςθ λικοριπϊν κατά μικοσ
τθσ προκυμαίασ μπροςτά από το πάρκο του
Φλοίςβου)

Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο
Υολεμικό Ραυτικό και ςτθν ΕΨΑΔ για τθν
ανάπτυξθ
υποδομϊν
ελλιμενιςμοφ
κρουαηιερόπλοιων

Εκτζλεςθ
ζργων
ενίςχυςθσβελτίωςθσ θλεκτροφωτιςμοφ οδϊν

Εργαςία
κακαριςμοφ
δικτφου
κακαριςμοφ όμβριων υδάτων

Εκτζλεςθ εργαςίασ απόφραξθσ ςε
δθμοτικοφσ χϊρουσ (ακλθτικό κζντρο, πάρκο
Φλοίςβου)

Εργαςία εγκατάςταςθσ αυτόματθσ
άρδευςθσ

Χυντιρθςθ πιδάκων

Χυντιρθςθ & επζκταςθ υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων κιπων και πλατειϊν

Χυντιρθςθ & επζκταςθ υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων ακλθτικϊν χϊρων

Χυντιρθςθ
πυροςβεςτιρων
&
κλιματιςτικϊν.

Χυντιρθςθ
ανελκυςτιρων
&
καυςτιρων ςχολικϊν κτιρίων

Χυντιρθςθ ψυκτικοφ μθχανιματοσ
Ρεκροταφείου

Χυντιρθςθ
διαφόρων
εγκαταςτάςεων
του
δθμοτικοφ
νεκροταφείου

Ανακαταςκευι χϊρου φφλαξθσ
οςτϊν, αποκθκϊν και χϊρων υγιεινισ ςτο
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δθμοτικό νεκροταφείο

Επάρκεια εξοπλιςμοφ

Χριςθ νεροφ από γεωτριςεισ του
διμου

Ωφιςτάμενο δίκτυο Πζςων Παηικισ
Πεταφοράσ / δυνατότθτα ςυνδυαςμζνθσ
χριςθσ

Βελτίωςθ
και
ανάπτυξθ
τθσ
δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ / δυνατότθτα
προμικειασ οχθμάτων

Επζκταςθ του δικτφου χριςθσ
ποδθλάτου

Αξιοποίθςθ του Χυμφϊνου των
Δθμάρχων – (ενεργειακι αναβάκμιςθ
κτθριακϊν υποδομϊν - νζα αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ οχιματα – βιοκλιματικζσ
αναπλάςεισ, κλπ)

Υρομικεια Πθχανθμάτων Ζργου,
οχθμάτων ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ Υρόγραμμα «ΦιλόΔθμοσ ΛΛ»

Διάκεςθ ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ
Χχεδίου Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια

Αξιοποίθςθ του προγράμματοσ
κινθτικότθτασ προςωπικοφ ςτο δθμόςιο

Υροςλιψεισ οριςμζνου χρόνου

ΔίκτυαΥποδομζσ Συγκοινωνία

Υεριοριςμοί

Ευκαιρίεσ

Αφξθςθ αςτικοποίθςθσ / αφξθςθ
αναγκϊν και προβλθμάτων
Σι αρμοδιότθτεσ των ςυναρμόδιων
Ωπθρεςιϊν-Ωπουργείων κλπ / χρονοβόρεσ
διαδικαςίεσ
Θ
οριοκζτθςθ
του
ρζματοσ
Υικροδάφνθσ
Θ φπαρξθ κατοικιϊν παρά και επί των
πρανϊν του ρζματοσ Υικροδάφνθσ
Λδιοκτθςιακό κακεςτϊσ
Θ ιδθ διαμορφωκείςα κατάςταςθ τθσ
πόλθσ
Βλάβεσ, φκορά και καταςτροφι των
υφιςτάμενων υποδοµϊν


Ωλοποίθςθ μελζτθσ ανάπλαςθσ
ρζματοσ Υικροδάφνθσ / Υεριφζρεια Αττικισ

Χυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
υπουργείων/περιφζρειασ

Χυνεργαςία με οργανιςμοφσ κοινισ
ωφζλειασ

Ξαινοτόμεσ προκλιςεισ /Ανάλθψθ
πρωτοβουλίασ

Χυνεργαςία με ΣΑΧΑ για τθ ρφκμιςθ
των δρομολογίων κατά τθν εκτζλεςθ ζργων

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν / ςυμμετοχι
ςε δίκτυα πόλεων/φορζων

Δραςτθριότθτεσ και προγράμματα
του δικτφου ΑΠΦΛΞΨΩΣΡΛΑ
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Υροβλιματα/ανάγκεσ

Αςτικι
Ανάπτυξθ

Αφξθςθ
πλθκυςμοφ
/
αφξθςθ
κατανάλωςθσ
/
μεγαλφτεροσ
βακμόσ
αςτικοποίθςθσ / αφξθςθ αναγκϊν / επιπτϊςεισ
ςτο περιβάλλον
Επίλυςθ κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ
/ αντιμετϊπιςθ κατάλθψθσ των πεηοδρομίων
από τα οχιματα / ανάγκθ αςφάλειασ πεηϊν –
ελεφκερθ διάβαςθ
Ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των φκορϊν
των πεηοδρομίων από τισ ρίηεσ των δζντρων /
αςφάλεια διζλευςθσ
Υεριοριςμζνο πλάτοσ πεηοδρομίων
Εντόσ του Διμου, ζχουν δθμιουργθκεί
τοπικά κζντρα τα οποία ζλκουν εμπορικζσ
χριςεισ και δραςτθριότθτεσ, με αποτζλεςμα
ςτον κορεςμό τουσ τισ ϊρεσ αιχμισ
Αντιμετϊπιςθ
προβλιματοσ
κατάλθψθσ κοινοχριςτων χϊρων (άςτεγοι,
επαίτεσ και ρομά)
Ανάπλαςθ και βελτίωςθ χϊρων
πραςίνου
Αιςκθτικι
αναβάκμιςθ
των
κοινοχριςτων χϊρων
Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα υπόγειων
κάδων
Ψροποποίθςθ ςτισ χριςεισ γθσ
Πζριμνα παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ
χριςεων γθσ από τα καταςτιματα Ω.Ε.
Ανεπαρκισ ανάπτυξθ κουλτοφρασ με
λιγότερο αυτοκίνθτο / ανάγκθ προϊκθςθσ τθσ
ιδζασ για τθ χριςθ των ποδθλάτων
Ανάπτυξθ
και βελτίωςθ τθσ
λειτουργικισ διαςφνδεςθσ
ανάμεςα ςτισ
περιοχζσ τθσ πόλθσ και ανάμεςα ςτισ όμορεσ
πόλεισ του παραλιακοφ μετϊπου κυρίωσ
Βελτίωςθ
και
ανάπτυξθ
τθσ
προςβαςιμότθτασ ΑΠΕΑ
Ανάγκθ εντατικότερθσ εναςχόλθςθσ
του προςωπικοφ με τθ διεκπεραίωςθ
διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ μεγάλων ζργων
Ανάγκθ καλλιζργειασ κουλτοφρασ
ςυνεργαςίασ
Ζλλειψθ
δεικτϊν
εκροϊν
και
αποτελζςματοσ

Δυνατότθτεσ

Τμορφο και ελκυςτικό περιβάλλον

Πεγάλθ επιςκεψιμότθτα

Ανεπτυγμζνεσ υποδομζσ και κόμβοι

Ανάδειξθ τουριςτικισ πόλθσ

Διακρίςεισ
ςε
προγράμματα
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ

Δθμιουργία οργανωμζνων κζςεων
ςτάκμευςθσ / μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ

Ενίςχυςθ των τοπικϊν κζντρων του
Διμου, με ενίςχυςθ των χϊρων ςε πράςινο,
κακαριότθτα
και
επανεκτίμθςθ
τθσ
κυκλοφοριακισ ςιμανςθσ

Ανάπτυξθ τριτογενοφσ τομζα

Εξζλιξθ τθσ περιοχισ

Χυνεργαςία ανάμεςα ςτισ αςτικζσ
και τισ περιφερειακζσ αρχζσ με ςτόχο τθν
προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ

Ενθμζρωςθ πολιτϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ
των
προςϊπων
που
καταλαμβάνουν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
/ ενθμζρωςθ αςτυνομίασ πόλθσ για τθν
απομάκρυνςι τουσ

Ωλοποίθςθ
εγκεκριμζνων
χρθματοδοτοφμενων
ζργων
(PRODESA,
OXE/BAA )

Αυτοματοποιθμζνο
ςφςτθμα
υπόγειων κάδων-Υράςινα ςθμεία

Ξυκλοφοριακζσ
ρυκμίςεισ
/
οδοςιμανςθ

Εκτζλεςθ
ζργων/εργαςιϊν
προςβαςιμότθτασ ΑΠΕΑ

Χυντιρθςθ και βελτίωςθ των χϊρων
πραςίνου-αναψυχισ-πλατειϊν-παιδικϊν
χαρϊν

Ξαταςκευι ραμπϊν ΑΠΕΑ ςε
πεηοδρόμια

Υρομικεια ράμπασ ατόμων με
κινθτικά προβλιματα για τθ παραλία
λουομζνων

Ξαταςκευι κεκλιμζνου επιπζδου &
χϊρου ανελκυςτιρα για τθν πρόςβαςθ
ατόμων ΑΠΕΑ ςτθν εκκλθςία του δθμοτικοφ
νεκροταφείου.

Εφαρμογι
εντοπιςμοφ
γεωγραφικϊν και τεχνικϊν δεδομζνων
εξοπλιςμοφ οδϊν.
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Αςτικι
Ανάπτυξθ

Υεριοριςμοί
Θ οικονομικι φφεςθ
Αρνθτικοί
οικονομικο-κοινωνικοί
δείκτεσ (αφξθςθ ανεργίασ, μείωςθ κατά
κεφαλιν
ειςοδιματοσ,
μεγζκυνςθ
των
ευάλωτων
ομάδων,
ςυρρίκνωςθ
των
επιχειριςεων)
Υροςφυγικι κρίςθ
Υολικι αςτάκεια με γειτονικζσ χϊρεσ
Θ
ςυγκζντρωςθ
δραςτθριοτιτων
αναψυχισ και ακλθτιςμοφ ςτισ περιοχζσ πάρκο
Φλοίςβου, μαρίνα Φλοίςβου, ΔΑΞ, Taekwondo
κλπ προςελκφουν επιςκζπτεσ από όλο το
λεκανοπζδιο οι οποίοι δεν περιορίηονται ςτθν
χριςθ των μ.μ.μ. Θ ζλλειψθ οργανωμζνθσ
κυκλοφοριακισ
ςτάκμευςθσ
ι
και
κυκλοφοριακισ μελζτθσ
Ζλλειψθ αδιαμόρφωτων ελεφκερων
χϊρων, παρωχθμζνθ κυκλοφοριακι μελζτθ
Ζλλειψθ επαρκοφσ αςτυνόμευςθσ και
κατάργθςθ δθμοτικισ αςτυνομίασΑνάγκθ κεςμοκζτθςθσ τθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ
Ανεπάρκεια δράςεων διαςφνδεςθσ
των πόλεων του παραλιακοφ μετϊπου
Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ
μεγάλων ζργων


Χυντονιςμόσ
και
οργάνωςθ
δθμοτικϊν υπθρεςιϊν για ενιαία και
αποτελεςματικι δράςθ

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν (ςε όλα τα
επίπεδα) για πρωτοβουλίεσ και δράςεισ
βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Λκανι ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν με
εμπειρία και γνϊςεισ

Δυνατότθτα χριςθσ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων
Ευκαιρίεσ

Γεωγραφικι κζςθ του διμου

Αναβάκμιςθ
του
παραλιακοφ
μετϊπου

Αυξανόμενθ
τάςθ
τουριςτικισ
ανάπτυξθσ

Ξαλζσ πρακτικζσ άλλων πόλεων

Χυμμετοχι και υποβολι προτάςεων
ςε
προςκλιςεισ
επιχειρθςιακϊν
προγραμμάτων διαφόρων φορζων

Υροοπτικζσ για εκτζλεςθ ζργων ςτο
παραλιακό μζτωπο

Δίκτυο
ανταλλαγισ
απόψεων,
εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ

Διαδικαςία Διαβοφλευςθσ

Ψιφιςθ νόμων και τροπολογία
νομοκεςίασ

Δυνατότθτα Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ
και Ψοπικισ & Υεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ
για προγράμματα/πρωτοβουλίεσ αςτικισ
ανάπτυξθσ του παραλιακοφ μετϊπου

Χριςθ υλικοφ (οδθγοί – χριςιμεσ
οδθγίεσ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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Υροβλιματα/ανάγκεσ

Δυνατότθτεσ

Ανάγκθ ςφνταξθσ ςχεδίων δράςεων
ανά περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν
Ζλλειψθ χϊρων καταφυγισ
Σργάνωςθ δικτφου αςφαλϊν ςθμείων
πλθκυςμοφ
Πθ εξειδικευμζνο προςωπικό
Ανάγκθ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ του
προςωπικοφ
Ανάγκθ χάραξθσ πολιτικισ ενθμζρωςθσ
του κοινοφ
Ξαλφτερθ
οργάνωςθ
τιρθςθσ
εξοπλιςμοφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ
Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ του ανκρωπίνου
δυναμικοφ και μζςων
Εντατικότερθ παρακολοφκθςθ των
ςυςτθμάτων ειδοποίθςθσ κινδφνου


Υροςωπικό ζμπειρο και ικανό

Χφνταξθ ςχεδίων δράςεων

Σικονομικι δυνατότθτα για τθν
προμικεια εξοπλιςμοφ και ειδϊν / αγακϊν –
πρόβλεψθ ΞΑ εξόδων

Διάκεςθ χϊρων για τθν τιρθςθ του
εξοπλιςμοφ

Δυνατότθτα υλοποίθςθσ δράςεων
ενθμζρωςθσ πολιτϊν /
αξιοποίθςθ
ιςτοςελίδασ του διμου

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν

Ψροποποίθςθ ΣΕΩ / κακοριςμόσ
αρμοδιοτιτων

Ανάπτυξθ τοπικϊν εκελοντικϊν
οργανϊςεων

Διάκεςθ κονδυλίου για το ςφςτθμα
ειδοποίθςθσ κινδφνου και δυνατότθτα
επζκταςθσ

Δραςτθριοποίθςθ του Χυντονιςτικοφ
Ψοπικοφ Σργάνου Υροςταςίασ (ζχει εκδοκεί
απόφαςθ
Δθμάρχου
και
ορίηεται
επικεφαλισ)

Χυνεργαςία
με
ΥΧΕΕΔ/ΧΑΞ
(Υανελλινιοσ Χφνδεςμοσ Ζφεδρων Ενόπλων
Δυνάμεων
/
Χφνδεςμοσ
Ακθναίων
Ξαταδρομζων)
Ευκαιρίεσ

Αξιοποίθςθ
των
υπθρεςιϊν
αρμόδιων
φορζων
και
ανάπτυξθ
ςυνεργαςίασ (π.χ. Υυροςβεςτικό Χϊμα,
Γενικι Γραμματεία Υολιτικισ Υροςταςίασ,
Ελλθνικι
Σμάδα
Διάςωςθσ,
ΕΞΑΒ,
Αςτυνομία, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Υεριφζρεια
κλπ)

Χυμμετοχι και παρακολοφκθςθ ςε
διοργανϊςεισ των αρμοδίων φορζων

Ψροποποίθςθ κεςμικοφ πλαιςίου

Ρολιτικι
Ρροςταςία

Υεριοριςμοί
Υυκνότθτα δόμθςθσ
Ζλλειψθ
προχποκζςεων για τθν
καταλλθλότθτα χαρακτθριςμοφ χϊρου ωσ
χϊροσ υποδοχισ πλθγζντων
Ζλλειψθ ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και
ροισ πλθροφοριϊν μεταξφ όλων των
εμπλεκομζνων
υπθρεςιϊν
(κεντρικϊν,
περιφερειακϊν, τοπικϊν) και παραγόντων ςτθ
διαχείριςθ των κρίςεων
Ανεπαρκείσ διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ
ομάδων εργαςίασ ςτα υπουργεία, με
πρωτοβουλία τθσ
Γενικισ Γραμματείασ
Υολιτικισ Υροςταςίασ, προκειμζνου να
αναβακμίςουν τα ειδικά ςχζδια ανά κίνδυνο
Αλεπαξθείο
δπλαηόηεηεο
θαη
ηθαλόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηόζν ησλ θεληξηθώλ
όζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ δηεπζύλζεσλ θαη
ηκεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
Πθ καλι χριςθ των πόρων
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Ψο κεςμικό πλαίςιο τθσ πολιτικισ
προςταςίασ πάςχει από πολυνομία, ζλλειψθ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και πολυαρχία
ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΙΕΤΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΣΗ
Η γεωγραφικι κζςθ του διμου Υαλαιοφ Φαλιρου είναι προνομιακι με τοπικό και υπερτοπικό χαρακτιρα με
φυςικι διζξοδο ςτθ κάλαςςα. Βαςικοί οδικοί άξονεσ ςυνδζουν τθν πόλθ με τθν Ακινα (μζςω τθσ Οεωφ.
Αμφικζασ και τθσ Οεωφ. Χυγγροφ), τον Υειραιά (μζςω τθσ Οεωφ. Υοςειδϊνοσ) και τα νότια προάςτια (μζςω τθσ
Οεωφ. Υοςειδϊνοσ και τθσ Οεωφ. Αμφικζασ). Ψο δίκτυο μεταφορϊν (αςτικζσ μεταφορζσ) εξυπθρετεί πλιρωσ τισ
ανάγκεσ μετακίνθςθσ του κοινοφ με ςχεδιαςμό κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και ςφςτθμα οδοςιμανςθσ, με
φωτιςμό, ςυςτθματικι ςυντιρθςθ οδϊν και βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλεια. Ωφίςταται δθμοτικι ςυγκοινωνία
αλλά υπάρχει δυνατότθτα για επζκταςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ.
Θ πόλθ διακζτει πλιρθ δίκτυα άρδευςθσ, φδρευςθσ και αποχζτευςθσ μεριμνϊντασ για τθ ςυντιρθςθ,
αποκατάςταςθ και τον εκςυγχρονιςμό τουσ. Ψο δίκτυο ςυλλογισ και αποχζτευςθσ των ομβρίων υδάτων καλφπτει
το ςφνολο του διμου. Ψο δίκτυο ςυντθρείται κατά κζςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (διμοσ, περιφζρεια,
υπουργείο). Επίςθσ υφίςτανται γεωτριςεισ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ κοινοχριςτων χϊρων πραςίνου. Ψο
δίκτυο του δθμοτικοφ φωτιςμοφ καλφπτει τισ περιοχζσ τθσ πόλθσ και εκςυγχρονίηεται με τθν αντικατάςταςθ
λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςυμμετζχοντασ και ςε αντίςτοιχα χρθματοδοτοφμενα προγράμματα.
Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ προγραμμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςφνταξθσ ςχεδίου δράςθσ προσ εφαρμογι
του ΧΩΠΦΩΡΣΩ ΨΩΡ ΔΘΠΑΦΧΩΡ (υλοποίθςθ αειφόρων ενεργειακϊν πολιτικϊν).
Ζργα-εργαςίεσ εταιρειϊν αναβάκμιςθσ δικτφου οπτικϊν ινϊν για επζνδυςθ ςε νζεσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν ςτθ ςτακερι και κινθτι τθλεφωνία.
Απαιτείται καλφτεροσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των φορζων που εκτελοφν ζργα/εργαςίεσ ςε υποδομζσ-δίκτυα για τθν
αποφυγι επανειλθμμζνων ζργων αποκατάςταςθσ του οδικοφ δικτφου.
Σ διμοσ μεριμνά για τον κακαριςμό τθσ παραλίασ και των ακτϊν με ςκοπό τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ του κοινοφ.
Ωςτόςο για τθν μεγαλφτερθ ανάδειξθ τθσ παραλίασ και αναβάκμιςι τθσ είναι αναγκαίεσ εργαςίεσ απομάκρυνςθσ
αντικειμζνων, υλικϊν κλπ ςε οριςμζνα ςθμεία τθσ. Επιπλζον προβαίνει ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και
ανανζωςθσ εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ κ.ά. κατά μικοσ τθσ παραλίασ.
Ωπάρχει μεγάλθ ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου (λ.χ. πάρκο Φλοίςβου, πάρκο Αγ. Γεωργίου-Ψροκαντερό, κλπ) θ
οποία αναδεικνφει τθν πόλθ ςε πόλο μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ (πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ, τουριςτικοφ) και
ανάπτυξθσ ποικίλλων δραςτθριοτιτων. Σ διμοσ ζχει λάβει διακρίςεισ για τισ δράςεισ βιϊςιμθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ και προωκεί ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ και ανάδειξθσ τθσ ομορφιάσ τθσ πόλθσ με τθν
αρχιτεκτονικι, πολιτιςτικι & ιςτορικι κλθρονομιά, το πολφ καλό φυςικό περιβάλλον που διακζτει, κακϊσ και τα
ζργα περιβάλλοντοσ και αςτικισ ανάπτυξθσ που ζχουν υλοποιθκεί.
Ωλοποιοφνται ζργα (ανάπλαςθ Φαλθρικοφ Τρμου) που διαμορφϊνουν το φυςικό περιβάλλον προςδοκϊντασ
ωςτόςο, βάςει ςχεδιαςμοφ, ςτθν αςτικι ανάπλαςθ και ανάπτυξθ. Χχεδιαςμόσ δράςεων για τθ ςυντιρθςθ των
χϊρων πραςίνου (πότιςμα, διαμόρφωςθ, κακαριότθτα κλπ).
O διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου ςτο Ψεχνικό του Υρόγραμμα ςυμπεριλαμβάνει ζργα (ίδιοι πόροι, ΧΑΨΑ,
χρθματοδοτοφμενα) βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ και αςτικισ ανάπτυξθσ (λ.χ. Χυντιρθςθ/ επζκταςθ
θλεκτροφωτιςμοφ οδϊν και γθπζδων , Διαμορφϊςεισ παρόδων / κόμβων / μεταςκευι οδϊν ςε πεηόδρομουσ,
Ζργα υποδομϊν για ΑΠΕΑ, Χυντιρθςθ οδικοφ δικτφου, Χυντιρθςθ και επιςκευι διαφόρων εγκαταςτάςεων ςτθν
παραλία, Ανακαταςκευι - ανάπλαςθ – ςυντιρθςθ
πλατειϊν/παιδικϊν χαρϊν, Χυντθριςεισ τθσ πράςινθσ
διαδρομισ εμπορικοφ
κζντρου, Χυντιρθςθ διαφόρων εγκαταςτάςεων του δθμοτικοφ
νεκροταφείου,
Ανακαταςκευι χϊρου φφλαξθσ οςτϊν, αποκθκϊν
και χϊρων υγιεινισ ςτο δθμοτικό νεκροταφείο,
Θλεκτροφωτιςμόσ χϊρου δθμοτικοφ νεκροταφείου, Ξαταςκευι υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων
κακαριότθτασ & υπζργειου χϊρου γραφείων, Ξαταςκ. τμθμάτων αγωγϊν & φρεατίων ομβρίων ςε διάφορα
ςθμεία, Αντιπλθμμυρικά ζργα, Ανακαταςκευι παλαιϊν αςφαλτοταπιτων /πεηοδρομίων / Επιςκευι φκαρμζνων

138
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

κραςπεδορείκρων κλπ). Ακόμθ ςτον προχπολογιςμό προβλζπει δαπάνεσ για: Απεντόμωςθ, μυοκτονία παραλίασ
& κοινοχριςτων χϊρων, Υρομικεια φυτϊν, ςπόρων, δενδρυλλίων / φυτοπροςτατευτικοφ υλικοφ, Ξακαριςμό
ιδιωτικϊν οικοπζδων και κατοικιϊν (διαφφλαξθ δθμόςιασ υγείασ), Χίτιςθ αδζςποτων ηϊων, Υεριςυλλογι και
διαχείριςθ αδζςποτων ηϊων, Φφλαξθ πάρκων Φλοίςβου, Ψροκαντερό & Αγ. Χκζπθσ, Πετριςεισ θλεκρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ κεραιϊν ςε παιδικζσ χαρζσ & λοιποφσ ςυναφείσ χϊρουσ, Υιςτοποιιςεισ & ζλεγχοι παιδικϊν χαρϊν,
παιδότοπων & ςυναφϊν χϊρων, Υρομικεια δαπζδων αςφαλείασ για τισ παιδικζσ χαρζσ, Υρομικεια οργάνων
παιδικϊν χαρϊν, Υρομικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων, Χυντιρθςθ & επζκταςθ υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων κιπων και πλατειϊν, Χυντιρθςθ & επζκταςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων ακλθτικϊν χϊρων,
Χυντιρθςθ πιδάκων, Χυντιρθςθ & επζκταςθ θλεκτροφωτιςμοφ κιπων και πλατειϊν, Χυντιρθςθ αυτόματου
ποτίςματοσ, Εργαςία εγκατάςταςθσ αυτόματθσ άρδευςθσ, Επιςκευι και ςυντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων
πραςίνου, Διαχείριςθ γεοπλθροφορικισ βάςθσ δεδομζνων, Φυτοτεχνικζσ διαμορφϊςεισ, Χυντιρθςθ νθςίδασ Ο.
Αμφικζασ, Εργαςία ςυντιρθςθσ πραςίνου, Υρόλθψθ & περιοριςμόσ αςκενειϊν ςε δζντρα Ξλάδεμα υψθλϊν &
επικίνδυνων δζνδρων, αφάνιςθ κορμϊν κλπ.
Επίςθσ αναγκαία είναι τα ζργα/εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ανακαταςκευισ κτιρίων του διμου και των
ΡΥΔΔ, ςχολείων και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Σ διμοσ μεριμνά για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν
αδειοδότθςθσ των παιδικϊν ςτακμϊν και των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
Επίςθσ ικανοποιθτικό δίκτυο κοινοχριςτων χϊρων όπωσ πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, πάρκα μεριμνϊντασ για τθ
ςυντιρθςι τουσ, διαμόρφωςθ και αναβάκμιςθ. Σ διμοσ προζβθ ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ και πιςτοποίθςε τισ
παιδικζσ χαρζσ του. Ακόμθ ςτόχοσ αποτελεί θ ανακαταςκευι πλατειϊν για τθν αναβάκμιςθ των περιοχϊν τθσ
πόλθσ.
Χτθν πόλθ δεν υπάρχουν επιβαρυντικζσ δραςτθριότθτεσ (λ.χ. βιομθχανικζσ) αφοφ οι χριςεισ γθσ αφοροφν κυρίωσ
κατοικίεσ. Θ λειτουργία νοςοκομειακϊν μονάδων και τθσ Παρίνασ Φλοίςβου δεν ζχει επιβαρυντικζσ επιπτϊςεισ,
μεριμνϊντασ – ςε ςυνεργαςία με το διμο – να τθροφν κανόνεσ κακαριότθτασ και μζτρα δθμόςιασ υγείασ.
Λδιαίτερα ςθμαντικό ηιτθμα – λόγω τθσ αςτικοποίθςθσ – αποτελεί θ ςτάκμευςθ των οχθμάτων. Είναι αναγκαία θ
εκπόνθςθ ςχετικισ μελζτθσ (οργανωμζνοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ) για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αφξθςθ τθσ αςτικοποίθςθσ επιφζρει επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον και δθμιουργεί μεγαλφτερεσ ανάγκεσ
(αφξθςθ ηιτθςθσ για οικιςτικι χριςθ και εμπορικζσ χριςεισ) και κατά ςυνζπεια χάραξθ πολιτικϊν για βελτίωςθ,
επζκταςθ των υποδομϊν, ενίςχυςθσ χϊρων πραςίνου, εκτζλεςθσ ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ κλπ.
Θ χριςθ ποδθλάτων ςυμβάλλει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ. Δυνατότθτα απόλαυςθσ ποδθλατοδρόμου
κατά μικοσ τθσ παραλίασ. Σ διμοσ προχϊρθςε ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ κοινοχριςτων ποδθλάτων (i-bike)
με ςφγχρονα ςυςτιματα αυτόματθσ μίςκωςθσ ( το εφαρμόηουν πόλεισ του παραλιακοφ μετϊπου: Άλιμοσ,
Γλυφάδα, Βάρθ-Βοφλα-Βουλιαγμζνθ / χορθγόσ: Εκνικι Ψράπεηα).
Θ ανάπλαςθ του ρζματοσ Ρικροδάφνθσ (ζχει χαρακτθριςτεί ρζμα ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ) είναι ςθμαντικι
για το φυςικό περιβάλλον. Σι δράςεισ προςταςίασ του είναι αναγκαίεσ (λόγω τθσ βλάςτθςθσ και του βιότοπου ) /
ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ (Υεριφζρεια).
Σι χριςεισ γθσ είναι οριοκετθμζνεσ. Θ γειτνίαςθ με λεωφόρουσ αντικροφεται με τθν κατοικία λόγω θχορφπανςθσ
και τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, κακϊσ και αφξθςθσ του κυκλοφοριακοφ. Ωςτόςο ωσ προσ τθν ατμόςφυρα δεν
παρατθρείται υπζρβαςθ
Επίςθσ ςφγκρουςθ χριςεων εντοπίηεται και ςτο ρζμα Υικροδάφνθσ και παράρεμα Χωκράτουσ (Υαρεμβάςεισ
εργαςιϊν: χωματουργικζσ, περιφράξεισ) και ρίψθ διαφόρων χαλαρϊν υλικϊν εντόσ του κοιτϊν. Θ ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων (όπωσ επιχειριςεισ, μαιευτιριο ΦΕΑ, Ευγενίδειο Μδρυμα, ξενοδοχεία) ςε οριςμζνεσ περιοχζσ
οδθγεί ςτθν ανάγκθ κακοριςμοφ χριςεων γθσ. Επιπλζον θ ανάπτυξθ επιχειριςεων Ω.Ε. επιβάλλει τθν
παρακολοφκθςθ των χριςεων γθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου.
Ψο δθμοτικό νεκροταφείο βρίςκεται ςτον αςτικό ιςτό και απαιτείται βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του χϊρου για τθν
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αςφάλεια τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σλοκλιρωςθ διαδικαςιϊν ςφνταξθσ νζου
κανονιςμοφ λειτουργίασ του.
Χτον τομζα τθσ κακαριότθτασ ο διμοσ διακζτει οχιματα, εξοπλιςμό, προςωπικό για τθν ποιοτικι παροχι
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ του. Θ ςυλλογι των απορριμμάτων γίνεται με το ςφςτθμα τθσ μθχανικισ
αποκομιδισ από τροχιλατουσ κάδουσ. Σι κάδοι είναι τοποκετθμζνοι ςε επιλεγμζνα ςθμεία ανάλογα με τθν
πυκνότθτα κατοικιϊν και πλθκυςμοφ και επαρκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ πόλθσ. Σ διμοσ υλοποίθςε
το ςφςτθμα υπόγειων κάδων ςε επιλεγμζνα ςθμεία με δυνατότθτα ανάπτυξθσ. Εφαρμόηει ςυςτθματικό
πρόγραμμα ανακφκλωςθσ (μπλε κάδοι/ ανακφκλωςθ ςυςκευϊν, ελαςτικϊν, κ.ά.) αλλά χρειάηεται να
ευαιςκθτοποιεί το κοινό περιςςότερο και να αναπτυχκεί θ ανάλογθ κουλτοφρα. Χθμαντικό αποτελεί το γεγονόσ
τθσ αδειοδότθςθσ του διμου ςυλλογισ απορριμμάτων.
Θ μζριμνα για τα αδζςποτα ηϊα αποτελεί μια από τισ κφριεσ φροντίδεσ του διμου (ςίτιςθ, περιςυλλογι).
Ωλοποιείται
ποικιλία δράςεων (με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν, τθ ςυνεργαςία ςυλλόγων/ςωματείων,
φορζων/οργανιςμϊν, εκελοντζσ) με περιβαλλοντικό περιεχόμενο ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ και καλλιζργειασ
του πνεφματοσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Επιβεβλθμζνθ είναι θ χάραξθ ςτρατθγικϊν δράςεων για τθν Ρολιτικι προςταςία. Ζχει ςυγκροτθκεί θ επιτροπι
Υολιτικισ Υροςταςίασ από προςωπικό του διμου ανά τομζα αρμοδιότθτασ. Απαιτείται εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ, ςυμμετοχι ςε προγράμματα/δραςτθριότθτεσ αρμοδίων φορζων και μζριμνα φπαρξθσ κατάλλθλου
εξοπλιςμοφ/υλικϊν/ειδϊν.
Σ διμοσ διακζτει τθ διοικθτικι-τεχνικι-οικονομικι, εξοπλιςμό ΨΥΕ και δυνατότθτα και πόρουσ (ανκρϊπινο
δυναμικό-υλικό) για τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ςτον εν λόγω Άξονα. Ωπάρχει δυνατότθτα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ
του προςωπικοφ, ςυνεργαςίασ υπθρεςιϊν του διμου, ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν, ςυμμετοχισ ςε προγράμματαπρωτοβουλίεσ και αξιοποίθςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων. Χριςθ εφαρμογϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με
δυνατότθτεσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ. Ωφίςτανται οργανικζσ μονάδεσ αρμόδιεσ για κζματα που αφοροφν τομείσ
του Άξονα με τθν παρατιρθςθ μερικισ επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων. Ανάγκθ καλφτερου προγραμματιςμοφ και
οργάνωςθσ και ανάπτυξθ κινιτρων για μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα και δεκτικότθτασ
καινοτομίασ.
ΚΚΣΚΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΡΚΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
 Αξιοποίθςθ παραλιακοφ μετϊπου με ανακαίνιςθ υπαρχουςϊν υποδομϊν (λ.χ. κτίριο «ΦΟΣΛΧΒΣΧ»),
ςυντιρθςθ, βελτίωςθ, επιςκευι
 Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν αςτικι
ανάπτυξθ αποςκοπϊντασ ςτθν ακόμα καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, τθν τοπικι ανάπτυξθ και
ανάδειξθ τθσ πόλθσ ωσ πόλοσ πολιτιςτικόσ, ακλθτικόσ, τουριςτικόσ
 Αναηιτθςθ ελεφκερων χϊρων
 Ανανζωςθ του δθμοτικοφ ςτόλου με οχιματα πιο προςφιλι ςτο περιβάλλον
 Εκπόνθςθ μελετϊν/ςχεδίων κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, ανάπτυξθσ ποδθλατοδρόμων, πεηοδρόμθςθσ,
υπογειοποίθςθσ, αςτικισ κινθτικότθτασ
 Αντιμετϊπιςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ (χϊροσ ςτάκμευςθσ)
 Εκτζλεςθ ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ
 Εκπόνθςθ ζργων για ΑΠΕΑ / προςβαςιμότθτα
 Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που ςυμβάλλουν ςτθν τοπικι ανάπτυξθ (όπωσ δράςεισ Παρίνασ Φλοίςβου,
αξιοποίθςθ πάρκου Φλοίςβου και άλλων δθμοτικϊν χϊρων, δράςεισ του Ραυτικοφ Πουςείου,
επιχειριςεων, κλπ)
 Ξακοριςμόσ χριςεων γθσ και ορκι εφαρμογι
 Χυντιρθςθ, αναβάκμιςθ, καταςκευι δικτφων
 Χυνεργαςίεσ για τθν εκτζλεςθ ζργων/εργαςιϊν και δράςεων που βελτιϊνουν το φυςικό και αςτικό
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περιβάλλον τθσ πόλθσ
 Ξαταςκευι υπόγειου γκαράη ςτάκμευςθσ οχθμάτων κακαριότθτασ / αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ
 Υροςταςία χϊρων πραςίνου, ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ αυτϊν / αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν δζντρων /
κοπι υψθλϊν δζντρων
 Οιψθ μζτρων για τθ δθμόςια υγεία (κακαριςμόσ κάδων, κακαριςμόσ εγκ/νων οικοπζδων, κακαριςμόσ
οικιϊν κατόπιν Ειςαγγελικισ παραγγελίασ, πρόγραμμα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, κλπ)
 Αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ των αδζςποτων ηϊων
 Ωιοκζτθςθ καινοτόμων μεκόδων για τθ διαχείριςθ των ΑΧΑ
 Αξιοποίθςθ προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξθσ , ενεργειακισ απόδοςθσ, προςταςίασ φυςικϊν πόρων
 Εντατικότερθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν, επιχειριςεων, μακθτϊν/νεολαίασ για κζματα περιβάλλοντοσ και
εφαρμογζσ/μεκόδουσ «πράςινθσ ανάπτυξθσ»
 Ανάπλαςθ του ρζματοσ Υικροδάφνθσ
 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν αξιοποίθςθ του παραλιακοφ μετϊπου
 Χυνεργαςίεσ με εμπλεκόμενουσ φορείσ για εργαςίεσ ςε δίκτυα τθσ πόλθσ
 Ενίςχυςθ των δομϊν πολιτικισ προςταςίασ / ςχζδια δράςεων για φυςικζσ καταςτροφζσ
 Υροϊκθςθ και ανάπτυξθ του Εκελοντιςμοφ
 Ξαλφτερθ οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν / εκπαίδευςθ-κατάρτιςθ
προςωπικοφ/ ςτελζχωςθ με εξειδικευμζνο προςωπικό / ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και
δεκτικότθτα των νζων εφαρμογϊν ΨΥΕ
 Ψροποποίθςθ ΣΕΩ για ζνταξθ νζων αρμοδιοτιτων και υπθρεςιϊν βάςει νεότερθσ νομοκεςίασ
 Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων / επιδίωξθ ςυμμετοχισ ςε προςκλιςεισ ζργων
 Σρκολογικι διαχείριςθ των πόρων
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απνδηαξζξψζεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο
ρψξαο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο αλάγθεο. Οη πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, βξαδππνξία θαη δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ελψ παξάιιεια δελ
πξνβιέπεηαη αλαπιήξσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ παξαηεηακέλε
νηθνλνκηθή χθεζε.
Χζηφζν ε «Δπξψπε 2020» - πνπ απνηειεί ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ε νπνία μεθίλεζε ην 2010 κε νξίδνληα
νινθιήξσζεο ην 2020 - πξνηάζζεη ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο:30
– Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία.
– Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην πξάζηλεο
θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
– Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: κηα νηθνλνκία κε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα
επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή.
ηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζηεί νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. Δίλαη αλαγθαία ε
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη επαξθέζηεξα, κέζσ ηεο
απινχζηεπζεο, ηεο θαιχηεξεο ζηφρεπζεο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηά ηνλ
ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ

ψζηε λα επηηεπρζεί ε άξζε ησλ αληζνηήησλ, ε πξφζβαζε ζε

απαζρφιεζε θαη εηζνδήκαηα θαη ζπλαθφινπζα ζηελ θνηλσληθή έληαμε.
ε εζληθφ επίπεδν, ηα Κξάηε-Μέιε ζα πξέπεη:
– Να πξνάγνπλ ηε ζπιινγηθή θαη αηνκηθή επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
– Να θαζνξίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ
ησλ νκάδσλ ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ (κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ειηθησκέλεο γπλαίθεο,
κεηνλφηεηεο, Ρνκά, άηνκα κε αλαπεξίεο θαη άζηεγνη).

30

Πεγή: https://ec.europa.eu
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– Να αλαπηχμνπλ πιήξσο ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζπληαμηνδφηεζεο πνπ
δηαζέηνπλ ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαηάιιειε ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη πξφζβαζε ζην
ζχζηεκα πγείαο.
ην πιαίζην απηφ αλαπηχζζεηαη ν αλαβαζκηζκέλνο
ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα
απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο
πνπ απαηηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.
Οη ηνπηθέο αξρέο, γλσξίδνληαο κε άκεζν ηξφπν ηα
πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ, νθείινπλ λα αλαδεηνχλ
πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη
επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ Σ.Α. έρεη γλψζε
ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν (θνηλσληθέο νκάδεο φπσο, νη
καθξνρξφληνη άλεξγνη, νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη εξγαδφκελνη ρσξίο
αζθάιεηα, νη νηθνγελεηάξρεο κε ρακειφ εηζφδεκα, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη ειηθησκέλνη,
ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ε ηξίηε ειηθία, ηα λέα παηδηά, νη κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο, νη κεηαλάζηεο) θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχλ ηα δηάθνξα
θνηλσληθά δεηήκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη άκεζεο ιχζεηο
πξνζαξκνζκέλεο ζην ηνπηθφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σαπηφρξνλα νθείιεη λα επηδηψθεη ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ (ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ & δηεζλέο επίπεδν) γηα
νινθιεξσκέλεο

δξάζεηο

κε

κεγαιχηεξε

επελδχνληαο ζε απηέο κε δαπάλεο ηεο.

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα

δξαζηεξηνηήησλ,

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ράξαμε εμεηδηθεπκέλσλ

πνιηηηθψλ, πνπ λα είλαη εθαξκφζηκεο θαη απνδνηηθέο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο.
Ο Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ αλαπηχζζνληαο θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο -είηε
κε δηθνχο ηνπ πφξνπο είηε αμηνπνηψληαο ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία είηε ζε ζπλεξγαζία κε
δηάθνξνπο θνξείο- ζηέθεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα ζηέθεηαη δίπια ζηνλ πνιίηε θαη ηδηαίηεξα ζε
εππαζείο

νκάδεο

πιεζπζκνχ

πξνζθέξνληαο

αιιειεγγχε

θαη

ππνζηήξημε

κέζσ

παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη θνηλσληθή
επεκεξία:
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Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί,
θνηλσληθφ παληνπσιείν, θνηλσληθφ ζπζζίηην,
ΚΑΠΖ,
Γεκνηηθά Ηαηξεία-ΚΔΠ Τγείαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κε ηελ
έγθαηξε

δηάγλσζε

λνζεκάησλ,

έθδνζε

βηβιηαξίσλ

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο

&

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαη αλαζθάιηζηνπο θαηνίθνπο,
εμεηάζεηο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε Ννζνθνκεηαθά Ηδξχκαηα,
ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ,
εζεινληηθή αηκνδνζία,
Κέληξν ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο,
Πξφγξακκα παηδηθήο παρπζαξθίαο “Παηδεηαηξνθή”,
βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο, πξναγσγήο πγείαο ζηνλ
εθεβηθφ πιεζπζκφ γηα ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηθψλ ηειεταηξηθήο (ΔΠΑ – best practice) ζε ζπλεξγαζία κε φκνξνπο
δήκνπο,
αμηνπνίεζε ηνπ Πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Smart Care (Δ.Δ.) αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζθνξά

ππεξεζηψλ

πξφιεςεο

ηεο

πγείαο

θαζψο

θαη

ηεο

θνηλσληθήο

ελζσκάησζεο ζε θαηνίθνπο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε,
ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιιφγνπο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο γηα ηελ
πινπνίεζε δξάζεσλ ππνζηήξημεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ΑκεΑ, έξγα ππνδνκψλ γηα
ΑΜΔΑ,
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη Παηδηθή Βηβιηνζήθε,
Πξφγξακκα Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο,
Κέληξν παρπζαξθίαο θαη δηαηξνθηθήο αγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο,
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ιεηηνπξγία Κέληξνπ Κνηλφηεηαο- “One Stop Shνp”

(ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ):

αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη
δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φια ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο,
πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ,
πξσηνβνπιίεο ζπιινγήο εηδψλ γηα άζηεγνπο θαη άπνξνπο, δηαλνκή θξνχησλ ζηηο
εππαζείο νκάδεο θαη ζηα ζρνιεία,
αμηνπνίεζε

άλεξγσλ

ζπκπνιηηψλ

καο

κέζσ

πξνγξακκάησλ

Κνηλσθεινχο

Υαξαθηήξα (ΟΑΔΓ), θνηλσληθή εξγαζία γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηλέο
θπιάθηζεο ιφγσ ρξεψλ,
απαιιαγή/κείσζε απφ ηα δεκνηηθά ηέιε ησλ
δεκνηψλ-θαηνίθσλ γηα: απφξνπο, ηξίηεθλνπο,
πνιχηεθλνπο, άηνκα κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%,
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη δηθαηνχρνπο ηνπ Α΄
θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 4320/15 γηα ηελ πξψηε θχξηα
θαηνηθία ηνπο θαη ΚΔΑ,
αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ,
αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ. ΔΠΑ 2014-2020),
κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,
ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζεζµνχ ηεο αηµνδνζίαο,
δξάζεηο ζπµµεηνρήο ζην Δζληθφ ∆ηαδεµνηηθφ ∆ίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγήο
Τγείαο, πξφγξακκα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο,
δξάζεηο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε ηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία.
Γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ν δήκνο κεξηκλά
γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο δηνξγαλψλνληαο δξαζηεξηφηεηεο,
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πξαγκαηνπνηψληαο εθδειψζεηο & πξνγξάκκαηα θαη εθηειψληαο έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο
Παηδείαο, ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε ηνπηθή αλάπηπμε
θαη αλαδεηθλχεηαη ε πφιε ζε πξννξηζκφ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Δλδεηθηηθά:


έξγα, εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (θηίξηα θαη
ρψξνπο), ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπληήξεζεαλαθαηαζθεπή-πηζηνπνίεζε παηδηθψλ ραξψλ, πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ,
βξάβεπζε επηηπρφλησλ ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ, θαζψο θαη αξηζηνχρσλ καζεηψλ, δηνξγάλσζε
ηηκεηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ., ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο-ηνπο θαζεγεηέο-ηνπο
γνλείο-ηα ζρνιηθά θηίξηα θαζψο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζηφρν κεηαμχ
ησλ άιισλ θαη ηε δηάθξηζε γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο, θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο
αιιειεγγχεο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε λενιαία, δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ
αγνξά εξγαζίαο, αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, αληηκεηψπηζε ηεο
αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
θνηλσληθφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ησλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ κε ην δήκν



πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ (απφ ην
ΝΠΓΓ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ & ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ») θαη
δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
Αζιεηηθνχ Υψξνπ θαη ησλ ινηπψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ κε γλψκνλα φηη ν αζιεηηζκφο
ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ & ηθαλνηήησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ
επγελή άκηιια, ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα πγηή
θνηλσλία, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ & εγθαηαζηάζεσλ,
βειηίσζε ηνπ

δεκνηηθνχ γεπέδνπ ". ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ", ζπλδηνξγάλσζε

αζιεηηθψλ γεγνλφησλ δηεζλνχο επηπέδνπ (Aphrodite Cup / FIG / Β‟ βαζκίδα ηνπ
ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο Green Sports League), πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ 1200 ζέζεσλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ
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ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη πεξηιακβάλεη 2 θηίξηα απνδπηεξίσλ, 4 γήπεδα ηέληο θαη 1
γήπεδν πνδνζθαίξνπ 40,00Υ64,00, θαζψο θαη 141 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, αμηνπνίεζε
ηνπ Οιπκπηαθνχ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ (Tae Kwon Do),
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Πάξθν Ναπηηθήο Παξάδνζεο θαη ζην Βνηαλφθεπν
ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ


πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πςεινχ επηπέδνπ, αεξνπνξηθέο επηδείμεηο, ζπλαπιίεο,
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζξεζθεπηηθνί ενξηαζκνί, θνχινπκα, εθζέζεηο δσγξαθηθήο,
γιππηηθήο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θ.ιπ. αμηνπνηψληαο αλζξψπνπο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηεο ηέρλεο πνπ ζπρλά πξνέξρνληαη απφ ην Παιαηφ Φάιεξν ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο
πνπ πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο (φπσο: θηίξην ΦΛΟΗΒΟ, αίζνπζα
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γεκαξρείνπ), πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο θαη Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο κε θεληξηθφ
ζηφρν

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ

θνηλνχ

ηεο πφιεο γηα

κφξθσζε,

πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
πιεξνθφξεζε, αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πνιηηηζηηθή
δεκηνπξγία, ελίζρπζε πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ,
αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα πινπνίεζε δηάθνξσλ δξάζεσλ,
ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο,
επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαβάζµηζε ππνδνµψλ & εγθαηαζηάζεσλ πνιηηηζµνχ,
αλάπηπμε δξάζεσλ µε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ,
πξνψζεζε γπλαηθείσλ ζεµάησλ, ελίζρπζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξµνγή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ, δξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
αληζνηήησλ, ζπµβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελεµέξσζε.
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ΕΝΤΥΡΟ ΕΡ_03: ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΡΟΛΚΤΚΚΗ, ΥΓΕΚΑ, ΡΑΚΔΕΚΑ, ΡΟΛΚΤΚΣΜΟΣ & ΑΙΛΗΤΚΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΡΤΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΡΟΔΟΜΕΣ - ΔΚΚΤΥΑ
Δομζσ Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ
Υγεία - Ρρόνοια
Ωπθρεςίεσ Ωγείασ (πλικοσ)
Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ
1.Δθμοτικά Λατρεία – ΞΕΥ Ωγείασ

1
Αρικμόσ ατόμων που ζκαναν χριςθ των υπθρεςιών

Δθμόςια Ωγεία - Αγωγι Ωγείασ
1.Ψμιμα διατροφικισ αγωγισ και άςκθςθσ - ΔΑΞ
Επωφελοφμενοι

Ωπθρεςίεσ Υρόνοιασ (πλικοσ)
ΞΑΥΘ (πλικοσ δομϊν)
Αιτιςεισ

Αρικμόσ αιτιςεων που ικανοποιικθκαν
Βρεφονθπιακοί - Υαιδικοί Χτακμοί
Αιτιςεισ

Αρικμόσ αιτιςεων που ικανοποιικθκαν
Δομζσ Ανοιχτισ Φροντίδασ
1. Θ Χτζγθ Κθλζων Υ. Φαλιρου «Σ Άγιοσ Αλζξανδροσ» - Σρφανοτροφείο

1700
1
320
3
1800
1800
2+6=8
735
600
1

15
2

Δομζσ Ψυχικισ Ωγείασ
1. Γραφείο Χυμβουλευτικισ και Ψυχοκοινωνικισ Χτιριξθσ
Αιτιςεισ

Αρικμόσ αιτιςεων που ικανοποιικθκαν
2. Πονάδα Ψυχικισ Ωγείασ – Ροςοκομείο Θμζρασ – Ροςοκομείο Γενικό Αςκλθπιείο
Βοφλασ
Δομζσ Ωποςτιριξθσ ΑμεΑ
Οοιπζσ Ωπθρεςίεσ Υρόνοιασ
- Ξοινωνικό ςυςςίτιο
- Ξοινωνικό παντοπωλείο
- Ξζντρο Ξοινότθτασ
- Εκελοντιςμόσ

372
372

1
80 άτομα
650 άτομα
250 άτομα
23 άτομα

Εκελοντικόσ Ψομζασ (Υρογράμματα/Δράςεισ/Ενζργειεσ)
 Εκελοντζσ ιατροί ςτθ δθμοτικά ιατρεία-ΞΕΥ Ωγείασ
 Εκελοντζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ των κοινωνικϊν δομϊν του διμου
 Εκελοντικι Αιμοδοςία
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Οαμπαδθδρομία εκελοντϊν αιμοδοτϊν
Ξακαριςμόσ παραλίασ από εκελοντζσ μακθτζσ
Χυμμετοχι του διμου ςτθν Υεριβαλλοντικι δράςθ «Let’s do it Greece» με εκελοντικι δράςθ μακθτϊν
Υρόγραμμα
Εκελοντιςμοφ
για
τον
Υοςειδϊνιο
Θμιμαρακϊνιο
Αγϊνα Δρόμου ςτθν Ακινα (ευαιςκθτοποίθςθ, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ Υαχυςαρκίασ και του
Διαβιτθ)
 Χυμμετοχι εκελοντϊν ςτθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων του διμου
 Εκελοντικι δράςθ των πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν ςυλλόγων κυρίωσ ςτον τομζα των κοινωνικϊν δομϊν
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ
 Χυνεργαςία με εκελοντικζσ οργανϊςεισ για δράςεισ ενθμζρωςθσ - πλθροφόρθςθσ και εξετάςεισ ςε κζματα
υγείασ
 Εκελοντιςμόσ ςε δράςεισ που αφοροφν ςτα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ
 Εκελοντικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία του διμου
Υρογράμματα/Δράςεισ/Ενζργειεσ Υρόνοιασ
 Υαροχι υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ που αντιμετωπίηουν ανάλογα κοινωνικά προβλιματα (κοινωνικζσ παροχζσ,
κοινωνικι βοικεια)
 Οειτουργία κοινωνικϊν δομϊν και πρόνοιασ: Ξοινωνικό παντοπωλείο και ςυςςίτιο
 Διανομι φροφτων ςε ςυνεργαςία με οργανϊςεισ παραγωγϊν
 Οειτουργία γραφείου Χυμβουλευτικισ & Ψυχοκοινωνικισ Χτιριξθσ και γραφείο Ξοινωνικισ Οειτουργοφ
 Οειτουργία τριϊν ΞΑΥΘ
 Υαροχι προνοιακϊν επιδομάτων
 Οειτουργία Ξζντρου Ξοινότθτασ : παρζχει υπθρεςίασ υποδοχισ, εξυπθρζτθςθσ και διαςφνδεςθσ των πολιτϊν
με όλα τα προγράμματα και υπθρεςίεσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ςε άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ
φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ςε ανζργουσ και γενικότερα ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ
 Δράςεισ ςυνεργαςίασ του διμου με άλλουσ φορείσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ
 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ ςυλλόγουσ για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δομϊν
του διμου
 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων (ομιλιϊν, ςυηθτιςεων, προβολϊν) με κζματα που απαςχολοφν τουσ
πολίτεσ
 Χυνδιοργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων με διάφορουσ φορείσ (τοπικοφσ και μθ) για κζματα υγείασ,
παιδείασ, οικογζνειασ και εκπαίδευςθσ
 Δθμοτικά Λατρεία-ΞΕΥ Ωγείασ: Υαροχι υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ προσ τουσ απόρουσ,
αναςφάλιςτουσ και αςφαλιςμζνουσ του Σ.Γ.Α. δθμότεσ, που παρζχεται από ιατρικό και νοςθλευτικό
προςωπικό ςτα Δθμοτικά Λατρεία (Αγίου Αλεξάνδρου 77- Υ.Φάλθρο)
 Εφαρμογι προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ (ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ εφιβων, ςυμβουλευτικι
γονζων, οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ, Εκελοντικι Αιμοδοςία κ.α.)
 Δωρεάν εξετάςεισ και μετριςεισ
 Ενεργι ςυμμετοχι ςτο Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Ωγιϊν Υόλεων-Υροαγωγισ Ωγείασ-ΕΔΔΩΥΥΩ
 Υρόγραμμα «ΥΦΣΡΣΩ»: χριςθ τεχνολογιϊν για τθν αναχαίτιςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ των
καρδιομεταβολικϊν νοςθμάτων ςε όλεσ τισ θλικίεσ
 Διοργάνωςθ δφο Εκελοντικϊν Αιμοδοςιϊν το χρόνο ςε ςυνεργαςία με τον Χτακμό Αιμοδοςίασ του
νοςοκομείου Αςκλθπιείο Βοφλασ
 Διαχείριςθ τθσ Ψράπεηασ Αίματοσ του Διμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των δθμοτϊν τθσ πόλθσ
 Χυμμετοχι ςτο Χυνζδριο για τθν Θλεκτρονικι Ωγεία με τθν ονομαςία E-Health Forum
 Χρυςό βραβείο Best City awards για το πρότυπο ολοκλθρωμζνο μοντζλο τθλεϊατρικισ, για το ςφγχρονο
θσ
μάνατημεντ υγείασ που ςυνδυάηει ιατρικι, διατροφι και άςκθςθ για τθν φροντίδα τθσ 3 θλικίασ
 Υρόγραμμα πρόλθψθσ, προαγωγισ υγείασ ςτον εφθβικό πλθκυςμό των διμων Υ. Φαλιρου, Αλίμου & Αγ.
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Δθμθτρίου που αφορά ςτο μεταβολικό ςφνδρομο με τθ χριςθ καινοτόμων τεχνολογικϊν τθλεΐατρικισ (ΕΧΥΑ
– best practice)
 Υρόγραμμα Smart Care (Ε.Ε.) ςε ςυνεργαςία με τουσ διμουσ Αλίμου & Αγ. Δθμθτρίου, του οποίου ςκοπόσ
είναι θ προςφορά υπθρεςιϊν πρόλθψθσ τθσ υγείασ, κακϊσ και τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςε κατοίκουσ
που πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ
 Υρόγραμμα παιδικισ παχυςαρκίασ “Υαιδειατροφι” (για παιδιά Α/κμιασ Εκπ/ςθσ)
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣΡ ΨΘΦΛΑΞΣ ΞΣΧΠΣ» ςε ςυνεργαςία με cosmote
 Χφςταςθ Ειδικισ Ψριμελοφσ Επιτροπισ για τθν εξζταςθ τθσ επαναςφνδεςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε
κατοίκουσ του Διμου μασ με χαμθλά ειςοδιματα
 Εκπαιδευτικά
προγράμματα
ςε
ςυνεργαςία
με
Χ.Ξ.Ε.Υ.
–
Χφνδεςμοσ
Ξοινωνικισ Ευκφνθσ για Υαιδιά και Ρζουσ: Πακαίνω να βλζπω τον άνκρωπο
 Χυνδιοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τθ ςχολικι κοινότθτα και επιςτιμονεσ του εςωτερικοφ
και εξωτερικοφ
 Οειτουργία δυο δθμοτικϊν βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν και ζξι παιδικϊν
 ΔΥΧ: Υραγματοποίθςθ ςυμβουλευτικισ γονζων, θμερίδεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, παιδαγωγικά εργαςτιρια,
διάφορεσ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, γυμναςτικζσ επιδείξεισ, μουςικι, επιςκζψεισ ιατροφ και οδοντιάτρου ςε
όλα τα Ψμιματα των Δ.Υ.Χ., δωρεάν εκμάκθςθ Αγγλικισ γλϊςςασ
 Υρόγραμμα Χυμβουλευτικισ- Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ
 Βράβευςθ επιτυχόντων μακθτϊν ςε ΑΕΛ-ΨΕΛ
 Υρόγραμμα Κερινισ Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ για παιδιά θλικίασ 5 ½ -- 12 ετϊν
Υποδομζσ Εκπαίδευςθσ & Δια Βίου Μάκθςθσ
Ρλικοσ
Σφνολο
Ρθπιαγωγεία δθμόςια 10
Υαιδικοί Χτακμοί - Ρθπιαγωγεία ιδιωτικά 15
Βρεφονθπιακοί – Υαιδικοί Χτακμοί δθμος. 7
Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ δθμος. 13
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ δθμος. 9
Λδιωτικά Εκπαιδευτιρια 2
Πεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 1
Χχολζσ Γονζων 1
Πουςικζσ Χχολζσ 5
Ξζντρα Εικαςτικϊν Ψεχνϊν 1
Λοιπζσ Υποδομζσ Εκπαίδευςθσ
Χχολζσ πολεμικϊν τεχνϊν
7
Χχολζσ χοροφ-μπαλζτου 10
Γυμναςτιρια 14
Χκακιςτικι ςχολι 1
Φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν 21
Φροντιςτιρια Πζςθσ Εκπαίδευςθσ 14
Ξζντρα πλθροφορικισ 3

Ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ
Ρλθκυςμόσ
ΑμεΑ
Άςτεγοι

312
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Ρολιτιςτικι Υποδομι και Δραςτθριότθτεσ
Ωποδομζσ - Χϊροι - Δομζσ
Ρλικοσ
Αρχαιολογικοί Χϊροι

Πουςεία
Πνθμεία Χφγχρονου Υολιτιςμοφ
Υολιτιςτικά Ξζντρα
Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ
Φιλαρμονικι
Δθμοτικοί Ξινθματογράφων
Χχολζσ Χοροφ
Εργαςτιρι Ψζχνθσ
Ωδεία
Οοιπζσ Υολιτιςτικζσ Ωποδομζσ

1: Αρχαϊκό Ρεκροταφείο ςτο Δζλτα Φαλιρου και
τμιματα αρχαίου δρόμου, κακϊσ και ίχνθ
οδογζφυρασ
3
61
6
2
1
1
13
3
5
4 *Μδρυμα Ευγενίδου, Υολυχϊροσ ΔθμαρχείουΑίκουςα Υολλαπλϊν Χριςεων, διατθρθτζο κτίριο
ΦΟΣΛΧΒΣΧ,
Πουςείο
ΚΑΟΕΛΑΧ
∆ΛΥΟΑΦΑΞΣΩ
(πινακοκικθ),
Πνθμείο
Ωποβρυχίων,
Υάρκο
Φλοίςβου, Παρίνα Φλοίςβου, προβλιτα Ππάτθ]

Υολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ

Εκδθλϊςεισ

Ονομαςία
Κεατρικζσ παραςτάςεισ, Κζατρο Χκιϊν, Υαιδικζσ
παραςτάςεισ,
Πουςικζσ & μουςικοχορευτικζσ παραςτάςεισ, Χυναυλίεσ, Επετειακζσ
εκδθλϊςεισ, Σμαδικι ςυναυλία παιδιϊν και ενθλίκων, Βραδιζσ
κινθματογράφου, εκκζςεισ βιβλίων, Υοιθτικζσ βραδιζσ- ρεςιτάλ πιάνουκικάρασ, κεατρικζσ και χορευτικζσ παραςτάςεισ των τμθμάτων του
ΥΣΑΞΕ, ςυναυλίεσ τθσ γυναικείασ χορωδίασ του ΥΣΑΞΕ, εκκζςεισ
εικαςτικϊν, εκκζςεισ ηωγραφικισ- γλυπτικισ – καλλιτεχνθμάτων,
εκκζςεισ γελοιογραφίασ, εκκζςεισ φωτογραφίασ, εκκζςεισ αγιογραφίασ,
ζκκεςθ του Υανελλινιου Διαγωνιςμοφ Υαιδικισ Ηωγραφικισ.
Αφιερϊματα, Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, ομιλίεσ ιατρικοφ
αντικειμζνου, Χυνζδρια, δράςεισ ςε ςυνεργαςία με διάφορουσ φορείσ
τοπικοφσ και μθ (κλαςςικό ράλλυ οχθμάτων εποχισ, εκδθλϊςεισ
αφιερωμζνεσ ςε τόπουσ τθσ Ελλάδασ, παραδοςιακζσ εκδθλϊςεισ,
καλοκαιρινζσ γιορτζσ για τα παιδιά, Αγϊνεσ “P. Faliro Nuventi Races (ςε
ςυνεργαςία), «Υαλαιό Φάλθρο, ζνασ βιβλιότοποσ για τα παιδιά»,
Αφιζρωμα ςτθν Υαγκόςμια Θμζρα Υαιδικοφ Βιβλίου.
Υαηάρια (BAZAAR) τοπικϊν πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, Εκδθλϊςεισ τθσ
Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων, Εκδθλϊςεισ τθσ Επιτροπισ Ψουριςτικισ
Υροβολισ, χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ, εκδθλϊςεισ – ςε
ςυνεργαςία με ΑΟΠΑ – αφιερωμζνεσ για παιδιά και νζουσ με
αναπθρία, Εκδθλϊςεισ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ (ςε ςυνεργαςία),
Αφιζρωμα ςτθν Υαγκόςμια Θμζρα Υαιδικοφ Βιβλίου, RUN & FUN Grand
Prix (ςε ςυνεργαςία).
Εορταςμόσ Υζτρου & Υαφλου, Εκδιλωςθ Εορταςμοφ Ξακαράσ
Δευτζρασ, Χυμμετοχι ςτο Διεκνζσ Χυνζδριο για τθν Ειρινθ, Χυμμετοχι
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ςτθν Υανελλινια Οαμπαδθδρομία Χυλλόγων Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν,
θσ
Ωλοποίθςθ Εκελοντικϊν Αιμοδοςιϊν, Διοργάνωςθ Εκδιλωςθσ 25
Παρτίου, Εορταςτικι Εκδιλωςθ Πελϊν ΞΑΥΘ για τθν Ετιςια Ξοπι
θσ
Υίτασ, Εκδιλωςθ 28 Σκτωβρίου, Χριςτουγεννιάτικθ Εορτι Πελϊν
ΞΑΥΘ.
Εκδιλωςθ Βράβευςθσ Αριςτοφχων Δθμοτϊν – Πακθτϊν που
Ειςιχκθςαν ςε ΑΕΛ – ΨΕΛ, Γιορτι τθσ Υαιδείασ, εκδθλϊςεισ εκπλιρωςθσ
ςκοπϊν κλθροδοτθμάτων (βράβευςθ αριςτοφχων μακθτϊν, διάκεςθ
ποςοφ για κοινωνικό ςκοπό του διμου, επίδομα γάμου ςε κορίτςια με
οικονομικά κριτιρια), γιορτζσ καλοκαιριοφ των δθμοτικϊν παιδικϊν
ςτακμϊν , γιορτι Υρωτομαγιάσ, αεροπορικζσ επιδείξεισ.
Φεςτιβάλ Υολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων «ΦΑΟΘΦΛΞΑ»
Φεςτιβάλ Πουςικισ «FALIROFORNIA»
Φεςτιβάλ Ξικάρασ
Πακθτικό Φεςτιβάλ Πουςικισ – Χοροφ - Κεάτρου
Χορωδιακό φεςτιβάλ
Summer music festival (ςε ςυνεργαςία )
Φεςτιβάλ χορωδιϊν των ΞΑΥΘ Υ. Φαλιρου
TUΠBAO CHARITY FESTIVAL
Φεςτιβάλ αγροτικϊν ελλθνικϊν προϊόντων
Υανελλινιο Χορωδιακό & Σρχθςτρικό Φεςτιβάλ
SUMMER HAIR FASHION & MUSIC FESTIVAL (ςε ςυνεργαςία)
Φεςτιβάλ Υολιτιςμοφ (ςε ςυνεργαςία)
Πακθτικό Ψουρνουά Χκακιοφ
Φεςιτάλ πιάνου
Φεςτιβάλ οδικισ αςφάλειασ και οικολογικισ μετακίνθςθσ
ΑΥΣΞΦΛΑΨΛΞΕΧ ΕΞΔΘΟΩΧΕΛΧ – ΦΛΟΣΕΡΕΛΑ ΦΛΟΑΦΠΣΡΛΞΘΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ
Πακθτικό Ξαρναβάλι
Φαλθρικό Ξαρναβάλι

Φεςτιβάλ

Ξαρναβάλι
Χφλλογοι Υολιτιςτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΓΕΡΛΞΘ ΑΦΠΕΡΛΞΘ
ΨΛΨΑΡΛ
ΕΧΨΛΑ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩΥΣΟΕΩΧ
ΑΟΠΑ
ΕΨΑΛΦΛΑ « ΠΑΦΛΑ ΞΑΟΟΑΧ»
ΥΦΩΨΣΥΣΦΣΛ
ΦΛΟΣΛ ΕΦΩΚΦΣΩ ΧΨΑΩΦΣΩ
ΧΦΛΧΨΛΑΡΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΡΕΑΡΛΔΩΡ
ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΚΘΡΑ
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΦΘΨΩΡ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ
ΑΓΛΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ Σ ΞΣΩΔΣΩΡΑΧ
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΩΡ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ
ΕΡΕΣΡ
ΑΓΛΣΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ ΠΣΦΦΩΨΛΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΧΑΟΞΘΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩΥΣΟΕΩΧ
ΨΣ ΕΒΔΣΠΣΡ ΨΣΩ ΒΩΗΑΡΨΛΣΩ
ΕΡΩΧΘ ΞΑΨΣΛΞΩΡ ΑΠΦΛΚΕΑΧ « ΧΣΦΛΑ ΠΥΕΦΣΡ»
ΥΑΡΑΚΘΡΑΝΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Υ. ΦΑΟΘΦΣΩ
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18. Σ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΣΛ ΦΛΟΣΛ ΨΣΩ ΧΩΨΘΦΘ Υ. ΥΕΦΦΑΞΘ
19. Ο ΟΡΟΠΣΗΜΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ
20. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Αδελφοποιιςεισ/Δικτυϊςεισ Υόλεων
1. Αδελφοποίθςθ µε BOVA Λταλίασ
2. Αδελφοποίθςθ µε Υριγκιποννιςια Ψουρκίασ
3. Ευρωπαϊκό Τμιλο Εδαφικισ Χυνεργαςίασ (ΕΣΕΧ)
4. Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Ωγιϊν Υόλεων-Υροαγωγισ Ωγείασ-ΕΔΔΩΥΥΩ
Ακλθτικζσ Υποδομζσ & Δραςτθριότθτεσ
Ακλθτικοί Χϊροι
Ρλικοσ
Ζκταςθ (τ.μ)
Γιπεδα 28
Βλ. 3.1.7.8
Ξλειςτά Γυμναςτιρια 1
Δθμοτικι
Ξολυμβθτιρια 1
περιουςία
 Ακλθτικοί
χϊροι
Ακλθτικά Ξζντρα
Οοιποί ακλθτικοί Χϊροι
Ακλθτικοί Φορείσ και Χωματεία
1.

1
Βλ. αναλυτικά εν. 3.1.7.8
AOΥΦ

2.

A.O. ΨΑΨΑΩΟΑ

3.

Γ.Χ. ΒΕΟΣΧ

4.

ΑΦΠΣΡΛΑ

5.

ΑΧΛΟΟΕΑΧ

6.

ΡΣΥΦ

7.

ΥΑΣ ΞΣΨΑΧΕΛΟΑΧ

8.

ΑΣ ΔΑΦΡΘ

9.

Α.Χ. ΥΕΦΑ

10.

ΥΦΩΨΣΥΣΦΣΧ

11.

ΡΑΩΨΛΞΣΧ ΣΠΛΟΣΧ ΑΠΦΛΚΕΑΧ

12.

ΥΑΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ

13.

Α.Χ. ΩΥΕΦΛΩΡ

14.

Α.Χ. ΥΦΩΨΕΑΧ TAEKWONDO

15.

ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΑΛΓΩΥΨΛΩΨΩΡ

16.

ΓΩΠΡΑΧΨΛΞΣΧ ΑΚΟΨΛΞΣΧ ΣΠΛΟΣΧ ΧΕΛΠΕΦΛΡΩΡ ΞΣΟΩΠΒΘΨΩΡ

17.

ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΚΟΘΨΩΡ ΨΦΣΞΑΡΨΕΦΣ ( ΧΑΨ)

18.

ΛΩΡΕΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ
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Διοργανϊςεισ - Εκδθλϊςεισ – Αγϊνεσ
ΥΣΧΕΛΔΩΡΛΣΧ ΘΠΛΠΑΦΑΚΩΡΛΣΧ – ΑΓΩΡΕΧ ΨΦΛΑΚΟΣΩ & ΑΞΣΩΑΚΟΣΡ –ΧΩΡΔΛΣΦΓΑΡΩΧΘ ΠΕ ΧΩΟΟΣΓΣ «ΑΟΠΑ» ΓΛΑ
ΘΠΕΦΛΔΑ ΞΣΟΩΠΒΘΧΘΧ & ΧΨΛΒΣΩ - ΧΩΡΔΛΣΦΓΑΡΩΧΘ ΨΣΩΦΡΣΩΑ ΨΗΣΩΡΨΣ- ADIDAS OPEN RUN- ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΟ ΓΤΡΟ"ATTIKA RUN & FUN GRAND PRIX» -ΓΗΔΘΝΔ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΡΤΘΜΗΚΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ "APHRODITE CUP" – ΜΑΘΖΣΗΚΟ
ΑΓΧΝΑ ΣΗΒΟΤ (ΜΑΘΖΣΗΑΓΑ) – ΦΑΛΖΡΗΚΟ ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ – ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΟ ΑΓΧΝΑ

ΡΕΚΓΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΣΙΕΤΩΝ ΙΕΜΑΤΩΝ
ΨΠΘΠΑ ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ & ΑΧΞΘΧΘΧ
ΨΠΘΠΑ ΠΑΗΛΞΘΧ ΑΚΟΘΧΘΧ
ΥΑΛΔΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΓΩΠΡΑΧΨΛΞΘΧ
ΔΛΑΨΦΣΦΛΞΘ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΧΕ ΧΧΣΟΕΛΑ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΩΦΩΨΕΦΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
ΔΦΑΧΕΛΧ ΨΣΩ ΥΑΡΕΟΟΘΡΛΣΩ ΧΩΟΟΣΓΣΩ ΥΦΣΧΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ – ΑΟΠΑ
ΛΔΦΩΠΑ ΡΥΛΔ: ΧΨΕΓΘ ΚΘΟΕΩΡ « Σ ΑΓΛΣΧ ΑΟΕΑΡ∆ΦΣΧ» (ορφανοτροφείο).
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΕΧΕΚ ΔΩΕΑΝ ΜΑΙΗΜΑΤΑ :
1. ΞΛΚΑΦΑ – ΠΥΣΩΗΣΩΞΛ
2. ΥΛΑΡΣ
3. ΞΕΡΨΘΠΑ
4. ΓΩΠΡΑΧΨΛΞΘ
5. ΗΩΓΦΑΦΛΞΘ
6. ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΣΛ ΧΣΦΣΛ
7. ΚΕΑΨΦΛΞΘ ΣΠΑΔΑ ΕΡΘΟΛΞΩΡ
8. ΧΣΦΩΔΛΑ ΓΩΡΑΛΞΛΑ & ΥΑΛΔΛΞΘ-ΡΕΑΡΛΞΘ
9. ΠΥΑΧΞΕΨ ΧΕ ΥΑΛΔΛΑ
10. ΣΠΑΔΑ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘΧ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΔΦΩΡ
ΔΗΜΟΤΚΚΟ ΑΙΛΗΤΚΚΟ ΚΕΝΤΟ
ΑΙΛΗΜΑΤΑ
1. ΞΣΟΩΠΒΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΑ & ΕΡΘΟΛΞΕΧ
2. AQUA AEROBIC
3. ΧΨΛΒΣΧ
4. ΨΕΡΛΧ
5. ΠΥΑΧΞΕΨ
6. ΥΣΔΣΧΦΑΛΦΣ
ΡΕΚΓΑΦΗ ΚΥΚΟΤΕΩΝ ΔΑΣΤΗΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΡΕΚΓΑΦΗ
1. Α/κµια φροντίδα υγείασ από τα ∆θµοτικά Λατρεία/ΞΕΥ ΩΓΕΛΑΧ, υλοποίθςθ
χρθµατοδοτοφµενων προγραµµάτων και ενθµερωτικϊν θµερίδων ςε κζµατα
υγείασ
2. Υραγµατοποίθςθ προγραµµάτων υγείασ ςε ςυνεργαςία µε το Ε∆∆ΩΥΥΩ, ςτο
ΨΠΘΠΑ ΥΑΛ∆ΕΛΑΧ & ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ οποίο ο ∆ιµοσ είναι µζλοσ
ΑΦΩΓΘΧ ΨΘΧ ∆/ΡΧΘΧ ∆ΛΣΛΞ/ΞΩΡ
3. Υρόνοια ςε ευπακείσ κοινωνικζσ οµάδεσ, χοριγθςθ προνοιακϊν επιδομάτων,
ΩΥ/ΧΛΩΡ
λειτουργία κοινωνικοφ παντοπωλείου/ςυςςιτίου, δωρεάν υπθρεςίεσ ςτα
δθµοτικά ιατρεία, ςυνεργαςία µε φορείσ για δράςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ
4. Οειτουργία ΞΑΥΘ µε παροχι υπθρεςιϊν ςε άτοµα τθσ τρίτθσ θλικίασ
5. Οειτουργία Ξζντρου Ψυχοκοινωνικισ Χτιριξθσ για τθ ςτιριξθ και αντιµετϊπιςθ
προβλθµάτων των κατοίκων τθσ πόλθσ
ΥΡΗΕΣΚΑ
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6. Ωλοποίθςθ εκελοντικισ αιµοδοςίασ δφο φορζσ το χρόνο
7. ∆ιοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων και αγϊνων
8. Εφαρµογι προγραµµάτων και εκδθλϊςεων µε τθ ςυµµετοχι µακθτϊν
9. Βράβευςθ επιτυχόντων µακθτϊν ςε ΑΕΛ -ΨΕΛ
10. Χυνεργαςία µε τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν επίλυςθ προβλθµάτων ςτα
ςχολεία
11. Ωλοποίθςθ προγράµµατοσ: ΚΕΦΛΡΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ ∆ΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘΧ
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΥΑΛ∆ΛΩΡ ςε παιδιά δθµοτικοφ
12. Χυγκρότθςθ Χυµβουλίου Ζνταξθσ Πεταναςτϊν
13. Γραμματειακι υποςτιριξθ των Χχολικϊν Επιτροπϊν
14. Οειτουργία Χχολικϊν Επιτροπϊν
15. Δθμοτικι Επιτροπι Υαιδείασ
16. Πζριμνα για εκελοντικζσ δράςεισ
17. Επίβλεψθ λειτουργίασ των Υνευματικϊν Ξζντρων
18. Άςκθςθ νζων αρμοδιοτιτων του Ρ. 3852/2010, όπωσ αδειοδότθςθ ιδιωτικϊν
παιδικϊν ςτακμϊν, γυμναςτθρίων, μουςικϊν ιδρυμάτων, κεϊρθςθ βιβλίων
εςόδων-εξόδων και αποδείξεων είςπραξθσ και καταςτατικϊν των ςωματείων
και ςυλλόγων μθ κερδοςκοπικϊν, κ.ά.
19. Οειτουργία δθμοτικισ βιβλιοκικθσ
1. Ωλοποίθςθ: ΞΣΩΟΣΩΠΑ
2. Υολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςε ςυνεργαςία µε το ΡΥ∆∆ «ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ ΞΑΛ
ΓΦΑΦΕΛΣ ∆ΘΠΣΧΛΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ ΑΚΟΘΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ∆ΘΠΣΩ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ»
ΨΩΥΣΩ & ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΨΣΩ
3. Χοριγθςθ κάρτασ «δθµότθ» για ζκπτωςθ ςε υπθρεςίεσ του ΛΑΨΦΛΞΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ
ΓΦΑΦΕΛΣΩ ∆ΘΠΑΦΧΣΩ
ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ που ζχει εξαςφαλίςει ο ∆ιµοσ Υ. Φαλιρου για τουσ δθµότεσ
του
1. ∆ιοργάνωςθ πολιτιςτικϊν, εκπαιδευτικϊν ακλθτικϊν, μουςικοχορευτικϊν και
κεατρικϊν εκδθλϊςεων
2. ∆ιοργάνωςθ εκκζςεων
3. Διοργάνωςθ : «ΦΑΟΘΦΛΞΑ»
ΡΥ∆∆ «ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ ΞΑΛ
4. Χυνδιοργάνωςθ διαφόρων εκδθλϊςεων
ΑΚΟΘΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ∆ΘΠΣΩ
5. Ωλοποίθςθ διάφορων προγραµµάτων (γυµναςτικι, ηωγραφικι, κλπ) ςτα
ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ»
Υνευµατικά Ξζντρα του ∆ιµου / δωρεάν
4. Οειτουργία του Ακλθτικοφ Ξζντρου, ςτο οποίο εκτελοφνται ακλθτικά
προγράµµατα / διάφορα αγωνίςματα
5. Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν
1.
Οειτουργοφν 6 παιδικοί ςτακµοί και 2 βρεφικοί
ΡΥ∆∆ «∆ΘΠΣΨΛΞΣΛ ΥΑΛ∆ΛΞΣΛ
2.
Χυντονιςμόσ, μζριμνα, επίβλεψθ λειτουργίασ των ςτακμϊν
ΧΨΑΚΠΣΛ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ»
3.
Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν
4.
Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων των ςτακμϊν
ΔΑΣΕΚΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΕΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΦΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΡΕΚΟΧΘ ΚΑΚ ΕΡΗΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΚΧΚΕΗΣΚΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΡΕΚΓΑΦΗ
ΥΑΡΕΟΟΘΡΛΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΥΦΣΧΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ - ΑΟΠΑ
ΛΔΦΩΠΑ ΡΥΛΔ: ΧΨΕΓΘ ΚΘΟΕΩΡ « Σ ΑΓΛΣΧ ΑΟΕΑΡ∆ΦΣΧ» (ορφανοτροφείο)
ΛΔΦΩΠΑ ΕΩΓΕΡΛΔΣΩ
ΛΑΨΦΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ
ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ «ΦΕΑ»
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΕΥΑΩΟΘ «ΞΣΩΟΣΩΦΑ» - ΠΣΩΧΕΛΣ ΥΑΛΧΡΛΔΛΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΞΣΛ ΧΩΟΟΣΓΣΛ
ΕΡΣΦΛΑΞΣΛ ΛΕΦΣΛ ΡΑΣΛ
ΠΑΦΛΡΑ ΦΟΣΛΧΒΣΩ
ΡΑΩΨΛΞΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΣΡΕΩΡ ΞΑΛ ΞΘΔΕΠΣΡΩΡ
ΥΕΔΩ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ – ΨΣΥΛΞΣ ΛΑΨΦΕΛΣ
ΒΑΣΚΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΚΕΣ
Πε όλουσ τουσ ωσ άνω αναφερόμενουσ φορείσ
Αςκλθπιείο νοςοκομείο Βοφλασ
Εκελοντικζσ οµάδεσ
Χχολικζσ Πονάδεσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Πε όμορουσ διμουσ
Ανϊτατα και Ανϊτερα Εκπαιδευτικά Λδρφματα Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Πουςεία
ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΛΒΒΩ (Διεκνισ Σργάνωςθ Βιβλίων για τθ Ρεότθτα) - Ξφκλοσ
του Ελλθνικοφ Υαιδικοφ Βιβλίου
ΕΔΔΩΥΥΩ
Υεριφζρεια Αττικισ
Εταιρία «Άνοδοσ» ΑμΞΕ
Ελλθνικό Ερυκρό Χταυρό
Υυροςβεςτικό Χϊμα
Χ.Ξ.Ε.Υ. – Χφνδεςμοσ
Ξοινωνικισ Ευκφνθσ για Υαιδιά και Ρζουσ: Πακαίνω να βλζπω τον άνκρωπο
Φορζα «50και Ελλάσ» με ςτρατθγικό ςυνεργάτθ τθν COSMOTE
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
-

-

-

Ρρωτοβάκμια Φροντίδα
Υγείασ

-

-

-

ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΡΕΚΟΚΣΜΟΚ
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Ζλλειψθ
εξειδικευμζνου
προςωπικοφ
Ανάγκθ
επζκταςθσ
κτιριακϊν
χϊρων για ευρφτερθ παροχι
υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ
Ανεπάρκεια
προςωπικοφ
ςτθ
εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν
Πθ επαρκι τεχνογνωςία του
προςωπικοφ
Ανάγκθ κατάρτιςθ προςωπικοφ
Ανάγκθ
κάλυψθσ
αυξθμζνων
αναγκϊν μελϊν ΞΑΥΘ
Υαροχι αυξθμζνων υπθρεςιϊν από
τα Δθμοτικά Λατρεία – ΞΕΥ Ωγείασ
κυρίωσ ςτα άτομα που ανικουν
ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ
Δράςεισ μεγαλφτερθσ ενθμζρωςθσ
πολιτϊν για κζματα υγείασ
Ανάπτυξθ δράςεων/προγραμμάτων
ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ
ςτα ςχολεία για κζμα υγείασ
Ανάγκθ
εφαρμογισ
μεκόδων
αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν
Εφαρμογι τθσ νζασ Σδθγίασ
Υροςταςίασ Υροςωπικϊν
Δεδομζνων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΚΚΕΣ
Δυνατότθτεσ

Εξυπθρζτθςθ
όλων
των
πολιτϊν τθσ πόλθσ

Οειτουργία
δθμοτικϊν
ιατρείων-ΞΕΥ Ωγείασ με εκελοντζσ
ιατροφσ διαφόρων ειδικοτιτων και
αναδιοργάνωςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ

Δθμιουργία μονάδων ΥΦΩ

Επζκταςθ χριςθσ τθσ κάρτασ
Ωγείασ Δθμότθ

Λκανόσ
εξοπλιςμόσ
των
δθμοτικϊν ιατρείων (και με πολλζσ
δωρεζσ πολιτϊν)

Λκανοποιθτικό
επίπεδο
απόδοςθσ και αποτελεςματικότθτασ
του προςωπικοφ / ζμπειρο και
καταρτιςμζνο

Δράςεισ
πρόλθψθσ
και
προαγωγισ δθμόςιασ υγείασ

Οειτουργία Ψράπεηασ Αίματοσ

Ωπθρεςίεσ ιατροφ για τα
ΞΑΥΘ (ςυνταγογράφθςθ)

Δωρεάν υπθρεςίεσ για τουσ
πολίτεσ κάκε θλικίασ

Εκελοντικι προςφορά ιατροφ
ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ

Εφαρμογι
προγράμματοσ
πρότυπου ολοκλθρωμζνου μοντζλου
τθλεϊατρικισ, για το ςφγχρονο
μάνατημεντ υγείασ που ςυνδυάηει
ιατρικι, διατροφι και άςκθςθ

Υρόγραμμα
τθλεϊατρικισ
(χρθματοδοτοφμενο:
«Υρόγραμμα
πρόλθψθσ, προαγωγισ τθσ υγείασ και
αγωγισ τθσ υγείασ ςτον εφθβικό
πλθκυςμό 16 γυμναςίων και 11
λυκείων
των
διμων
Υαλαιοφ
Φαλιρου, Αγίου Δθμθτρίου Αττικισ
και Αλίμου φςτερα από ζλεγχο για
χαρακτθριςτικά
μεταβολικοφ
ςυνδρόμου χρθςιμοποιϊντασ λφςεισ
φορθτισ τθλεϊατρικισ» ) και άλλα
προγράμματα
πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ

Εφαρμογι
προγράμματοσ
smart care (ςυγχρθματοδοτοφμενο
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Ρρωτοβάκμια Φροντίδα
Υγείασ

Υεριοριςμοί
Υεριοριςμόσ προςλιψεων
Πεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
Πθ χοριγθςθ κρατικϊν κονδυλίων
Θ μθ δυνατότθτα χριςθσ νζων
τεχνολογιϊν (διαδίκτυο) από τα
άτομα
μεγαλφτερθσ
θλικίασ
αποτελεί για τθν ενθμζρωςι τουσ
ςχετικά με τισ δράςεισ που
διοργανϊνει ο διμοσ και άλλοι
φορείσ

Ε.Ε.) - πρόλθψθ χρόνιων πακιςεων,
και ςυγκεκριμζνα του Διαβιτθ

Υρόγραμμα
παιδικισ
παχυςαρκίασ “Υαιδειατροφι” (για
παιδιά Α/κμιασ Εκπ/ςθσ)

Ψμιμα διατροφικισ αγωγισ
και άςκθςθσ ςτο δθμοτικό ακλθτικό
κζντρο

Δυνατότθτα
προςφοράσ
φαρμάκων

Χυνεργαςίεσ
για
τθν
υλοποίθςθ δράςεων δθμόςιασ υγείασ

Χυμμετοχι ςε ςυνζδρια (λ.χ.
ςτο Χυνζδριο για τθν Θλεκτρονικι
Ωγεία µε τθν ονοµαςία Ε - Health
Forum)

Σικονομικι δυνατότθτα για
κάλυψθ δαπανϊν ςτον τομζα

H λειτουργία του μαιευτθρίου
ΦΕΑ και του Λατρικοφ Ξζντρου ςτο
διμο μασ

Θ λειτουργία ΥΕΔΩ Υαλαιοφ
Φαλιρου – Ψοπικό Λατρείο

Υαρακολοφκθςθ
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων
Ευκαιρίεσ

Χρθματοδοτικά εργαλεία

Εκελοντικι προςφορά ιατρϊν

Χυνεργαςία με φορείσ

Χφγχρονθ τεχνολογία για τθν
προαγωγι τθσ υγείασ με τθν ζννοια
τθσ πρόλθψθσ και βελτίωςθσ τθσ
υγείασ των ανκρϊπων ςυμμετοχι
των εζεινληώλ

Χυνεργαςία με διάφορουσ
φορείσ δθμοςίου και ιδιωτικοφ
τομζα, οργανϊςεισ

Χυμμετοχι του προςωπικοφ
ςε
αντίςτοιχα
προγράμματα
επιμόρφωςθσ

Δωρεζσ ειδϊν / μθχανθμάτων

Αξιοποίθςθ
των
καλϊν
πρακτικϊν που αναπτφχκθκαν ςε
άλλεσ χϊρεσ
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-

-

-

-

Κοινωνικι Μζριμνα
-

-

-

-

Υροβλιματα/ανάγκεσ
Ανάγκθ για δθμιουργία ιδιόκτθτου
παιδικοφ ςτακμοφ
Χυντιρθςθ & επιςκευι των κτιρίων
των παιδικϊν ςτακμϊν
Ανεπαρκείσ
εγκαταςτάςεισ
γραφείων του ΡΥ των παιδικϊν
ςτακμϊν
Βελτίωςθ
των
υποδομϊν
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν
Χτελζχωςθ των παιδικϊν ςτακμϊν
με επιπλζον μόνιμο προςωπικό
Χτελζχωςθ
με
εξειδικευμζνο
προςωπικό
των
κοινωνικϊν
υπθρεςιϊν
Ξατάρτιςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ
Χριςθ
νζων
τεχνολογιϊν
/
εγκατάςταςθ
λογιςμικϊν
εφαρμογϊν για κάλυψθ αναγκϊν
οργάνωςθ και προγραμματιςμοφ
Διεφρυνςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ
Βελτίωςθ
των
μεκόδων
πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν
Ελλείψεισ
αναγκαίασ
αποδοτικότθτασ
και
αποτελεςματικότθτασ
(εργαλεία
μζτρθςθσ)
Ανάγκθ υλοποίθςθσ προγράμματοσ
δια βίου μάκθςθσ
Ωποςτιριξθ του Λδρφματοσ Κθλζων
«Σ ΑΓΛΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ» / και ςτθ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
Ανάγκθ ςυγκρότθςθσ ςυμβοφλιου
ζνταξθσ μεταναςτϊν
Πθ φπαρξθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
και
αξιολόγθςθ
των
πραγματοποιθκζντων
δράςεων/προγραμμάτων
και
παροχι υπθρεςιϊν
Θ πλιρθσ λειτουργία του ΡΥΔΔ των
παιδικϊν ςτακμϊν εξαρτάται από
τθν επιχοριγθςθ του διμου
Εφαρμογι τθσ νζασ Σδθγίασ
Υροςταςίασ Υροςωπικϊν
Δεδομζνων

Δυνατότθτεσ

Οειτουργία
Δθμοτικϊν
Λατρείων-ΞΕΥ Ωγείασ με κατάλλθλο
εξοπλιςμό / εκελοντικι προςφορά
ιατρϊν

Οειτουργία
Ξζντρου
Ξοινότθτασ (χρθματοδοτοφμενο)

Οειτουργία τριϊν (3) ΞΑΥΘ

Οειτουργία
κοινωνικϊν
δομϊν
(ςυςςίτιο,
παντοπωλείο,
φαρμακείο
κ.α.)/
μνθμόνιο
ςυνεργαςίασ με ΠΞΣ ΑΡΣΔΣΧ για
υλοποίθςθ
χρθματοδοτοφμενου
ζργου λειτουργίασ κοινωνικϊν δομϊν
για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα

Αρκετά ικανοποιθτικό το
επίπεδο του προςωπικοφ / ζμπειρο
και καταρτιςμζνο

Πνθμόνια ςυνεργαςίασ με:
Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν
(ΕΞΞΕ),
Υανελλινιο
Χφλλογο
Υροςαρμοςμζνων
Δραςτθριοτιτων
«ΑΟΠΑ», ∆ιµο ∆άφνθσ-Ωµθττοφ (ςτο
πλαίςιο
υλοποίθςθσ
του
χρθματοδοτουμζνου ζργου για τθ
λειτουργία των κοινωνικϊν δομϊν)

Υρόγραμμα
τθλεϊατρικισ
(χρθματοδοτοφμενο:
«Υρόγραμμα
πρόλθψθσ, προαγωγισ τθσ υγείασ και
αγωγισ τθσ υγείασ ςτον εφθβικό
πλθκυςμό 16 γυμναςίων και 11
λυκείων
των
διμων
Υαλαιοφ
Φαλιρου, Αγίου Δθμθτρίου Αττικισ
και Αλίμου φςτερα από ζλεγχο για
χαρακτθριςτικά
μεταβολικοφ
ςυνδρόμου χρθςιμοποιϊντασ λφςεισ
φορθτισ τθλεϊατρικισ» ) και άλλα
προγράμματα
πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ

Οειτουργία βρεφονθπιακϊν
και παιδικϊν ςτακμϊν

Δράςθ:
«Εναρμόνιςθ
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ
Ηωισ» τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ψοπικισ
Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΨΑΑ)
μζςω προγράμματοσ ΕΧΥΑ ςτουσ
δθμοτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ

Υολφ
καλό
επίπεδο
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Κοινωνικι Μζριμνα

αποδοτικότθτασ
και
αποτελεςματικότθτασ
του
προςωπικοφ των δθμοτικϊν παιδικϊν
ςτακμϊν / ζμπειρο, καταρτιςμζνο,
δθμιουργικό με πρωτοτυπία και
καινοτόμεσ δράςεισ

Οειτουργία
διατροφικοφ
τμιματοσ

Οειτουργία
γραφείου
Χυμβουλευτικισ & Ψυχοκοινωνικισ
Χτιριξθσ και γραφείο Ξοινωνικισ
Οειτουργοφ

Δωρεάν
υπθρεςίεσ
και
προγράμματα για τουσ πολίτεσ κάκε
θλικίασ

Διάκριςθ του διμου για τθν
υλοποίθςθ
καινοτόμων
προγραμμάτων
πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ ( ςε εφιβουσ και
άτομα τρίτθσ θλικίασ)

Διαχείριςθ Ψράπεηασ Αίματοσ

Διαχρονικζσ ςυνεργαςίεσ ςτθν
άςκθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του
διμου

Ενεργι δράςθ του διμου ωσ
μζλοσ ςε δίκτυα υγείασ και κοινωνικισ
μζριμνασ

Χοριγθςθ
προνοιακϊν
επιδομάτων

Ψιρθςθ διαδικαςίασ για τθ
χοριγθςθ βιβλιαρίου πρόνοιασ

Αδειοδότθςθ και λειτουργία
των παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν
ςτακμϊν του διμου

Οειτουργία
Λδρφματοσ
Κθλζων «Σ ΑΓΛΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ»
(ορφανοτροφείο)

Χοριγθςθ
γαμιλιου
επιδόματοσ ςε άπορα κορίτςια
(ςκοπόσ
κλθροδοτιματοσ
Υ.
ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘ)

Διάκεςθ χρθματικοφ ποςοφ
για το κοινωνικό ζργο του διμου
(ςκοπόσ κλθροδοτιματοσ Φ. ΗΣΩΞΛΣΩ)

Χυγκρότθςθ
ςυμβοφλιου
ζνταξθσ μεταναςτϊν

Δράςεισ ζνταξθσ μεταναςτϊν,
ρομά κ.ά.
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Κοινωνικι Μζριμνα


Επικράτθςθ
ςυνκθκϊν
οικονομικισ ςτακερότθτασ του διμου

Εφαρμογι
πολιτικισ
απαλλαγισ/μείωςθσ ανταποδοτικϊν
τελϊν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ

Βελτίωςθ
επιπζδου
απαςχόλθςθσ και ςυμμετοχισ ςτο
ςφνολο του πλθκυςμοφ εργάςιμθσ
θλικίασ /
πτϊςθ του επιπζδου
ανεργίασ ςτο ςφνολο του εργατικοφ
δυναμικοφ

Ψθλό
μορφωτικό/
εκπαιδευτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ

Γενικά
καλζσ
ςυνκικεσ
κοινωνικισ ςυνοχισ

Ανάπτυξθ
κοινωνικϊν
δικτφων μζςω τοπικϊν και άλλων
φορζων για κοινωνικι ενςωμάτωςθ
των ευάλωτων ομάδων και ζνταξθ
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ

Ϊπαρξθ ικανοφ αξιόλογου
προςωπικοφ,
υψθλοφ
μορφωτικοφ/εκπαιδευτικοφ επιπζδου

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ
ςεμιναρίων

Οειτουργία
κοινωνικϊν
δομϊν για τθ ςτιριξθ και παροχι
υπθρεςιϊν/ειδϊν ςτισ
ευάλωτεσ
ομάδεσ

Ανάπτυξθ τθσ εκελοντικισ
προςφοράσ (είτε μεμονωμζνα είτε
από ςυλλόγουσ/ομάδεσ)
ςτον
κοινωνικό τομζα

Βελτίωςθ των υποδομϊν

Πετεγκατάςταςθ
παιδικϊν
ςτακμϊν και ανάπτυξθ αυτϊν

Δράςεισ
τθσ
Δθμοτικισ
Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων

Χυνεργαςία με διάφορουσ
φορείσ και ςυλλόγουσ
για τθν
προϊκθςθ
προγραμμάτων
και
δράςεων ενίςχυςθσ και ανάπτυξθσ
ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνικι ηωι
ατόμων που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ
ομάδεσ

Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
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ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων

Κοινωνικι Μζριμνα

Υεριοριςμοί
Υεριοριςμόσ προςλιψεων
Ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ ςε
νζα αντικείμενα με τθ μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων ςτουσ διμουσ
Πθ φπαρξθ ςεμιναρίων ςτο ΕΞΔΔΑ
ςχετικά με τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ
επί αντικειμζνων τθσ κοινωνικισ
πολιτικισ των διμων
Πθ
πρόβλεψθ
κρατικϊν
επιχορθγιςεων για τισ ανάγκεσ του
κοινωνικοφ ςυνόλου που καλείται ο
διμοσ να καλφψει
Θ
παρατεταμζνθ
κοινωνικοοικονομικι κρίςθ και οι ςυνζπειζσ
τθσ (φτϊχεια, ανεργία, υγεία κλπ)

Ευκαιρίεσ

Υρογράμματα ενίςχυςθσ τθσ
ςυμβουλευτικισ
και
του
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ με
ζμφαςθ ςε νζουσ ανζργουσ

Υρογράμματα ενίςχυςθσ και
προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
των νζων, εςτίαςθ ςε νζα / καινοτόμα
προϊόντα, υπθρεςίεσ και τομείσ
επιχειρθματικότθτασ

Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ
φτϊχειασ / δυνατότθτα δθμιουργίασ
δικτφου
άμεςθσ
κοινωνικισ
παρζμβαςθσ ςε τοπικό/περιφερειακό
επίπεδο: παροχι ολοκλθρωμζνων
υπθρεςιϊν ςε αςτζγουσ και άτομα
που βρίςκονται ςε κατάςταςθ
φτϊχειασ, ι απειλοφνται από φτϊχεια

Διεφρυνςθ και ανάπτυξθ των
τεχνολογιϊν
Υλθροφορικισ
και
Ψθλεπικοινωνιϊν που ςυμβάλλουν
ςτθν προϊκθςθ τθσ δια βίου
μάκθςθσ, ςτθν εφαρμογι ευζλικτων
μορφϊν εργαςίασ κακϊσ και ςτθν
βελτίωςθ
τθσ
παραγωγικότθτασ
εργαςίασ

Δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ
φορζων για ανάπτυξθ δράςεων και
προγραμμάτων ενίςχυςθσ κοινωνικϊν
δομϊν
και
πρωτοβουλιϊν
αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν αναγκϊν
μζςω
τθσ
αναβάκμιςθσ
τθσ
λειτουργίασ των κοινωνικϊν δομϊν

Υρογράμματα ςτιριξθσ τθσ
απαςχόλθςθσ γυναικϊν

Χυμμετοχι ςε προγράμματα
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των
Φφλων

Ανταπόκριςθ ςε προςκλιςεισ
δραςτθριοτιτων τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ
τθσ Ε.Ε. για τθν Λςότθτα των Φφλων

Δυνατότθτα δικτφωςθσ των
γυναικϊν
επιχειρθματιϊν
τθσ
Πεςογείου με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ
των γυναικϊν ςτο χϊρο τθσ
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οικονομίασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των
εργαλείων τθσ ψθφιακισ εποχισ

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Αξιοποίθςθ
των
καλϊν
πρακτικϊν που αναπτφχκθκαν ςε
άλλεσ χϊρεσ
-

-

-

-

Ρολιτιςμόσ
-

-

-

-

-

-

Υροβλιματα/ανάγκεσ
Ανεπαρκισ δομι και διοικθτικι
ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν του
διμου και του ΥΣΑΞΕ για τον
Υολιτιςμό
Ζλλειψθ
ατόμων
με
τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςε κζματα
πολιτιςτικισ
διοίκθςθσ
και
διαχείριςθσ
Ανάγκθ
κατάρτιςθσ
του
προςωπικοφ
Πθ φπαρξθ πολιτιςτικισ ζρευνασ
και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων/ μθ
ξεκάκαρθ
και
αντικειμενικι
διατφπωςθ των καλλιτεχνικϊν
επιπζδων
Πεγαλφτερθ
προβολι
και
διαφιμιςθ
των
προγραμμάτων/εκδθλϊςεων
τθσ
πολιτιςτικισ δράςθσ
Πθ αξιοποίθςθ του οικιματοσ Κ.
ΔΛΥΟΑΦΑΞΣΩ
(Πουςείο
–
Υινακοκικθ) / ενίςχυςθ και
βελτίωςθ υποδομϊν
Θ
βιωςιμότθτα
του
ΥΣΑΞΕ
εξαρτάται από τθν επιχοριγθςθ
του διμου
Βελτίωςθ τθσ επαφισ των παιδιϊν
των ςχολείων με τον Υολιτιςμό του
τόπου
Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ
πόλθσ
για
ενίςχυςθ
τθσ
ελκυςτικότθτασ και για βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ ηωισ
Χυντονιςμόσ
των
διαφόρων
υπθρεςιϊν και επιτροπϊν του
διμου ςτον τομζα υλοποίθςθσ
δράςεων του Υολιτιςμοφ
Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ του
ιδιωτικοφ τομζα ςτθν τομζα
Βελτίωςθ
των
μεκόδων

Δυνατότθτεσ

Υολλαπλι
χριςθ
τθσ
αίκουςασ
εκδθλϊςεων
του
δθμαρχείου
(όπωσ
κζατρο,
λογοτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, μουςικζσ
εκδθλϊςεισ, ςυνζδρια, ςυμπόςια,
θμερίδεσ,
διθμερίδεσ,
ομιλίεσ,
προβολζσ,
εκκζςεισ,
δεξιϊςεισ,
ςυνάκροιςθ δθμοτϊν και για κάκε
είδουσ
πολιτιςτικι
εκδιλωςθ)
προςβάςιμθ ςε ΑΠΕΑ

Υολιτιςτικά Ξζντρα για τθν
πραγματοποίθςθ
διάφορων
εκδθλϊςεων,
δράςεων,
προγραμμάτων με ιδιαίτερθ αναφορά
ςτο λευκό «ςτρογγυλό» διατθρθτζο
κτίριο του Φλοίςβου (βρίςκεται κάτω
από τθν παραλιακι οδό και
χρθςιμοποιείται ωσ εκκεςιακόσ χϊροσ
και Υολιτιςτικό Ξζντρο του Διμου)
ςτο οποίο λειτουργεί δθμοτικι
πινακοκικθ

Δωρεάν προγράμματα ςτουσ
κατοίκουσ
(παραδοςιακοί
χοροί,
κζατρο, μουςικι κ.ά.)

Αξιοποίθςθ του ΠουςείουΣικιματοσ
Κ.
ΔΛΥΟΑΦΑΞΣΩ
(Υινακοκικθ)

Υαρουςία ανκρϊπων των
Ψεχνϊν και των Γραμμάτων ςτθν πόλθ,
οι οποίοι ςυμβάλλουν με τθ δράςθ
και τθν προςφορά τουσ ςτθν
πολιτιςτικι ανάπτυξθ του διμου και
ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
των κατοίκων του

Οειτουργία τθσ ∆θµοτικισ
Βιβλιοκικθσ & Υαιδικισ βιβλιοκικθσ
και
πραγματοποίθςθ
ποικίλων
εκδθλϊςεων για τθν προαγωγισ του
πολιτιςτικοφ αιςκιματοσ και τθν
καλλιζργεια του πνεφματοσ
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-

ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ
των
πολιτϊν
για
τισ
προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ
Ανεπαρκισ
αξιοποίθςθ
των
χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Εφαρμογι τθσ νζασ Σδθγίασ
Υροςταςίασ Υροςωπικϊν
Δεδομζνων

Ρολιτιςμόσ


Δραςτθριότθτεσ του ΡΥΔΔ
«ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ & ΑΚΟΘΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ
ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ» /
ποικιλία
ποιοτικϊν ςυνεργαςιϊν για τθν
υλοποίθςθ
πολιτιςτικϊν
προγραμμάτων και δράςεων

Αεροπορικζσ επιδείξεισ

Δωρεάν
υπθρεςίεσ
και
πολιτιςτικζσ δράςεισ για τουσ πολίτεσ
κάκε θλικίασ

Θ λειτουργία του Ευγενιδείου
Λδρφματοσ, του Πουςείου παιδικϊν
παιχνιδιϊν (οικία Ξουλοφρα), του
Υάρκου Ραυτικισ Υαράδοςθσ, τθσ
Παρίνασ Φλοίςβου, του Σλυμπιακοφ
κλειςτοφ
γυμναςτθρίου
(Γιπεδο
Χειροςφαίριςθσ
και
Ψαεκβοντό
Φαλιρου), κακϊσ και του Ξζντρου
Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ
(βρίςκεται ςτθν Ξαλλικζα ςτα ςφνορα
με το Υαλαιό Φάλθρο) κατζχει
πρωταρχικό ρόλο ςτθν πολιτιςτικι
δράςθ τθσ πόλθσ και τθν ανάδειξι τθσ
ωσ πόλοσ πολιτιςτικοφ κζντρου

Ρεανικι-Υαιδικι
και
Γυναικεία Χορωδία διμου Υαλαιοφ
Φαλιρου (διάκριςθ με χρυςό βραβείο
- Γυναικείεσ Χορωδίεσ Β3)

Οειτουργία Εκνικοφ Ωδείου
Υαλαιοφ Φαλιρου και ςυνεργαςία με
το διμο και το ΥΣΑΞΕ

Ζντονθ δράςθ και ανάπτυξθ
πρωτοβουλιϊν των πολιτιςτικϊν
ςυλλόγων και ςε ςυνεργαςία με το
διμο και άλλουσ φορείσ

Οειτουργία τθσ Επιτροπισ
Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Υροβολισ /
διοργάνωςθ εκδθλϊςεων

Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν τθσ
Επιτροπισ Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ &
Υροβολισ για τθν προϊκθςθ των
πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων

Δθμιουργία
Δικτφου
Υολιτιςτικϊν
και
Εκπαιδευτικϊν
Φορζων τθσ Οεωφόρου Χυγγροφ
και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με
πρωτοβουλία
του
Υαντειου
Υανεπιςτθμίου (16 φορείσ: Από το
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Ρολιτιςμόσ

Υεριοριςμοί

Πουςείο Ακρόπολθσ και το ΕΠΧΨ
μζχρι το ΞΥΛΧΡ/ ςυμμετζχει και ο
διμοσ μασ)

Υλεονεκτικι
γεωγραφικι
κζςθ τθσ πόλθσ

Λκανοποιθτικό
βιοτικό
επίπεδο πολιτϊν

Ωψθλό εκπαιδευτικό επίπεδο
πολιτϊν

Ψουριςτικόσ χαρακτιρασ του
διμου (παραλίεσ, ξενοδοχεία, Παρίνα
Φλοίςβου, καταςτιματα κ.ά.) [Υ.∆.
899/76 (ΦΕΞ 329/1976 τεφχοσ Α) και
Υ.∆. 664/77 (ΦΕΞ 222/77 τεφχοσ Α+

Χαρακτθριςμόσ τθσ πόλθσ ωσ
Σλυμπιακισ

Χυγκρότθμα Village Φάλθρο
που βρίςκεται ςτο Δζλτα Φαλιρου
από κτίρια που περιλαμβάνουν cafe,
εςτιατόρια, Media Markt και φυςικά
τα
Village Cinemas & Bowling
Φαλιρου

Υλοφτοσ
πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ (ιδιαίτερα λόγω των
Ξωνςταντινουπολιτϊν προςφφγων)

Χυγκρότθςθ
Χυνδζςμου
Διμων Ρότιασ Αττικισ (Ξαλλικζα,
Άλιμοσ, Υαλαιό Φάλθρο) για τθν
υλοποίθςθ ΣΧΕ/ΒΑΑ Θ ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ Θ
ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΔΦΣΠΩΡ ςτο πλαίςιο
του Υεριφερειακοφ Υρογράμματοσ
«ΑΨΨΛΞΘ» 2014 – 2020

Σικονομικι δυνατότθτα του
διμου

Εξοπλιςμόσ και υποδομζσ για
τθν υλοποίθςθ των διαφόρων
εκδθλϊςεων

Ψο
προςωπικό
είναι
κατάλλθλα καταρτιςμζνο και ζμπειρο

Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων
Ευκαιρίεσ
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Ρολιτιςμόσ

Υεριοριςμοί

Ευκαιρίεσ

Αδυναμία
ςτθ
διατφπωςθ
Χτρατθγικοφ πολιτιςτικοφ Χχεδιαςμοφ
(strategic cultural
planning)
και
ςτρατθγικϊν ςτόχων ςε όλα τα επίπεδα
Ζλλειψθ ενκάρρυνςθσ των νζων
δθμιουργϊν, καλλιτεχνϊν και κεωρθτικϊν
του πολιτιςμοφ
Ανεπαρκισ
αξιοποίθςθ
των
πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ μασ
Πθ εφαρμογι τθσ μεκόδου grass
root approach – εμπλοκι τθσ κοινωνίασ
των πολιτϊν ςτθ λιψθ και διαμόρφωςθ
αποφάςεων - αλλά τθσ μεκόδου top down
αpproaches – από πάνω προσ τα κάτω –
ςτισ πολιτιςτικζσ δράςεισ και διαδικαςίεσ
Αποςπαςματικότθτα και ζλλειψθ
ςυνοχισ μεταξφ των τομζων ςτον
Υολιτιςμό / επίπτωςθ ςτθ δυναμικότθτασ
τθσ πολιτιςτικισ πραγματικότθτασ
Πθ φπαρξθ κινιτρων χορθγίασ από
τον ιδιωτικό τομζα
Ανυπαρξία
ειδικισ νομοκεςίασ
αξιολόγθςθσ και οικονομικοφ ελζγχου των
επιχορθγοφμενων πολιτιςτικϊν ςυλλόγων


Ξαλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ που
επιτρζπουν
τθν
υλοποίθςθ
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και ςε
εξωτερικοφσ χϊρουσ

Αξιοποίθςθ
των πολλϊν
ελεφκερων επαγγελματιϊν ςτο χϊρο
του πολιτιςμοφ και των τεχνϊν

Υλοφςια
και
αξιόλογθ
ςφγχρονθ καλλιτεχνικι παραγωγι
(εικαςτικά,
μουςικι,
χορόσ,
λογοτεχνία, κλπ)

Χυνεργαςία
με
πολλοφσ
φορείσ ςε πλθκϊρα τομζων

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Δυνατότθτεσ
μεγαλφτερθσ
αξιοποίθςθσ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ
του παραλιακοφ μετϊπου των νοτίων
προαςτίων και ειδικότερα του
Υαλαιοφ Φαλιρου ωσ «ςφνδεςμοσ»
του Υειραιά και τθσ Ακινασ με τα
νότια
προάςτια
/
γζφυρα
επικοινωνίασ
και
πολιτιςτικισ
ςυνεργαςίασ

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε
όλα τα επίπεδα και δυνατότθτα
ανάλθψθσ
οργανϊςεων
υψθλοφ
επιπζδου εκδθλϊςεων και κεςμϊν

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Επιδίωξθ αξιοποίθςθσ των
γνϊςεων του ανκρϊπινου δυναμικοφ
ςε φορείσ τθσ Ξεντρικισ κυρίωσ
Ξυβζρνθςθσ ςε κζματα Υολιτιςμοφ
και Ψουριςτικισ Υροβολισ για
ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και
τθσ καινοτομίασ ςε όλα τα επίπεδα
(καλλιτεχνικι δθμιουργία, τεχνολογία,
εκπαίδευςθ,
Σικονομία
και
Ψουριςμόσ)

Διεφρυνςθ του ακροατθρίου
μζςα από ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ
των παιδιϊν από μικρι θλικία

Ανάπτυξθ
προγραμμάτων
δθμιουργικι ςυμμετοχικότθτασ ςτα
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ςχολεία

Χτιριξθ και ενίςχυςθ των
δθμιουργϊν

Υεριςςότερθ εμπλοκι τθσ
κοινωνίασ ςτισ πολιτιςτικζσ δράςεισ
και
προγράμματα
(community
outreach activities)

Χυνολικι αντιμετϊπιςθ και
αξιοποίθςθ του τομζα του Υολιτιςμοφ
μζςα από οριηόντιεσ δράςεισ

Αξιοποίθςθ
των
καλϊν
πρακτικϊν που αναπτφχκθκαν ςε
άλλεσ χϊρεσ

Ακλθτιςμόσ

Υροβλιματα/ανάγκεσ
Δεν υφίςταται ΣΕΩ του ΥΣΑΞΕ
Ανεπαρκισ
ςτελζχωςθ
των
υπθρεςιϊν του ΥΣΑΞΕ
Ανεπαρκισ οργάνωςθ του ΥΣΑΞΕ
Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ
διαφόρων ειδικοτιτων ςτο ΥΣΑΞΕ
Βελτίωςθ
τθσ
οικονομικισ
διαχείριςθσ εςόδων του ΥΣΑΞΕ
Σικονομικι εξάρτθςθ του ΥΣΑΞΕ
από το διμο
Ενίςχυςθ και βελτίωςθ των
υφιςτάμενων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
(λόγω παλαιότθτασ)
Ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ
διαχείριςθσ όλων των ακλθτικϊν χϊρων
Χυχνι ανανζωςθ εξοπλιςμοφ
Ανεπαρκισ φφλαξθ υπαίκριων
εγκαταςτάςεων
Ανάγκθ
αναδιοργάνωςθσ
λειτουργίασ του ακλθτικοφ κζντρου για
περιςςότερθ ελεφκερθ άςκθςθ
Πεγαλφτερθ
προϊκθςθ
του
εκελοντιςμοφ
Ανάγκθ κάλυψθσ περιςςότερων
αναγκϊν ΑΠΕΑ
Βελτίωςθ
του
Ξανονιςμοφ
Οειτουργίασ των ακλθτικϊν χϊρων
Διαδικαςία
αδειοδότθςθσ
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του διμου
Ανάγκθ κατάρτιςθσ προςωπικοφ για
τθν άςκθςθ νζων αρμοδιοτιτων (λ.χ.
αδειοδότθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων)
Ανυπαρξία
προγραμμάτων

Δυνατότθτεσ

Λκανοποιθτικι
οικονομικι
κατάςταςθ του διμου

Ζντονθ δραςτθριότθτα των
ακλθτικϊν ςυλλόγων

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για
τθν
υλοποίθςθ
δράςεων
και
εκδθλϊςεων που προάγουν το
ακλθτικό πνεφμα και τθν ευγενι
άμιλλα
και
το
ςυναγωνιςμό,
αναπτφςςουν πνεφμα ςυνεργαςίασ,
ομαδικότθτασ,
αλλθλεγγφθσ
και
επικοινωνίασ

Οειτουργία
πολλϊν
ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων
με
ποικιλία δραςτθριοτιτων

Δωρεάν
προγράμματα
γυμναςτικισ
ςτουσ
κατοίκουσ
(Υνευματικά Ξζντρα)

Διάκριςθ ακλθτικϊν ομάδων
Υαλαιοφ Φαλιρου

Διοργάνωςθ
και
ςυνδιοργάνωςθ
υλοποίθςθσ
ακλθτικϊν αγωνιςμάτων με τθ
ςυμμετοχι μακθτϊν

Άκλθςθ μελϊν ΞΑΥΘ

Ϊπαρξθ ακλθτικοφ χϊρου για
ΑΠΕΑ (παιδικι χαρά Αγίασ Χκζπθσ, θ
οποία πλαιςιϊνεται από το γιπεδα
Ππότςε Special Olympics, το γιπεδο
μπάςκετ ΑμεΑ κακϊσ και τον
ποδθλατόδρομο, μικουσ 350 μζτρων )

Αξιοποίθςθ
εκελοντικισ
προςφοράσ
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επιμόρφωςθσ ΕΞΔΔΑ για τισ νζεσ
αρμοδιότθτεσ των διμων ςτο αντικείμενο
Ανεπαρκισ εφαρμογι λογιςμικϊν
εφαρμογϊν λειτουργίασ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων
Εφαρμογι τθσ νζασ Σδθγίασ
Υροςταςίασ Υροςωπικϊν Δεδομζνων

Ακλθτιςμόσ


Υιςτοποίθςθ από τθ FIFA του
δθμοτικοφ
γθπζδου
Χ.
ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ

Σλοκλιρωςθ
παράδοςθσ
προσ
χριςθ
του
κλειςτοφ
Γυμναςτθρίου Υαλαιοφ Φαλιρου και
τθν παράδοςθ των ανοικτϊν γθπζδων
τζνισ και ποδοςφαίρου

Ξατθγοριοποίθςθ
των
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ρ.4479/2017

Εκτζλεςθ ζργων βελτίωςθσ,
ενίςχυςθσ, επιςκευισ, ανακαταςκευισ
ακλθτικϊν υποδομϊν και τεχνικζσ
παρεμβάςεισ

Ωλοποίθςθ
προγραμμάτων
μαηικοφ ακλθτιςμοφ

Ανάπτυξθ
δράςεων
και
προγραμμάτων με ςτόχο να φζρουν
τα παιδιά των ευαίςκθτων θλικιϊν
κοντά ςτον κλαςςικό ακλθτιςμό, να
καλλιεργιςουν τθν εναςχόλθςθ τουσ
με αυτόν, να τονίςουν τα πολλαπλά
οφζλθ που προκφπτουν από τον
ακλθτιςμό και ταυτόχρονα να
εκπαιδευτοφν ςτθν ιςτορία, τον
πολιτιςμό και τισ αρχζσ του
ακλθτιςμοφ για τθ διαμόρφωςθ τθσ
προςωπικότθτασ των νζων ςτισ
ςφγχρονεσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ

Βελτίωςθ
των
μεκόδων
ειςπραξιμότθτασ

Ανάδειξθ
υφιςτάμενων
χϊρων άκλθςθσ

Δυνατότθτα
πρόςλθψθσ
προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου

Δυνατότθτα
υλοποίθςθσ
περιςςότερων
εξειδικευμζνων
προγραμμάτων άκλθςθσ καλφπτοντασ
όλεσ τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ

Δυνατότθτα
αφξθςθσ
επιςκεψιμότθτασ των ακλθτικϊν
χϊρων / αφξθςθ εςόδων

Αναδιοργάνωςθ
τθσ
κατανομισ διάκεςθσ των ακλθτικϊν
χϊρων για δυνατότθτα περιςςότερου
χρόνου ελεφκερθσ διάκεςισ τουσ
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Ακλθτιςμόσ

Ραιδεία

Υεριοριςμοί
Θ
απαγόρευςθ
προςλιψεων
μόνιμου προςωπικοφ
Ανυπαρξία
ειδικισ νομοκεςίασ
αξιολόγθςθσ
και οικονομικοφ
ελζγχου των επιχορθγοφμενων
ακλθτικϊν ςυλλόγων
Σ ανταγωνιςμόσ των ακλθτικϊν
ςυλλόγων
Θ οικονομικι κρίςθ περιορίηει τθ
δυνατότθτα
καταβολισ
ςυμμετοχισ
ςε
τμιματα
ακλθμάτων
των ςυλλόγων /
αναςταλτικόσ
παράγοντασ
ανάπτυξθσ
δυνατοτιτων
και
ικανοτιτων των παιδιϊν
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Χυντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν
υποδομϊν
Χυνεχείσ ανάγκεσ των ςχολείων /
περιοριςμζνεσ επιχορθγιςεισ από κράτοσ
Ωψθλό ενεργειακό κόςτοσ των
ςχολικϊν
υποδοµϊν
/
Ανάγκθ
βιοκλιµατικϊν ενεργειϊν ςτα ςχολεία
Ανάγκθ καλφτερθσ διαχείριςθσ των
πόρων
Χυντονιςμόσ όλων των ςχολικϊν
μονάδων

Θ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ
διαχείριςθσ κα είχε κετικι επίπτωςθ
ςτθ ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ
που χρθςιμοποιοφν τουσ ακλθτικοφσ
χϊρουσ / διαφφλαξθ του κοινωφελοφσ
χαρακτιρα των δθμοτικϊν ακλθτικϊν
χϊρων

Χριςθ
των
νζων
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων

Ψο
προςωπικό
είναι
κατάλλθλα καταρτιςμζνο και ζμπειρο
ςτθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων /
με
εξειδίκευςθ
(γυμναςτζσ,
εκπαιδευτικοί, μουςικοί κ.ά.)

Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων
Ευκαιρίεσ

Χφναψθ
ςυμβάςεων
μίςκωςθσ
ζργου
/
ςυμβάςεισ
προγραμμάτων απαςχόλθςθσ π.χ.
πρόγραμμα κοινωφελοφσ εργαςίασ

Θ πιςτοποίθςθ του δθμοτικοφ
γθπζδου και θ ολοκλιρωςθ του ζργου
του
κλειςτοφ
γυμναςτθρίου
δθμιουργοφν
ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ςτο παραλιακό μζτωπο

Αξιοποίθςθ του κλειςτοφ
γθπζδου Taekwondo

Αξιοποίθςθ χορθγιϊν

Δυνατότθτεσ

Ενεργι δραςτθριότθτα των
δφο (2) Χχολικϊν Επιτροπϊν /
ικανοποιθτικι
διαχείριςθ
των
ηθτθμάτων που απαςχολοφν ςτα
ςχολεία

Οειτουργία τθσ Δθμοτικισ
Επιτροπισ Υαιδείασ

Λκανοποιθτικι
λειτουργία
των ςχολείων / πολφ καλό επίπεδο
των κτιριακϊν υποδομϊν

Λκανοποιθτικό το επίπεδο των
εκπαιδευτικϊν
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Ραιδεία

Αντιμετϊπιςθ
προβλθματικϊν
ςυμπεριφορϊν παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν
Χτιριξθ παιδιϊν που ανικουν ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ
Διαχείριςθ των ςχζςεων με γονείσ
Ενςωμάτωςθ αλλοδαπϊν
Αντιμετϊπιςθ
ειδικϊν
περιπτϊςεων παιδιϊν
Πεγαλφτερθ
αξιοποίθςθ
των
λογιςμικϊν εφαρμογϊν
Πεγαλφτερθ
αξιοποίθςθ
προγραμμάτων
/
χρθματοδοτικϊν
εργαλείων
Ανάγκθ
εξοικείωςθσ
του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με τθν ιδζα τθσ
αξιοποίθςθσ των ΨΥΕ
Ανεπαρκισ
ςτελζχωςθ
τθσ
υπθρεςίασ τθσ υποςτιριξθσ των Χχολικϊν
Επιτροπϊν/ζλλειψθ
εξειδικευμζνου
προςωπικοφ
Ξατάρτιςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ
Εφαρμογι τθσ νζασ Σδθγίασ
Υροςταςίασ Υροςωπικϊν Δεδομζνων
Πθ
εφαρμογι
εςωτερικισ
αξιολόγθςθσ


Βράβευςθ
επιτυχόντων
µακθτϊν ςε ΑΕΛ-ΨΕΛ / ετθςίωσ

Χρθματικό
βοικθμα
ςε
αριςτοφχουσ
μακθτζσ
Β/κμιασ
εκπαίδευςθσ (ςκοπόσ κλθροδοτιματοσ
Υ. ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘ)

Ωλοποίθςθ
Κερινοφ
Υρογράμματοσ
∆ΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘΧ
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΥΑΛ∆ΛΩΡ δθµοτικοφ
ςχολείου (ετθςίωσ)

Οειτουργία
παιδικισ
δθμοτικισ βιβλιοκικθσ / διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων

Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ : (για
6θ ςυνεχι χρονιά) «Υαλαιό Φάλθρο,
ζνασ βιβλιότοποσ για τα παιδιά» - με τθν
αιγίδα του Ελλθνικοφ Ψμιματοσ τθσ
ΛΒΒΩ- Ξφκλοσ του Ελλθνικοφ Υαιδικοφ
Βιβλίου (ο διμοσ ζχει βραβευκεί από
τθν ΛΒΒΩ)/ ςυμμετοχι και των δθμοτικϊν
παιδικϊν ςτακμϊν και τθσ δθμοτικισ
βιβλιοκικθσ

Ζντονθ δράςθ και ενδιαφζρον
από τθ Χχολικι κοινότθτα (ςχολεία
ζχουν διακρικεί/βραβευκεί από τθ
ςυμμετοχι
τουσ
ςε
διάφορα
προγράμματα)

Χυμμετοχι
και
δραςτθριοποίθςθ
του
Χυλλόγου
γονζων
και
κθδεμόνων
ςε
προγράμματα/οργάνωςθ
εκδθλϊςεων/
πρωτοβουλίεσ
/
ςυμμετοχι και ςτθ Δθμοτικι Επιτροπι
Διαβοφλευςθσ

Λκανοποιθτικό το επίπεδο των
γονζων

Σικονομικι ενίςχυςθ από το
διμο / οικονομικι δυνατότθτα

Ζνταξθ
του
διμου
ςτο
Υρόγραμμα
ΦΛΟΣΔΘΠΣΧ
ΛΛ:
«Απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςτουσ
αφλειουσ χϊρουσ του 4ου Δθμοτικοφ,
5ου Δθμοτικοφ & 11ου Δθμοτικοφ & 4ου
Γυμνάςιου Υαλαιοφ Φαλιρου»

Εκτζλεςθ ζργων ςτα ςχολεία
ςφμφωνα με το ετιςιο Ψεχνικό
Υρόγραμμα
του
διμου
(ίδιοι
πόροι/ΧΑΨΑ/χρθματοδοτοφμενα)

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
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Ραιδεία

εργαλείων / προγραμμάτων

Χυμμετοχι ςε ςυνζδρια (όπωσ
ςτο
Υανελλινιο
Επιςτθµονικό
Χυνζδριο µε διεκνι ςυµµετοχι µε
κζµα:
«Ψοπικι
Αυτοδιοίκθςθ,
Εκπαίδευςθ και δια Βίου Πάκθςθ. Θ
παιδεία και ο πολιτιςµόσ ωσ πυλϊνεσ
περιφερειακισ ανάπτυξθσ»)

Χυνεργαςία ςχολείων με το
διμο και άλλουσ φορείσ/ςυλλόγουσςωματεία για υλοποίθςθ δράςεων (ςε
όλουσ τουσ τομείσ: Εκπαίδευςθ,
Υεριβάλλον, Εκελοντιςμόσ, Εικαςτικά,
Ξαινοτομικζσ
δράςεισ,
Ωγεία,
Ακλθτιςμόσ, κλπ)

Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ:
Ραυτικό
Πουςείο,
Βοτανόκθπο,
Υλανθτάριο,
Υάρκο
Φλοίςβου,
δθμοτικό κατάςτθμα κλπ

Δράςεισ
εκελοντικισ
προςφοράσ
(π.χ.
κακαριςμόσ
παραλίασ, δενδροφφτευςθ, κ.ά.)

Ανάπτυξθ
αμφίδρομθσ
επικοινωνίασ με τουσ νζουσ / δράςεισυποδομζσ από αυτοφσ για αυτοφσ ( λ.χ.
πίςτα skateboard, τοίχο για graffiti)

Χριςθ
νζασ
τεχνολογίασ
(πλθροφοριακά ςυςτιματα)

Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων
των εκπαιδευτικϊν

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων

Λκανοποιθτικζσ εγκαταςτάςεισ
των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν

Αρκετά ικανοποιθτικό
το
επίπεδο του προςωπικοφ και των
υπθρεςιϊν
που
παρζχουν
/
καταρτιςμζνο και ζμπειρο

Άςκθςθ αρμοδιοτιτων επί
του τομζα από το Ψμιμα Υαιδείασ και
Ξοινωνικισ Αρωγισ του διμου

Δυνατότθτα εφαρμογισ του
προγράμματοσ «Δια Βίου Πάκθςθ»

Χυμμετοχι ςε προγράμματα

Υολφ καλι ςυνεργαςία διμου
/ ςχολείων

171
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Ραιδεία

Εκελοντιςμόσ

Υεριοριςμοί
Δθμοςιονομικοί περιοριςμοί
Χαμθλζσ δαπάνεσ για ζρευνα και
τεχνολογία
Χυγκεντρωτιςμόσ του ςυςτιματοσ/
εξάρτθςθ ιεραρχικά από το Ωπουργείο
Υαιδείασ
Πείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των
ςχολικϊν μονάδων
Χαμθλζσ δαπάνεσ για τθν παιδεία - περιοριςμόσ τθσ δυνατότθτασ δράςθσ
των ςχολείων
Σικονομικι κρίςθ  αφξθςθ
οικογενειακϊν προβλθμάτων
Σικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρα 
δθμιουργία κλίματοσ απειλϊν για τθν
εκπαίδευςθ
Αφξθςθ παραβατικότθτασ
Ξακυςτερθμζνεσ
τοποκετιςεισ
εκπαιδευτικϊν
Χυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ
ςχολείων, μείωςθ των προςλιψεων
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, μειϊςεισ ςτο
μιςκό των εκπαιδευτικϊν
Θ αναςφάλεια που δθμιουργείται
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ αποτζλεςμα τθσ
αςτάκειασ ςτο οικονομικό και εργαςιακό
τουσ μζλλον - περιοριςμζνα κίνθτρα
ενεργοποίθςισ τουσ προσ όφελοσ τθσ
εκπαίδευςθσ
Θ οικονομικι κρίςθ και θ αφξθςθ
τθσ ανεργίασ ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν
πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολείου
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Χαμθλι αναγνωριςιμότθτα
Δυςκολία ζνταξθσ εκελ. ομάδων
Ζλλειψθ πόρων & προϊκθςθσ
Αδυναμία
δθμιουργίασ
Πακροπρόκεςμων ςχεδίων
Υεριοριςμζνθ διακεςιμότθτα των
εκελοντϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ
Ζλλειψθ
τυποποιθμζνων
απαιτιςεων (π.χ. εξοπλιςμόσ)
Ζλλειψθ ιεραρχικισ οργάνωςθσ
(ςυνικωσ ζχουν τθ μορφι ςυλλόγου ι
ςωματείου)
Υροβλιματα ςτθ ςυνεργαςία (τόςο

Ευκαιρίεσ

Ενίςχυςθ
του
ςχολικοφ
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ,
τθσ κακοδιγθςθσ ςταδιοδρομίασ και
τθσ
ςυμβουλευτικισ
για
τθν
επιχειρθματικότθτα ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ

Σφζλθ
από:
Ψεχνολογία/Διαδίκτυο/Δικτφωςθ

Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων

Χυμμετοχι ςε προγράμματα
για ενίςχυςθ κινιτρων

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν /
καινοτόμεσ δράςεισ

Χυνεχισ επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν
(το
εκπαιδευτικό
δυναμικό αποτελεί το δυνατό ςθμείο)
 βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ

Εφαρμογι
προγραμμάτων
που εκςυγχρονίηουν τθν εκπαίδευςθ

Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα
«Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Πάκθςθ»

Αυξανόμενο ενδιαφζρον των
γονζων για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
(ειδικά
ςτθν
πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ)—> δθμιουργεί ευνοϊκζσ
ςυνκικεσ για τθ ςυμμετοχι των
γονζων ςτο ζργο του ςχολείου

Δυνατότθτεσ

Κετικι εικόνα του κεςμοφ
του εκελοντιςμοφ / οι ομάδεσ
εκελοντιςμοφ είναι αναγνωριςμζνεσ
από τθν τοπικι κοινωνία

Αφοςίωςθ των μελϊν / κετικό
κλίμα / ευζλικτο ωράριο/ μειωμζνθ
γραφειοκρατία

Δράςεισ εκελοντιςμοφ
–
παροχισ υπθρεςιϊν0 (κακαριςμόσ
παραλίασ, αιμοδοςία, ςυμμετοχι ςτθ
διοργάνωςθ και πραγματοποίθςθ
διαφόρων εκδθλϊςεων, κακαριςμόσ
κοινοχριςτων χϊρων, δραςτθριότθτεσ
ςτα ςχολεία, ςτθν ειδικι αγωγι –
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μεταξφ τουσ όςο και με τουσ άλλουσ
φορείσ)
Ζλλειψθ
επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ / προβλθματικι θ διαχείριςθ
μεγάλου αρικμοφ εκελοντϊν
Ζλλειψθ ειδικευμζνου προςωπικοφ
Ανάγκθ οργάνωςθσ δθμοτικισ
υπθρεςίασ
αρμόδιασ
για
κζματα
εκελοντιςμοφ
Ανάγκθ καταχϊρθςθσ και εγγραφισ
των εκελοντϊν ςε μθτρϊο
Ανάγκθ εκπαίδευςθσ

Εκελοντιςμόσ

ΑΠΕΑ, προςταςία περιβάλλοντοσ,
λειτουργία κοινωνικϊν δομϊν, κλπ)

Ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων
από το διμο, τα ςχολεία, τθν
εκκλθςία, τουσ ςυλλόγουσ/ςωματεία,
τουσ πολίτεσ, τισ οργανϊςεισ ςε
διάφορουσ τομείσ (Υεριβάλλον, Ωγεία,
Υρόνοια, Ακλθτιςμόσ, Υολιτιςμόσ κ.ά.)

Χφλλογοι
με
χαρακτιρα
εκελοντικό / ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν
με το διμο, τα ςχολεία και άλλουσ
φορείσ

Ενίςχυςθ τθσ ζννοιασ τθσ
αλλθλεγγφθσ

Εκκίνθςθ διαλόγου μεταξφ
των οργανϊςεων για τισ αξίεσ, τθ
λειτουργία τουσ με όρουσ διαφάνειασ,
λογοδοςίασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ
και ςυνοχισ

Ανάπτυξθ
δράςεων
εκπαίδευςθσ για τον εκελοντιςμό
μζςα ςτο ςχολείο κυρίωσ ςτισ μικρζσ
θλικίεσ / καλλιζργεια «κουλτοφρασ
Εκελοντιςμοφ»,
«ςυλλογικότθτασ»,
«ζννοιασ του ενεργοφ πολίτθ»

Χυνεργαςία των Σργανϊςεων
με το Χχολείο για τθν από κοινοφ
διοργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων
Εκελοντιςμοφ όπωσ και δράςεων
καλλιζργειασ
«ςυνείδθςθσ»
του
ενεργοφ πολίτθ ςτισ μικρζσ κυρίωσ
θλικίεσ

Βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ
των οργανϊςεων, αλλαγι κουλτοφρασ
ςυνεργαςίασ
και
δθμιουργία
ςυμπράξεων με μεγαλφτερα τμιματα
/ δικτφωςθ, ενδυνάμωςθ, απόκτθςθ
τεχνογνωςίασ,
αναηιτθςθ
χρθματοδότθςθσ

Ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ,
ανάδειξθ των βζλτιςτων πρακτικϊν,
δθμοςιοποίθςθ των δράςεων των
οργανϊςεων, οργάνωςθ καμπανιϊν
ενθμζρωςθσ / ενζργειεσ δθμοςιότθτασ
και ευαιςκθτοποίθςθσ με ςκοπό τθν
ανάπτυξθ του εκελοντικοφ κινιματοσ,
μζςω τθσ ςτρατθγικισ προςζλκυςθσ
νζων εκελοντϊν – ανάδειξθσ των
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Εκελοντιςμόσ

Υεριοριςμοί
Ελλιπισ παιδεία ςε κζματα
Εκελοντιςμοφ και περιβάλλοντοσ
Φόβοσ εμπλοκισ / Οανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ
/
προκαταλιψεισ
και
καχυποψία ςε ςχζςθ με τθν εκελοντικι
εργαςία/ ζλλειψθ αναγνϊριςθσ των
υπθρεςιϊν των εκελοντϊν - κίνδυνοσ
απαξίωςθσ του ρόλου των εκελοντικϊν
οργανϊςεων
Ζλλειψθ χρόνου / αποφυγι
μακροχρόνιασ
δζςμευςθσ
με
ζναν
οργανιςμό
Χαμθλι αναγνϊριςθ / περιορίηει τθ
διάκεςθ για ςυμμετοχι και αυξάνει τισ
πικανότθτεσ για ςφγκρουςθ, θ οποία
ενιςχφεται με τον κίνδυνο μείωςθσ τθσ
οικονομικισ υποςτιριξισ τουσ.
Ελλιπισ νομοκεςία

βζλτιςτων πρακτικϊν

Δυνατότθτα εκπαίδευςθσ από
αρμόδιουσ φορείσ

Δυνατότθτα
ανάπτυξθσ
ςυνεργαςιϊν

Υαρατθρείται
αυξανόμενθ
ςυμμετοχι των πολιτϊν / προϊκθςθ
για ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων με
ςυνεχείσ αναβακμίςεισ

Δυνατότθτα εφρεςθσ πόρων
(χορθγίεσ,
ενιςχφςεισ
ιδιωτϊν,
επιχορθγιςεισ) / ενδυνάμωςθ τθσ
ζκταςθσ των προςπακειϊν τουσ

Δθμιουργία Πθτρϊου

Υρομικεια λογιςμικοφ για
τθν καταγραφι και διαχείριςθ των
εκελοντϊν

Υροςφορά ειδϊν
από
οργανϊςεισ,
καταςτιματα,
επιχειριςεισ,
πολίτεσ,
ςυλλόγουσ/ςωματεία, φορείσ κλπ

Χορθγίεσ για τισ ανάγκεσ
λειτουργίασ και ςυμμετοχισ των
εκελοντϊν ςτθν υλοποίθςθ διαφόρων
δράςεων

Αξιοποίθςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ τθσ αναδόχου εταιρείασ
ςχετικά με τθ νζα Σδθγία Υροςταςίασ
Υροςωπικϊν Δεδομζνων
Ευκαιρίεσ

Υλεονεκτιματα εκελοντιςμοφ

Ανάπτυξθ τθσ ευαιςκθςίασ ςε
νζουσ

Χρθματοδοτικά προγράμματα

Αξιοποίθςθ του ελεφκερου
χρόνου / απόκτθςθ δεξιοτιτων και
εμπειρίασ / ανάπτυξθ επικοινωνίασ

Ξίνθτρο απαςχόλθςθσ με τον
εκελοντιςμό:
θ
κοινωνικι
ικι
αλλθλεγγφθ και θ ενίςχυςθ των
ευπακϊν ομάδων

Ευαιςκθτοποιθμζνα ΠΠΕ

Ανάπτυξθ διαδικτφου

Υοικιλία
ευκαιριϊν:
δθμιουργία κινιτρων ςυμμετοχισ –
προςζλκυςθσ
των
εκελοντϊν
(παλαιϊν και νζων) / δθμιουργία
υποδομισ, για καλφτερθ αξιοποίθςθ
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Εκελοντιςμόσ

Ξακι οικονομικι κατάςταςθ
Θ ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ
φορζων του κράτουσ και κυρίωσ των ΣΨΑ
Α’ - Β’ βακμοφ ςυχνά δθμιουργεί ζνα κλίμα
αςυνεννοθςίασ με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
ςτθν κοινωνία
Δυςκολία των οργανϊςεων να
βρουν άτομα να ςυμμετζχουν ςε
εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ
Ψο ταίριαςμα των εκελοντϊν και
ΠΞΣ / ανάγκθ ανάπτυξθσ διοικθτικϊν
ικανοτιτων
για
τθν
καλφτερθ
αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία μεταξφ των
εκελοντϊν και του προςωπικοφ ΠΞΣ
Σι εν δυνάμει εκελοντζσ ςυχνά δεν
γνωρίηουν που να απευκυνκοφν
Δεν υπάρχει κουλτοφρα του
εκελοντιςμοφ
Σ Εκελοντιςμόσ δεν πρζπει να
υποκακιςτά τισ υποχρεϊςεισ του Ξράτουσ ι
τθν αμειβόμενθ εργαςία αλλά -εν γζνει- να
επικουρεί.
Ανάγκθ για «μεγαλφτερθ ενίςχυςθ
και ςυςπείρωςθ των κοινωνιϊν ςε τοπικό
επίπεδο - αυτογνωςία και αυτοςυνείδθςθ
των πολιτϊν»
Υαροχι κινιτρων *π.χ. υλικά
(οικονομικά, προνόμια επαγγελματικισ
απορρόφθςθσ, πιςτοποίθςθ εμπειρίασ,
κάλυψθ εξόδων), θκικά (ψυχικι ανάταςθ,
προςωπικι ικανοποίθςθσ για δθμιουργία,
προβολι
τθσ
εμπειρίασ,
κοινωνικι
δικτφωςθ,
δίπλωμα
αναγνϊριςθσ
εκελοντικισ εργαςίασ κλπ)+ ωσ μζςο για τθ
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ατόμων ςε
εκελοντικζσ δράςεισ

του
εκελοντικοφ
ανκρϊπινου
δυναμικοφ / παροχι εκελοντικισ
υπθρεςίασ
από
εξειδικευμζνουσ
επαγγελματίεσ.

Ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν
μεταξφ εκελοντϊν και επαγγελματιϊν
κακϊσ και δθμιουργία υποδομισ
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ
εκελοντϊν – φορζων και εκελοντϊν –
εταιριϊν - αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα
ςτο
τρίπτυχο
προετοιμαςία – αντιμετϊπιςθ –
αποκατάςταςθ

Θ οικονομικι κρίςθ  Αυξθτικι
τάςθ ςτον ενεργό εκελοντιςμό ςτθν
Ευρϊπθ
(αίτια:
θ
αυξανόμενθ
ευαιςκθτοποίθςθ για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ηθτιματα, θ προϊκθςθ
του εκελοντιςμοφ μζςα από δθμόςιεσ
πρωτοβουλίεσ, ο αυξανόμενοσ αρικμόσ
των Πθ Ξερδοςκοπικϊν Σργανϊςεων
(ΠΞΣ), αυξανόμενοσ αρικμόσ ατόμων
που εμπλζκονται ςε βραχυπρόκεςμα
ζργα
εκελοντιςμοφ, θ αυξανόμενθ
ςυμμετοχι ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ
και θ αλλαγι του ρόλου και τθσ
αντίλθψθσ για το δθμόςιο)

Διαφάνεια
και
ηθτιματα
ελζγχου των οργανϊςεων - Ζλεγχοσ των
οικονομικϊν
των
οργανϊςεων,
πιςτοποίθςθ, δθμιουργία μθτρϊου,
αξιολόγθςθ
για
τθν
καλφτερθ
λειτουργία του Εκελοντιςμοφ (ςφηευξθ
προςφοράσ και ηιτθςθσ εκελοντικισ
εργαςίασ)

Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία ςχετικά
με τον Εκελοντιςμό οι οποίεσ αφοροφν
είτε, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των
οργανϊςεων ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ, είτε ςτο νομικό πλαίςιο
κατοχφρωςθσ τθσ εκελοντικισ εργαςίασ.

Αναγνϊριςθ:
μπορεί
να
ςυνδυάηεται με κάποιο πιςτοποιθτικό
εκελοντικισ εργαςίασ

Ειδικά προγράμματα που
γίνονται ςε ςυνεργαςία κράτουσ και
ΠΞΣ για τθν ςτιριξθ των ΠΞΣ ςτθ
διαχείριςθ των εκελοντϊν
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ΣΥΝΙΕΤΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΣΗ
Από τθν παραπάνω ανάλυςθ swot προκφπτει ότι οι πολιτικζσ ςτον άξονα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ κατζχουν πρωταρχικι
κζςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ δθμοτικισ αρχισ. Οι βαςικζσ κοινωνικζσ δομζσ και δράςεισ υφίςτανται για δεκαετίεσ, ωςτόςο
ζχουν αναπτυχκεί και εξελιχκεί. Σι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και θ κάλυψθ νζων κοινωνικϊν αναγκϊν ζχουν
οδθγιςει ςτθν ζντονθ δραςτθριοποίθςθ ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και ςτθν αφξθςθ των
παροχϊν υπθρεςιϊν ςτισ ευάλωτεσ κυρίωσ ομάδεσ.
Οι υποδομζσ είναι πολφ καλζσ με δυνατότθτα βελτίωςθσ και επζκταςθσ, το προςωπικό είναι καταρτιςμζνο και ζμπειρο με
ενδιαφζρον ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και ανταποκρίνεται ςτθ διεκπεραίωςθ νζων διαδικαςιϊν (νζεσ αρμοδιότθτεσ
βάςει του Ρ. 3852/2010). Σ διμοσ αξιοποιεί τα χρθματοδοτικά εργαλεία με τθ ςυμμετοχι ςε προςκλιςεισ
χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, αλλά θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςτον τομζα αυτό δεν επιτρζπει τθ
ςυχνότθτα ςυμμετοχισ και υποβολισ προτάςεων.
Η ςυνεργαςία με τοπικοφσ και μθ φορείσ για τθν υλοποίθςθ διαφόρων εκδθλϊςεων και προγραμμάτων είναι ςε πολφ
καλό επίπεδο με επιτυχι αποτελζςματα και κυρίωσ με πολφ ικανοποιθτικι απόδοςθ ςτουσ ωφελουμζνουσ.
Σ διμοσ ςυμμετζχει ενεργά ςε ςυνζδρια, μετζχει ςε δίκτυα και ςυνδζςμουσ επιδιϊκοντασ τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και τθν εφαρμογι νζων και καινοτόμων μεκόδων και προγραμμάτων.
Ωπάρχει πλθκϊρα δράςεων και προγραμμάτων ςτον τομζα τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςυμβάλλοντασ ςτθν
ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και προςταςία ςε κζματα υγείασ. Ωλοποιοφνται καινοτόμα ζργα ςε ευαίςκθτεσ ομάδεσ
(παιδιά, Ψρίτθ θλικία) τα οποία ζχουν διακρικεί (λ.χ. Ψθλεϊατρικι).
Οι ανάγκεσ των ςχολείων αυξάνονται και θ μείωςθ των πόρων οδθγοφν ςτθ χοριγθςθ υποςτιριξθσ από το διμο. Σ
διμοσ ανταποκρίνεται όςο του επιτρζπεται (οικονομικά, εκτζλεςθ ζργων, εργαςίεσ, κ.ά.) αλλά είναι απαραίτθτθ θ
καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων, εκ μζρουσ των Χ.Ε., με προτεραιότθτεσ και ιεράρχθςθ των αναγκϊν των ςχολείων.
Υλοφςια θ δραςτθριοποίθςθ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ με ποικιλία εκδθλϊςεων. Άνκρωποι των Ψεχνϊν και Γραμμάτων
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν υλοποίθςθ εκδθλϊςεων ςυμβάλλοντασ ςτθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ του τόπου και ςτο βιοτικό
επίπεδο των πολιτϊν.
Χθμαντικι είναι θ εκελοντικι προςφορά ςε ποικίλεσ δράςεισ, αλλά απαιτοφνται ενζργειεσ για ενκάρρυνςθ προκειμζνου
να υπάρχει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι. Επίςθσ χρειάηεται καλφτερθ οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ τθσ διαχείριςθσ του
κεςμοφ του Εκελοντιςμοφ.
Ψα δφο νομικά πρόςωπα του διμου ςυμβάλλουν καίρια και αποφαςιςτικά ςτθν άςκθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του διμου. Οι
παιδικοί ςτακμοί προςφζρουν άριςτεσ υπθρεςίεσ με εξειδικευμζνο προςωπικό ςε πολφ καλζσ κτιριακζσ υποδομζσ αλλά οι
ανάγκεσ των πολιτϊν ςυνεχϊσ αυξάνονται και αυτό δθμιουργεί ανάγκθ επζκταςθσ των ςτακμϊν για φιλοξενία μεγαλφτερου
αρικμοφ παιδιϊν. Το ΡΟΑΚΕ πραγματοποιεί πλθκϊρα αξιόλογων και ποιοτικϊν εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι ςθμαντικϊν
προςϊπων των Ψεχνϊν και Γραμμάτων αποςκοπϊντασ ςτθν καλλιζργεια του πνεφματοσ και τθν παραγωγι τθσ κουλτοφρασ. Σι
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ οι οποίοι ςυνεχϊσ βελτιϊνονται (πιςτοποίθςθ γθπζδου Χ.
ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ) με τθ ςυμμετοχι όλων των θλικιϊν. Διοργανϊνονται αγϊνεσ για τθν προαγωγι του ακλθτικοφ πνεφματοσ και
τθσ αρχισ τθσ ευγενοφσ άμιλλασ. Σλοκλθρϊκθκε το ζργο του Ξλειςτοφ Γυμναςτθρίου, ζνα ζργο πνοισ για τον ακλθτιςμό ςτθ
διάκεςθ των ομάδων τθσ περιοχισ και του κοινοφ. Ωςτόςο είναι επιτακτικι ανάγκθ θ ςφνταξθ ΟΕΥ του ΡΟΑΚΕ για τθν καλφτερθ
διοικθτικι οργάνωςθ και λειτουργία του νομικοφ προςϊπου.
Η λειτουργία των: Λατρικοφ Ξζντρου, μαιευτθρίου ΦΕΑ, Ραυτικοφ Πουςείου, Ευγενιδείου Λδρφματοσ, ΠουςείουΞΣΩΟΣΩΦΑ, Ξλειςτοφ γθπζδου Tae Kwon Do, Παρίνασ Φλοίςβου, Village, IKA είναι ςθμαντικι ςτθ χάραξθ των πολιτικϊν
του διμου αναφορικά με τισ δράςεισ κοινωνικισ πολιτικισ.
ΚΚΣΚΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΡΚΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ λειτουργίασ των ∆θµοτικϊν Λατρείων/ΞΕΥ ΩΓΕΛΑΧ με τθ χριςθ πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ.
Βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ – ενθμζρωςθσ για τισ δράςεισ που αφοροφν ςτθν Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ
για μεγαλφτερθ ςυμμετοχι του κοινοφ.
Ανάπτυξθ τομζων παροχισ ΥΦΩ.
Αφξθςθ ζνταςθσ τθσ ςυμμετοχισ του διμου ςε ςυνζδρια/προγράμματα που αφοροφν ςτθν υγεία.
Επζκταςθ και αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν πρόνοιασ και κοινωνικισ μζριμνασ ςε άτομα που
ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ.
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Ανάγκθ απόκτθςθσ και παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν.
Ανάγκθ καλλιζργειασ του εκελοντιςμοφ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςε εκελοντικά προγράμματα και
δράςεισ / Ενίςχυςθ του πνεφματοσ τθσ αλλθλοβοικειασ και αλλθλεγγφθσ.
Βελτίωςθ και αφξθςθ των παρεχόµενων υπθρεςιϊν ςτα ΞΑΥΘ.
Επζκταςθ των παιδικϊν ςτακμϊν για κάλυψθ περιςςοτζρων αναγκϊν των πολιτϊν.
Ωποςτιριξθ των ςχολείων. Χυντιρθςθ και επιςκευι υποδομϊν.
Επιςκευι και βελτίωςθ των πνευματικϊν κζντρων.
Ζργα-εργαςίεσ ειςαγωγισ βιοκλιματικϊν εφαρμογϊν και χρθςιμοποίθςθ οικολογικϊν υλικϊν ςτα ςχολεία.
Χυνζχιςθ και βελτίωςθ τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν.
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων.
Ξατάρτιςθ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε εξειδικευμζνεσ αρμοδιότθτεσ.
Υροϊκθςθ του ακλθτικοφ πνεφµατοσ, και ςε ςυνδυαςµό µε τθν µετάδοςθ κοινωνικϊν µθνυµάτων.
Χφνταξθ ΣΕΩ ςτο ΥΣΑΞΕ.
Χυνζχιςθ των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων διατθρϊντασ το υψθλό επίπεδο.
Χτελζχωςθ προςωπικοφ και κατά περίπτωςθ εξειδικευμζνου.
Αξιοποίθςθ ΨΥΕ.
Ανάγκθ ανάδειξθσ του ρόλου τθσ κοινωνίασ πολιτϊν ςτθ ςφγχρονθ πολιτικι πραγματικότθτα (επίτευξθ ενόσ
κοινοφ ςκοποφ – θ αναβάκμιςθ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν αποςκοπεί ςτον εκςυγχρονιςμό του κράτουσ όπου κα
ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κοινωνικζσ δυνάμεισ).
Αλλαγι κουλτοφρασ / Θ Δθμόςια Διοίκθςθ μεταρρυκμίηεται.
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33..22..33 ΣΣΟ
ΟΠ
ΠΗΗΚ
ΚΖ
ΖΟ
ΟΗΗΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΗΗΑ
Α,, Α
ΑΠ
ΠΑ
ΑΥ
ΥΟ
ΟΛ
ΛΖ
ΖΖ
Ζ

Ο Γήκνο Π. Φαιήξνπ (έρεη αλαθεξπρζεί ηνπξηζηηθφο δήκνο – ΦΔΚ 329/Α/1976
θαη ραξαθηεξίζηεθε Οιπκπηαθή Πφιε) ζπλδέεηαη µε ην θέληξν ηεο Αζήλαο µέζσ ηεο
Λεσθφξνπ Αµθηζέαο θαη ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ, ελψ ε ζχλδεζε µε ην ιηµάλη ηνπ Πεηξαηά
γίλεηαη µέζσ ηεο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο. Γειαδή ζηελ παξαιηαθή, ε ζέζε ηνπ είλαη
πξνλνκηαθή, κφιηο 15 ιεπηά νδηθψο απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζε θνληηλή απφζηαζε
απφ ηνλ Πεηξαηά. Οη θεληξηθνί νδηθνί άμνλεο (Λ. Πνζεηδψλνο, Λ. Αµθηζέαο,
Εεζηµνπνχινπ, Αρηιιιέσο, Δι. Βεληδέινπ) εληζρχνπλ ηελ εχθνιε πξνζβαζηµφηεηα
ζηελ πφιε ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ.
Ο ππεξηνπηθφο ηνπ ραξαθηήξαο [Μαξίλα Φινίζβνπ, Πιαλεηάξην, Δθπαηδεπηηθφ
Κνηλσθειέο 'Ηδξπκα Δπγελίδνπ, Ναπηηθφ Μνπζείν, ζσξεθηφ ΑΒΔΡΧΦ, Πάξθν ΦινίζβνπΠαηδφηνπνο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φινίζβνπ, Ναπηηθνί κηινη, Οιπκπηαθφ Γήπεδν TAE KWON DO,
Cine Village, Θεξηλφ ηλεκά, Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην, μελνδνρεία, πιαδ, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, νξγαλσκέλνη ρψξνη πξαζίλνπ, ειεχζεξεο θνηλφρξεζηεο δψλεο ηθαλνχ πιάηνπο νη
νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδψλ, Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ Γεκαξρείνπ,
χπαξμε γξαµµψλ µέζσλ µαδηθήο µεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξαµ), ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ
λνζνθνµείσλ (µαηεπηήξην Ρέα, Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ, θιπ), θεληξηθή πξάζηλε δηαδξνκή εκπνξηθνχ
Παιαηνχ Φαιήξνπ επί ηεο νδνχ Αγ. Αιεμάλδξνπ θαη θαζέησλ απηήο πνπ θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ
ΔΠΔΛ θαηεηάγε ζηελ θαηεγνξία Η΄ ( ε θαιχηεξε) θαη απνηειεί πιενλέθηεµα ζηελ θεληξηθή αγνξά,
Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν, Νέν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ θαη αλνηθηψλ γεπέδσλ
ηέληο θαη πνδνζθαίξνπ, Πάξθν 22 ζηξεκκάησλ Αγ. Γεσξγίνπ-Σξνθαληεξφ, Μνπζείν παηδηθψλ
παηρληδηψλ-Πχξγνο ΚΟΤΛΟΤΡΑ, εµπνξηθέο δψλεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο επί ηεο νδνχ Αγ.
Αιεμάλδξνπ, ηεο νδνχ Εεζηµνπνχινπ, ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ, ηεο νδνχ Αγ. Βαξβάξαο]

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο πνπ βξίζθνληαη
ζην ίδην παξαιηαθφ κέησπν κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ηνπηθή αλάπηπμε θαη

λα

εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία κε απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη αζθάιεηα.
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Σα πεδία ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη αιιά θπξίσο φπνπ ππάξρνπλ επξείεο
δπλαηφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ είλαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
επηζηήκεο,

εθπαίδεπζεο,

ηνπξηζκνχ.

Ο

ζπκπεξηιακβάλεη

αλαςπρήο,

δήκνο

Παιαηνχ

ζηνλ

ηξαηεγηθφ

αζιεηηζκνχ

Φαιήξνπ

θαη

θαζνξηζηηθά

Πξνγξακκαηηζκφ

θαη

Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ & ηνπξηζκφ κε
ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη επηζθεπηψλ. Ζ
δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ηνκείο απηνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
άιιεο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα ζπκβάιιεη
ζηε δεκηνπξγία εμεηδίθεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ θαζηέξσζε
κηαο εληαίαο Πνιηηηζηηθήο Σαπηφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.
Απηή δχλαηαη λα ηνπο κεηαηξέπεη ζε κεηφρνπο θαη πνιιαπιαζηαζηέο απηήο, ζπκβάιινληαο
ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, δειαδή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.31
Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη Κσλζηαληηλνππνιίηεο πξφζθπγεο (νη
νπνίνη αθίρζεζαλ ζην Παιαηφ Φάιεξν κεηά ηηο απειάζεηο – 1964) έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαη ζπλερίδνπλ
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο
θνζκνπνιηηηζκφ,

θαη πξσηνβνπιίεο

δπλακηθά ηηο

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γηαθξίλνληαη

γηα ηνλ

ηελ επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηε γισζζνκάζεηά ηνπο, ηελ

θνηλσληθφηεηα θαη κφξθσζε. Δθθξάδνπλ ηελ εζλνηνπηθή ηνπο ηαπηφηεηα κέζσ ησλ
θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (ηεο πνιίηηθεο θνπδίλαο θαη ησλ αγαζνεξγηψλ), αιιά θαη ηεο
κνπζηθήο (βπδαληηλήο, ξεκπέηηθσλ, πνιίηηθεο ιχξαο). Σνπο ελδηαθέξεη θπξίσο ε ζπκκεηνρή
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο θαη ε νξγάλσζε ζπιιφγσλ (αζιεηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί). Ζ
έληνλε δξάζε ηνπο, ε θνπιηνχξα θαη νη μερσξηζηέο γλψζεηο ηνπο ζηελ «θνπδίλα» εληζρχνπλ
ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε.

31

Πεγή:
http://www.vimaonline.gr/19/article/a106/mihalis-hristakis-/26050/stratigiki-gia-ton-politismo-kai-topikiautodioikisi-koinoniki-kai-oikonomiki-anaptuxi-meso-tis-anadeixis-tis-politistikis-klironomias
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Σν 2017 νη δήκνη Παιαηνχ Φαιήξνπ, Καιιηζέαο θαη Αιίκνπ ζπγθξφηεζαλ ηνλ
χλδεζκν Γήκσλ Νφηηαο Αηηηθήο (ΦΔΚ ζχζηαζεο 1215/Β΄/06.04.17), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ
είλαη ε θνηλή αλάπηπμε ησλ Γήκσλ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ησλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο,
ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζή ηνπο, ιφγσ θαη ηεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο
πνιηηψλ απ‟ φιε ηελ Αηηηθή γηα επίζθεςε ζηελ παξαιία θαη ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο
εθδειψζεηο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ «Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο». Ο πΓΝΑ ππέβαιε
πξφηαζε γηα ΟΥΔ/ΒΑΑ ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ΑΣΣ050 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα «Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο (ΟΥΔ)
Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ)» ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ΑΣΣΗΚΖ» 2014 – 2020, ε νπνία εγθξίζεθε (αξ. πξση. 2775/09.08.2017

έληαμεο – Ζ

ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΟΥΔ/ΒΑΑ, ν χλδεζκνο
ζχλαςε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κε ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο Α.Δ., ην
Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, ηε Λπξηθή θελή & ην
Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ.
Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ - Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο
(Γήκνο Καιιηζέαο ζηα φξηα κε ην δήκν καο) κε ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή θαη ηελ Δζληθή
Βηβιηνζήθε (πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ππεξηνπηθφ πφιν Δζληθήο εκβέιεηαο) πξνζθέξεη
επθαηξίεο γηα αιιαγέο θαη βειηηψζεηο θαζψο θαη αλάπηπμε ζε πνιινχο ηνκείο φπσο
πξαζίλνπ, πξνζβαζηκφηεηαο, βηνθιηκαηηθψλ παξεκβάζεσλ, νηθνλνκηθνχ νθέινπο
ιφγσ

επηζθεςηκφηεηαο,

αλάπηπμεο

θαη

δεκηνπξγίαο

ηνπηθψλ

επηρεηξήζεσλ,

απαζρφιεζεο, ΣΠΔ, θιπ.
Με δεδνκέλεο ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα
ηαχξνο Νηάξρνο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πξνθχπηεη ε αλάγθε
εμεηδίθεπζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ηνκείο
πνπ ζπλδένληαη κε ην λέν πξνζθεξφκελν «πνιηηηζηηθφ - ηνπξηζηηθφ πξντφλ», ζηελ
θαηεχζπλζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ αιιά θαη ηεο παξάιιειεο δηάρπζεο ησλ σθειεηψλ απφ
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ ζηελ αζηηθή πεξηνρή ησλ παξαιηαθψλ δήκσλ.
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Οξηζκέλα απφ ηα δπλάκελα πεδία αλάπηπμεο είλαη:


ζπλεξγαζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε θνξέσλ ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ/ ζπκκεηνρέο ζε
δηεζλείο εθδειψζεηο,



αλάπηπμε

πνιηηηζηηθνχ

ηνπξηζκνχ

κε

δεδνκέλν

ηελ

χπαξμε

δηαρξνληθψλ

πνιππνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηδηαίηεξεο θνπδίλεο θαη κνπζηθέο,


ε χπαξμε ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ δίλεη εζηίαζε ζην ζαιάζζην ηνπξηζκφ/αλαςπρή κε
ηερλνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο: αλάπηπμε πξντφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ, πεξηβάιινληα δηάρπηεο λνεκνζχλεο γηα εμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πξντφληα πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο απφ ηελ
ειιεληθή πδάηηλε ρισξίδα θαη ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο,



πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ,



έμππλε πφιε, έμππλα θηίξηα θαη έμππλεο κεηαθνξέο κε πηινηηθέο εθαξκνγέο
δηαρείξηζεο θαη εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ,



πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία-θαηαζθεπέο,



ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο. 32

εκαληηθφ έξγν πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη επεξεάδεη ηελ πφιε καο είλαη ε θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ππνδνµήο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ Όξµνπ (Φάζε Α‟) απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα έξγν µε ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα πνπ αιιάδεη ηνλ
πξνζαλαηνιηζµφ ηεο Αηηηθήο ζην ζχλνιφ ηεο θαη άξεη ηνλ απνθιεηζµφ ηεο πξφζβαζεο ησλ
πνιηηψλ πξνο ηελ παξαιία, ζπλδένληαο ηελ πεξηνρή µε ηε ζάιαζζα. ην πιαίζην απηφ, ην
παξάθηην µέησπν «επηζηξέθεη» ζηνπο πνιίηεο σο δσηηθφο θαη αλαπφζπαζηνο ρψξνο ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ. Οη παξεµβάζεηο ζα ζσξαθίζνπλ αληηπιεµµπξηθά ηελ επξχηεξε πεξηνρή
Μνζράηνπ - Σαχξνπ, Καιιηζέαο. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αιιάδεη ξηδηθά ην µνληέιν
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία θαη εληάζζεηαη δπλαµηθά ζηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε.33
Αθφκα, ε θαηαζθεπή ηεο πεδνγέθπξαο (κεηαιιηθή) – ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ
πςειφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο πεδνχο - ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν Πνζεηδψλνο ζην
32
33

Πεγή: παξνπζίαζε ΟΥΔ/ΒΑΑ Ννηίνπ Σνκέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
Πεγή: www.syneidisi.com
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χςνο ηεο Μαξίλαο ηνπ Φινίζβνπ (νδνχ Αθξνδίηεο) απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ

θαη

Γηθηχσλ

(ΤΠΟΜΔΓΗ)

ζα

ζπκβάιιεη

ζηε

βειηίσζε

ηεο

πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ζα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
ηνπ θεληξηθνχ Φαιήξνπ.
Δίλαη αλαγθαίν λα πξνβιεθζνχλ ξπζκίζεηο γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο
πφιεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα εθπνλεζνχλ κειέηεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Σν
δήηεκα απηφ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην έληνλν πξφβιεκα ηεο ζηάζκεπζεο, γηα ην νπνίν
έρνπλ εθθξαζηεί ηδηαίηεξα νη επηρεηξεκαηίεο θαη επηβάιιεηαη ε επίιπζή ηνπ.
ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
(βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο 2011):
ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 24.496

Γξάθεκα 4.1: Απαζρνινχκελνη θαηά θχιν θαη ηνκέα
Απαζρφιεζεο (Γεκφζηνο, Ηδησηηθφο)
Γξάθεκα 4.2:Απαζρνινχκελνη θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηνκέα απαζρφιεζεο
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Γξάθεκα 4.3: Απαζρνινχκελνη θαηά ηφπν εξγαζίαο

Γξάθεκα 4.4: Απαζρνινχκελνη θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
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Γξάθεκα 4.5: Απαζρνινχκελνη θαηά επάγγεικα

ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά αλεξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (βάζεη
ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο 2011):
Γξάθεκα 4.6: Καηαλνκή πιεζπζκνχ βάζεη θαηάζηαζεο αζρνιίαο

184
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

Γξάθεκα 4.7: Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (ζχλνιν 28.882)

Γξάθεκα 4.8: Οηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο (ζχλνιν 35.139)
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Γξάθεκα 4.9: Άλεξγνη θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο (ζχλνιν 4.386)

Σν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνµηθά ελεξγνχ πιεζπζµνχ ηνπ ∆ήµνπ είλαη πςειφ θαη
απαζρνιείηαη θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνµέα (ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην εµπφξην θαη ζηηο
ππεξεζίεο. Δίλαη δειαδή, ν ηνµέαο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θαη εμαζθαιίδεη ην φιν
ζχζηεµα δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αγαζψλ) θαη έπεηαη ν
δεπηεξνγελήο (πεξηιαµβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη µεηαπνίεζεο ησλ
πξντφλησλ, θιάδνη ρεηξνηερλίαο, βηνηερλίαο, βηνµεραλίαο). Σν µεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη
µηζζσηνί θαη αθνινπζνχλ νη εξγνδφηεο θαη νη ειεχζεξνη επαγγειµαηίεο. Σν πνζνζηφ ηεο
αλεξγίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε
πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπ δήκνπ ζε επηδνηνχκελα

έξγα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ

αλεξγία, θαζψο θαη γηα θνηλσληθέο δνκέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θηψρεηα.
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ην δήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ Τ.Δ. αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε
346. Χζηφζν είλαη αλαγθαίν νη επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο θπξίσο κε θαηλνηφκεο δξάζεηο, κε ζσζηή επηινγή ηεο δηάζεζεο
πξντφλησλ θαη αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο επνηθνδνκεηηθά είλαη: ε
ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ζηξαηεγηθή δηθηχσζεο, ε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ην
εθπαηδεπµέλν αλζξψπηλν δπλαµηθφ, ε δεµηνπξγία επλντθνχ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο
πνπ πξνσζεί ζηελ ηζφξξνπε νηθνλνµηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο επεξεάδνπλ ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ηα
νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Οη λέεο αλάγθεο
πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο. Σα
παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε λένπο ηνκείο
αζρνιίαο. Ο ∆ήµνο µε πινπνίεζε πξνγξαµµάησλ µπνξεί λα ζπµβάιεη ζηε ζηήξημε ηεο
απαζρφιεζεο.
 Αλάπηπμε δξάζεσλ θαηαπνιέµεζεο ηεο αλεξγίαο.
 Αλάπηπμε δξάζεσλ δηάζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνµέα.
 Αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη
ππεξεζηψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο.
 πλδξνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζσ ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ψζηε λα
πξνζαξµνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
 Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ µέζσ πξνγξαµµάησλ δηα βίνπ
µάζεζεο.
 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηνπ ∆ήµνπ µε ηδησηηθνχο θνξείο.
 Πξνψζεζε

πξνγξακκάησλ

ζηήξημεο

ηεο

ηνπηθήο

επηρεηξεµαηηθφηεηαο

θαη

απαζρφιεζεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ
επηρεηξήζεσλ, ζηελ ππνζηήξημε µηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
 Αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (ι.ρ. Δ.Π.

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020).
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εκαληηθή είλαη ε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Δίλαη
απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ζε ηνπηθφ
επίπεδν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηήξημεο ησλ
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα δε κε κειέηεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο γηα ηελ
«θνηλσληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα» (Οδεγόο γηα ηελ Κνηλσληθή
Δπξώπε) ζπκπεξαίλεηαη φηη νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη πην αλζεθηηθνί ζηελ
θξίζε απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, γηαηί δελ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θεξδνθνξία, αιιά ηελ
εμππεξέηεζε ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά. ηελ Διιάδα ν Κνηλσληθφο ζπλεηαηξηζκφο
δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε ηξεηο ηνκείο: α) έληαμε ζε εξγαζία, β) θνηλσληθή κέξηκλα, γ)
παξνρή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ζπιινγηθέο αλάγθεο ή εληζρχνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε.
Ζ ππνδνµή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή κε ζπλερή θαηάξηηζε
θαη επηκφξθσζε πξνθεηµέλνπ λα ππάξρεη πιήξε γλψζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ αιιαγψλ
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ΚΤΔ θαη ζηηο ινηπέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ. Τπάξρεη άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ µε
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ε νπνία έρεη γλψµνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλνχ. Πξννπηηθή γηα δεµηνπξγία µεηξψνπ αλέξγσλ.
Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ν εµπνξηθφο ζχιινγνο Π. Φαιήξνπ, ν νπνίνο µεξηµλά γηα ηα µέιε
ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην δήκν. Δίλαη έλα φξγαλν, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξέµβεη θαη µε πξσηνβνπιίεο λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεµαηηθφηεηα ηεο πφιεο.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πφιε ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ
ηεξείηαη ε θαζαξηφηεηα αδηάιεηπηα, ππάξρεη ζπλερήο κέξηκλα επηαμίαο θαη εππξεπνχο
εκθάληζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ δήκνπ, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη θηιηθή θαη εληζρχεη ηελ
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.
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ΕΝΤΥΡΟ ΕΡ_04: ΤΟΡΚΚΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΑ & ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΡΤΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ϊ σ ε ν ε ρ γ ο ί (βάςει ςτοιχείων απογραφήσ 2011)
Απαςχολοφμενοι
Σφνολο

28.882

Άνεργοι

Υρωτογενισ Δευτερογενισ Ψριτογενισ
Ψομζασ NACE Ψομζασ NACE Ψομζασ NACE
A-B
C-F
G-Q

Χφνολο
24.496

117

3.061

Οικονομικϊσ
μθ ενεργοί

Δε διλωςαν
Από
κλάδο
αυτοφσ
Χφνολο
οικονομικισ
Ρζοι
δραςτθριότθτασ
Άνεργοι

21.318

4.386 1.201 35.139

ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ & ΡΑΑΓΩΓΚΚΗ ΔΑΣΤΗΚΟΤΗΤΑ
Μονάδεσ Μζτρθςθσ
Ημερομηνία
Καταγραφήσ
Δραςτηριότητεσ
Μεταποίηςησ/Παραγωγήσ

Σφνολο
Επιχειριςεισ
-

3/2017

Ξενοδοχεία/Καταλφματα 5***** (κλίνεσ)
κλίνεσ(METROPOLITAN)

1/374 δωμάτια/698

3/2017

Ξενοδοχεία/Καταλφματα 4**** (κλίνεσ)

1/86 δωμάτια /158 κλίνεσ (CORAL)

3/2017

Ξενοδοχεία/Καταλφματα 3*** (κλίνεσ)

1/89 δωμάτια /161 κλίνεσ (POSEIDON)

3/2017

Ξενοδοχεία/Καταλφματα 2** (κλίνεσ)

1/30 δωμάτια /56 κλίνεσ (NESTORION)

3/2017

Ξενοδοχεία/Καταλφματα 1* (κλίνεσ)

1/30 δωμάτια/54 κλίνεσ(ARMA)

Δραςτηριότητεσ
Τουριςμοφ/Υπηρεςίεσ

Τουριςτικά κάμπινγκ

12/2017

Εμπορικζσ
Επιχειριςεισ

414

0
και 346
καταςτιματα
υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ

12/2017

Επιχειριςεισ Ραροχισ Υπθρεςιών (εκτόσ ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριςτικών
κάμπινγκ) 655

1/2017

Μαρίνεσ

1 (Μαρίνα Φλοίςβου)

ΡΕΚΓΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΣΙΕΤΩΝ ΙΕΜΑΤΩΝ ΡΟΥ ΕΡΗΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΚΧΚΕΗΣΚΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Οειτουργία Ξζντρου Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ (ΞΥΛΧΡ) ςτο Φαλθρικό Δζλτα (βρίςκεται ςτθν Ξαλλικζα ςτα όρια
με το Υαλαιό Φάλθρο). Υεριλαμβάνει τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Εκνικισ Ουρικισ
Χκθνισ, κακϊσ και το Υάρκο Χταφροσ Ριάρχοσ. Ψο ΞΥΛΧΡ αποτελεί μοχλό ςθμαντικισ βραχυπρόκεςμθσ και μεςοπρόκεςμθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ.
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Ξλειςτό Γυμναςτιριο Φαλιρου ςτο Φαλθρικό Δζλτα Tae Kwon Do (Υαλαιό Φάλθρο). Υρόκειται για ζνα ςφγχρονο
γυμναςτιριο που μπορεί να φιλοξενιςει μζχρι και 4.000 κεατζσ. Ζκτοτε ο χϊροσ φιλοξενεί διάφορεσ εκδθλϊςεισ ιδιωτικϊν
φορζων κυρίωσ.

 Σικία ΞΣΩΟΣΩΦΑ - Πουςείο Υαιχνιδιϊν Πουςείου Ππενάκθ (Ο. Υοςειδϊνοσ 14 & Ψρίτωνοσ 1). Χτισ ςυλλογζσ του Πουςείου
Υαιχνιδιϊν περιλαμβάνονται 20.000 παιχνίδια και αντικείμενα τθσ παιδικισ θλικίασ, προερχόμενα από τον ελλαδικό χϊρο και
τθν ευρφτερθ περιφζρεια του Ελλθνιςμοφ – από τθν αρχαιότθτα μζχρι το 1970 – κακϊσ και από τθν Ευρϊπθ, τθν Αμερικι, τθν
Αφρικι και από χϊρεσ τθσ Ανατολισ.


Ψο Village Φάλθρο που βρίςκεται ςτο Δζλτα Φαλιρου (Υαλαιά Οεωφόροσ Υοςειδϊνοσ 1 & Πωραϊτίνθ 3) ς’ ζνα
ςυγκρότθμα από κτίρια που περιλαμβάνουν cafe, εςτιατόρια, JUMBO και Village Cinemas με parking 1200 κζςεων.



Χτο Υάρκο τθσ Ραυτικισ Υαράδοςθσ που βρίςκεται ςτον όρμο του Υαλαιοφ Φαλιρου, δίπλα ακριβϊσ από τθν μαρίνα του
Φλοίςβου, το ζνδοξο κωρθκτό "Γεϊργιοσ Αβζρωφ", το αντιτορπιλικό "Βζλοσ", το ιςτιοφόρο "Ευγζνιοσ Ευγενίδθσ", το καΐκι
"Ευαγγελίςτρια", το πλοίο πόντιςθσ καλωδίων "Καλισ ο Πιλιςιοσ" και τζλοσ θ τριιρθσ "Σλυμπιάσ" καλοφν τουσ
επιςκζπτεσ ςε ζνα ταξίδι ςτθν Ελλθνικι Ραυτικι Λςτορία.



Παρίνα Φλοίςβου: διεκνι μαρίνα υψθλϊν προδιαγραφϊν. Χτθ χερςαία ηϊνθ φιλοξενοφνται εςτιατόρια, café,
καταςτιματα.



Μδρυμα Ευγενίδου (Ο. Χυγγροφ 387): Σι εγκαταςτάςεισ του περιλαμβάνουν το Ευγενίδειο Υλανθτάριο, Διαδραςτικι Ζκκεςθ
Φυςικισ και Βιοτεχνολογίασ (ςε τρεισ ορόφουσ), μεγάλθ βιβλιοκικθ και ςυνεδριακοφσ χϊρουσ. Ζργο του ιδρφματοσ είναι
επίςθσ θ ετιςια απονομι υποτροφιϊν και θ ζκδοςθ τεχνικϊν και ναυτιλιακϊν βιβλίων ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο
Εμπορικισ Ραυτιλίασ.
ΡΕΚΓΑΦΗ ΚΥΚΟΤΕΩΝ ΔΑΣΤΗΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΡΗΕΣΚΑ

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΖΜΑΡΥΟΤ / ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ
– ΓΡΑΦΔΗΟ
ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ

ΡΕΚΓΑΦΗ
1. πλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ηνπηθνχο ηδησηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ ηφπνπ ψζηε λα απνηειέζεη ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο
κε εηδηθέο κνξθέο
(πνιηηηζηηθφο, αζιεηηθφο πξννξηζκφο, ηφπνο ππνδνρήο ζην παξαιηαθφ κέησπν ησλ λνηίσλ
πξναζηίσλ ηεο Αηηηθήο).
2. Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο
αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ απηήο.

γηα ηελ άζθεζε ησλ

3. πλεξγαζία θαη εθαξκνγή δξάζεσλ κε ηε Γ/λζε Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

1. Άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ΚΤΔ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ (βάζεη ηνπ Ν.
3852/2010) ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αλάπηπμε. Δλεκέξσζε ησλ
ΣΜΖΜΑ ΔΚΓ. ΑΓΔΗΧΝ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζην πλεχκα ηεο εμππεξέηεζεο θαη
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ & δηεπθφιπλζεο γηα ηελ άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην δήκν.
ΓΖΜΟΣ. ΠΔΡΗΟΤΗΑ
2. Δλέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ (π.ρ. ζεξηλφ ζηλεκά, αλαςπθηήξην
Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
Πάξθνπ Φινίζβνπ, ζεαηξάθη εληφο ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ) ψζηε λα εληζρχεηαη ε πξνζέιεπζε
ΠΡΟΟΓΧΝ
επηζθεπηψλ ζηελ πφιε.
3.
1. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (πνιηηηζηηθνχ θαη αζιεηηθνχ ραξαθηήξα)
πξνθεηκέλνπ λα
θηλεηνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ (φρη κφλν ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ) ζε δξαζηεξηφηεηεο
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ & πνπ ελδπλακψλνπλ ην αζιεηηθφ πλεχκα, ην πλεχκα αιιειεγγχεο, ην πλεχκα ηεο πξνζθνξάο
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΡΧΓΖ ζην πεξηβάιινλ θαη εληζρχνπλ ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ απηψλ
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ηα δξάζεσλ εληζρχνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ δήκνπ. Έλαο δήκνο ν νπνίνο έρεη ηηο ππνδνκέο,
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ην πεξηβάιινλ, ηνπο πφξνπο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε γηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ηνπηθή αλάπηπμε.
2. Δλέξγεηεο γηα λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο

κε καζήκαηα
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Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απφθηεζε λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ηζφηεηαο
επθαηξηψλ θαη έληαμεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
3. Μλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ΜΚΟ/ΑΜΚΔ γηα πινπνίεζε πξάμεσλ φπνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
απαζρφιεζεο ζε αλέξγνπο.
4. Λεηηνπξγία Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ην νπνίν, κεηαμχ ησλ άιισλ, παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηελ
πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε.
5. Καηάξηηζε Μεηξψνπ αλέξγσλ.
Καηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή θαη επηζθεπή δηαθφξσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ – θαηαζθεπή θαη
βειηίσζε ππνδνκψλ – θαηαζθεπή έξγσλ θηιηθά θαη ειθπζηηθά πξνο ην αζηηθφ πεξηβάιινλ
(πάξθα, παηδηθέο ραξέο,
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πιαηείεο, ειεθηξνθσηηζκφο, πεδνδξφκηα,
αζιεηηθνί ρψξνη, πνιηηηζηηθά θέληξα, ρψξνη πξαζίλνπ, ζπληήξεζε πξαζίλνπ, θιπ).

Γ/ΝΖ Σ.Τ.

1. Ο δήκνο δηαζέηεη ηζηνζειίδα – Portal φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ελδηαθέξνληνο αλά ζεκαηηθή (πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, αμηνζέαηα, ηζηνξία ηεο πφιεο,
ράξηεο, πεξηβάιινλ-πξάζηλν, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηνπξηζκφο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ,
εθδειψζεηο, θ.ά.)

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥ/ΖΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ
2. Γεκηνπξγία λένπ ηνπξηζηηθνχ site κε link ζην Portal ηνπ δήκνπ (δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ spot
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο).
ΒΑΣΚΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΚΕΣ
1. πλεξγαζία δήκνπ κε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ).
πλεξγαζία δήκνπ κε αλζξψπνπο ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα πξαγκαηνπνίεζε
εθδειψζεσλ πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ηεο πφιεο ζε πνιηηηζηηθφ-ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο
2. επηζθεπηψλ.
πλεξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε
3. θαη πξνβνιή ηνπ δήκνπ.
πλεξγαζία ηνπ δήκνπ κε αζιεηηθνχο θνξείο γηα ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ
4. (αζιεηηθφο ηνπξηζκφο).
5. χζηαζε πΓΝΑ (δήκνη Καιιηζέαο, Παιαηνχ Φαιήξνπ, Αιίκνπ).
6. Δπξσπατθφο κηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ
ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
Strengths - Δυνάμεισ

ΤΟΡΚΚΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΑ &
ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ


Υλεονεκτικι
γεωγραφικι κζςθ

Φιλικι πόλθ ςτουσ
επιςκζπτεσ

Υαραλίεσ
για
λουόμενουσ

Υόλθ – είςοδοσ ςτα
νότια προάςτια

Διαμόρφωςθ
και
ανάπλαςθ του παραλιακοφ
μετϊπου
και
ποικιλία

Weaknesses - Αδυναμίεσ

-

Ζλλειψθ
ςτρατθγικοφ
ςχεδίου
δράςθσ
με
μακροπρόκεςμο χαρακτιρα για τθν τουριςτικι προβολι
Πθ αναπτυγμζνθ δράςθ των υπθρεςιϊν και οργάνων
του διμου ςτον τομζα αυτό
Ανεπαρκισ αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Πθ οργανωμζνθ και προγραμματιςμζνθ ςυνεργαςία
του διμου με τισ επιχειριςεισ
Ανεπαρκισ ςυνεργαςία του διμου με όμορουσ διμουσ
του παραλιακοφ μετϊπου
Πθ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια (Εκνικά, Ευρωπαϊκά,
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δραςτθριοτιτων
ιδιωτικοφ
τομζα και φορζων

Δίκτυο
μεταφορικϊν
μζςων για εξυπθρζτθςθ και
πρόςβαςθ

Χφνδεςθ με Ακινα,
Υειραιά και νότια Αττικι μζςω
των βαςικϊν οδικϊν αξόνων :
Οεωφόροσ
Υοςειδϊνοσ,
Οεωφ. Χυγγροφ και Οεωφ.
Αµφικζασ

Οειτουργία ξενοδοχείων

Επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα κυρίωσ ΞΩΕ

Λδιαίτερεσ
γαςτρονομικζσ
ςυνικειεσ
λόγω τθσ διαμονισ των
Ξωνςταντινουπολιτϊν
προςφφγων

Ανάπτυξθ,
βελτίωςθ
και ςυντιρθςθ περιβάλλοντοσ
και πραςίνου

Επαρκισ
διάκεςθ
υποδομϊν
(κακαριότθτα,
θλεκτροφωτιςμόσ, φδρευςθ
κλπ)

Θ
οικονομικι
κατάςταςθ
του
διμου
επιτρζπει τθν καταςκευι
ζργων
ανάπτυξθσ
και
ανάδειξθσ τθσ πόλθσ

Διάκεςθ
πόρων
(οικονομικϊν,
εξοπλιςμοφ,
περιουςίασ,
ανκρϊπινου
δυναμικοφ)

Χυνεργαςίεσ
για
δράςεισ
πολιτιςτικοφ,
ακλθτικοφ και τουριςτικοφ
χαρακτιρα

Υραγματοποίθςθ
τοπικϊν
γεγονότων
(ΦΑΟΘΦΛΞΑ,
ΞΣΩΟΣΩΠΑ,
ΞΑΦΡΑΒΑΟΛ, Aphrodite Cup,
Διεκνισ
Υοςειδϊνιοσ
Θμιμαρακϊνιοσ, κ.ά.)

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν εργαλείων

Portal – ανάδειξθ και

-

Διεκνι) και εκκζςεισ για τον τουριςμό
Πθ ικανοποιθτικι ςυνεργαςία και δραςτθριοποίθςθ
του επιχειρθματικοφ κόςμου
Πθ ανάπτυξθ καινοτομίασ των επιχειριςεων
Ανάγκθ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν του επιχειρθματικοφ
κόςμου και του εμπορικοφ ςυλλόγου
Ανεπαρκισ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του προςωπικοφ
των επιχειριςεων ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα
Ανάγκθ προςφοράσ καλφτερων τιμϊν από τισ
επιχειριςεισ/καταςτιματα
Πθ οργανωμζνεσ πλαη
Ανεπαρκισ αξιοποίθςθ ΨΥΕ
Ελλιπισ προβολι του διμου ωσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ
Πθ υλοποίθςθ προγραμμάτων για τθν ανεργία και τθν
απαςχόλθςθ
Ζλλειψθ προγραμμάτων και δράςεων για τθν υποκίνθςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν τοπικι ανάπτυξθ
Ξυκλοφοριακά προβλιματα και χϊρων ςτάκμευςθσ
Πθ φπαρξθ τοπικοφ κανονιςμοφ χριςεων γθσ για
παρζμβαςθ ςτθν ποιότθτα ηωισ
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προβολι
ςθμείων
ενδιαφζροντοσ, εκδθλϊςεων,
ιςτορίασ, δράςεων, κλπ /
διαφθμιςτικι καμπάνια

Χυνεργαςίεσ
με
ΠΞΣ/ΑΠΞΕ
για
τθν
απαςχόλθςθ και ανεργία

Χυμμετοχι του Διμου Υ.
Φαλιρου
ςτο
Ευρωπαϊκό
Υρόγραμμα Urban Innovative
Actions με τίτλο OPEN CREATIVE
INNOVATION ECOSYSTEM FOR
EMPLOYMENTAND
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT THROUGH A
LOCATION BASED CITY GAM /
ΨΣΥΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΠΕΧΑ ΑΥΣ
ΨΘΡ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΑΡΣΛΧΨΣΩ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΩ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ
ΞΑΛ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘΧ
ΑΡΑΞΑΟΩΨΘΧ
(δθμιουργία
Ψαυτότθτασ (branding) τθσ
Αςτικισ Υεριοχισ, θ ανάπτυξθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ, θ
δθμιουργία
νζων
κζςεων
εργαςίασ και θ αναηωογόνθςθ
του αςτικοφ κζντρου, μζςα από
τθν δθμιουργία κινιτρων για
τθν ςυςτθματικι προςζλκυςθ
των επιςκεπτϊν)

Υολφ
ικανοποιθτικό
επίπεδο του προςωπικοφ του
διμου
με
αρμοδιότθτεσ
αδειοδότθςθσ ΞΩΕ και λοιπϊν
δραςτθριοτιτων
εκπαιδευμζνο, καταρτιςμζνο
και ζμπειρο
Opportunities - Ευκαιρίεσ

Θ οικονομικι κρίςθ ζχει
αλλάξει τισ προτιμιςεισ του
κοινοφ, οδθγεί τον εςωτερικό
τουριςμό ςε πιο οικονομικοφσ
προοριςμοφσ / επιλογι Αςτικοφ
Ψουριςμοφ - City Break

Δυνατότθτα
υλοποίθςθσ
πολιτικϊν
βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ

Δυνατότθτα

Τhreats - Aπειλζσ

-

-

Ανταγωνιςμόσ με όμορουσ διμουσ του παραλιακοφ
μετϊπου
Πικρόσ αρικμόσ ξενοδοχείων
Θ καλι οικονομικι κατάςταςθ του διμου ςε
ςυνδυαςμό με το μθ μεγάλο ποςοςτό ανεργίασ τθσ
πόλθσ αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντασ διεκδίκθςθσ
προγραμμάτων για τθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία
Θ εκτεταμζνθ αςτικοποίθςθ
Θ ανζγερςθ πολυκατοικιϊν ζχει αλλάξει τθ ςφνκεςθ του
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δθμιουργίασ
διαδθμοτικοφ
δικτφου πόλεων για τον
τουριςμό

Δθμιουργία
τουριςτικϊν ςυμμαχιϊν

Σικονομικι οργάνωςθ
και προγραμματιςμόσ των
επιχειριςεων
για
ενιαία
προϊκθςθ

Χριςθ
των
νζων
δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ
από
το
διμο
και
τισ
επιχειριςεισ
/
ςφγχρονεσ
μεκόδουσ
διαχείριςθσ
και
τεχνολογικζσ εφαρμογζσ

Επιδίωξθ για ανάπτυξθ
ςυνεργαςίασ με τθ Δ/νςθ
Ψουριςμοφ τθσ Υεριφζρειασ
Αττικισ θ οποία μπορεί να
δϊςει
κατευκφνςεισ
και
οδθγίεσ για τισ δράςεισ και
ενζργειεσ του διμου

Αλλαγι ςτον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ του ηθτιματοσ
τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ

Διεφρυνςθ
του
τουριςτικοφ προϊόντοσ του
Υαλαιοφ Φαλιρου με ειδικζσ
μορφζσ τουριςμοφ με ζμφαςθ
ςτον πολιτιςτικό τουριςμό, ςτο
γαςτρονομικό τουριςμό, ςτον
εκπαιδευτικό τουριςμό, ςτο
ςυνεδριακό, ςτον ακλθτικό
τουριςμό με τθν υποςτιριξθ
και
προβολι
ακλθτικϊν
διοργανϊςεων, ςτον καλάςςιο
τουριςμό

Ωποςτιριξθ
των
ςυνεργιϊν
που
είναι
απαραίτθτεσ, ζτςι ϊςτε να
εκπονθκοφν
οι
πολιτικζσ
εκείνεσ που κα ςυμβάλλουν
ςτθν
αντιμετϊπιςθ
των
λειτουργικϊν
προβλθμάτων
που
μειϊνουν
τθν
ελκυςτικότθτα τθσ πόλθσ

Επιδίωξθ ςυνεργαςιϊν
με ΠΞΣ/ΑΠΞΕ/ Ξοιν.Χ.Επ. για

πλθκυςμοφ και κατά ςυνζπεια ζχουν ςθμειωκεί κοινωνικζσ
και πολιτιςτικζσ αλλαγζσ που δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για
νζα τουριςτικά προϊόντα

-

-

-

Σι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτισ επιχειριςεισ
οδθγοφν ςυχνά ςε προςλιψεισ προςωπικοφ χαμθλοφ
εκπαιδευτικοφ επιπζδου και κατά ςυνζπεια χαμθλοφ
επιπζδου παροχι υπθρεςιϊν
Ελλιπισ πλθροφόρθςθ των επιχειρθματιϊν από τουσ
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ (π.χ. πολιτικοφσ μθχανικοφσ,
δικθγόρουσ) για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ οφείλουν να
προβοφν προκειμζνου να μθν αντιμετωπίςουν
προβλιματα κατά τθν αδειοδότθςθ επιχειριςεων
Αμφιςβιτθςθ για τον τρόπο λειτουργίασ των
ΠΞΣ/ΑΠΞΕ/ Ξοιν.Χ.Επ.
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τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ
και
τθν
προϊκθςθ
τθσ
απαςχόλθςθσ

Σλοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι προβολισ

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν εργαλείων

Αξιοποίθςθ
του
ςυςτακζντοσ ΧυΔΡΑ

Απλοποίθςθ
διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ ΞΩΕ
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ΣΥΝΙΕΤΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΣΗ

Σ Διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου είναι τουριςτικόσ διμοσ με προνομιακι γεωγραφικι κζςθ και αναπτυγμζνο το
παραλιακό μζτωπο. Ζχουν υλοποιθκεί ζργα ανάπλαςθσ και βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ και ωσ εκ τοφτου ζχει
αναδειχκεί ωσ τόποσ τουριςτικοφ προοριςμοφ ςε τομείσ κυρίωσ του πολιτιςμοφ, του ακλθτιςμοφ και τθσ
γαςτρονομίασ. Διακζτει δθμοτικά κτίρια και χϊρουσ όπου πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ με ςτόχο τθν
καλλιζργεια & εξζλιξθ του πνεφματοσ και τθν προαγωγι τθσ ομαδικότθτασ., τθν ανάδειξθ του τόπου μασ και τθσ
φυςικισ ομορφιάσ του.
Ψα προαναφερόμενα πλεονεκτιματα ςε ςυνδυαςμό με τθ δραςτθριοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα και άλλων
φορζων (λ.χ. ΞΥΛΧΡ, Ευγενίδειο Μδρυμα, Παρίνα Φλοίςβου, Ξλειςτό Γυμναςτιριο Φαλιρου Tae Kwon Do,
Village Φάλθρο, Υάρκο τθσ Ραυτικισ Υαράδοςθσ, Σικία ΞΣΩΟΣΩΦΑ - Πουςείο Υαιχνιδιϊν Πουςείου Ππενάκθ)
αποτελοφν κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ τοπικισ ανάπτυξθσ και ευθμερίασ.
Σ κλάδοσ τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι αναπτυγμζνοσ με κφρια ανάπτυξθ τθν παροχι υπθρεςιϊν αλλά είναι
αναγκαίεσ οι ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ και λιψθ μζτρων για τθν προςζλκυςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ςτον
τομζα του τουριςμοφ. Ξακϊσ επίςθσ, οι επιχειρθματίεσ είναι απαραίτθτο να δραςτθριοποιθκοφν με
πρωτοβουλίεσ και καινοτομίεσ προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ και να
επιδιϊκουν τθν κατάρτιςθ και ανάπτυξθ του προςωπικοφ τθσ για τθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων.
Σ διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου διοργανϊνει και ςυνδιοργανϊνει ποικίλεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ (πολιτιςτικοφ
και ακλθτικοφ χαρακτιρα που ενδυναμϊνουν το ακλθτικό πνεφμα, το πνεφμα αλλθλεγγφθσ, το πνεφμα τθσ
προςφοράσ ςτο περιβάλλον και ενιςχφουν τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά) για τθν ανάδειξθ και προβολι τθσ
πόλθσ ϊςτε να αποτελζςει τουριςτικόσ προοριςμόσ ςτα νότια προάςτια τθσ Αττικισ και φυςικά ενιςχφουν το
τουριςτικό προϊόν του διμου. Χτισ δράςεισ αυτζσ ςυμβάλλει και θ κεςμοκετθμζνθ Επιτροπι Ψουριςτικισ
Ανάπτυξθσ και Υροβολισ, θ οποία ωςτόςο κα πρζπει να αναπτφξει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ, κυρίωσ, μζςω
ςυνεργαςιϊν.
Θ αρμόδια υπθρεςία για τθν άςκθςθ των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων είναι κατάλλθλα ςτελεχωμζνθ και ζχει
τθν απαιτοφμενθ κατάρτιςθ για τθν κακοδιγθςθ των ενδιαφερομζνων ςτισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ και ςτθν
αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ ϊςτε να ενιςχυκεί θ τοπικι επιχειρθματικότθτα και αγορά. Τςον αφορά
ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, ο διμοσ – με πρόγραμμα ΕΧΥΑ – λειτουργεί το Ξζντρο Ξοινότθτασ
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παρζχοντασ

υπθρεςίεσ

για τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςυνάπτει

Πνθμόνια ςυνεργαςίασ

με

ΠΞΣ/ΑΠΞΕ για υλοποίθςθ πράξεων όπου δίνουν τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ ςε ανζργουσ.
Θ πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ του διμου επιτρζπει τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν καταςκευισ,
ανακαταςκευισ και επιςκευισ διαφόρων δθμοτικϊν χϊρων – καταςκευισ

και βελτίωςθσ υποδομϊν –

καταςκευισ ζργων φιλικά και ελκυςτικά προσ το αςτικό περιβάλλον τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν προβολι τθσ
πόλθσ και κατά ςυνζπεια ςτθν τοπικι οικονομία.
Θ ιςτοςελίδα του διμου – Portal – αποτελεί μζςω προβολισ και πλθροφόρθςθσ με δυνατότθτεσ βελτίωςθσ και
αναβάκμιςθσ προςαρμοςμζνθ ςτισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ τουριςτικισ
προβολισ τθσ πόλθσ.
Σι ςυνεργαςίεσ του διμου ςτον εν λόγω τομζα αφοροφν κυρίωσ εκδθλϊςεισ με ανκρϊπουσ των τεχνϊν και
του πολιτιςμοφ, αλλά είναι αναγκαίο να αναπτυχκοφν και ςε άλλο επίπεδο (π.χ. με Δ/νςθ Ψουριςμοφ
Υεριφζρειασ Αττικισ, με φορείσ του εξωτερικοφ, με δίκτυα με αντικείμενο τον Ψουριςμό – Υολιτιςμό,
διαδθμοτικά κλπ). Χθμαντικι είναι θ ςφςταςθ του ΧυΔΡΑ και θ ζγκριςθ ΣΧΕ/ΒΑΑ «Θ ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ Θ ΛΧΨΣΦΛΑ
ΨΩΡ ΔΦΣΠΩΡ», για τθν εφαρμογι του οποίου ο Χφνδεςμοσ ςφναψε Πνθμόνιο Χυνεργαςίασ με το Ξζντρο
Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ Α.Ε., το Χαροκόπειο Υανεπιςτιμιο, τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, τθ
Ουρικι Χκθνι & το Υάντειο Υανεπιςτιμιο Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν.
Επιπλζον, ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ *εκτελεςκζντα από άλλουσ φορείσ: ανάπλαςθ του Φαλθρικοφ
Τρµου (Φάςθ Α’), καταςκευι πεηογζφυρασ ςτθν παραλιακι λεωφόρο Υοςειδϊνοσ ςτο φψοσ τθσ Παρίνασ του
Φλοίςβου (οδοφ Αφροδίτθσ)+ προςφζρουν υποδομζσ οι οποίεσ ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
και επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν πόλθ.
Χυμπεραςματικά επιςθμαίνονται τα κφρια ςθμεία ενεργειϊν του διμου:


Αναγκαία θ χάραξθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ, ο ςχεδιαςμόσ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.



Εκπόνθςθ μελζτθσ και κατάρτιςθσ προγραμμάτων τουριςτικισ υποδομισ και ανάπτυξθσ του διμου.



Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ του διμου με τουσ ςυναρμόδιουσ επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για
τθν εναρμόνιςθ των πολιτικϊν τουσ και το ςυντονιςμό των δράςεων, με ςκοπό τθν υποβοικθςθ τθσ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ του διμου.



Επιδίωξθ ςυμμετοχισ του διμου ςε τοπικζσ, πανελλαδικζσ ι διεκνείσ εκκζςεισ που διοργανϊνονται με κζμα τον
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τουριςμό, για τθν προβολι του διμου και τθν προϊκθςθ των τοπικϊν τουριςτικϊν προϊόντων.


Εκτζλεςθ διαφθμιςτικϊν προγραμμάτων και γενικά ενζργειεσ, που αφοροφν ςτθν τουριςτικι προβολι και
διαφιμιςθ του διμου ςτο εςωτερικό και εξωτερικό, ιδίωσ με ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, ι διαφθμίςεισ ςε μζςα
μαηικισ ενθμζρωςθσ ι καταχωριςεισ ςε ζντυπα ι εκδόςεισ τουσ ωσ και με οποιονδιποτε άλλον τρόπο.



Χχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ για τθν υποβοικθςθ τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν του
διμου και ιδίωσ, θ αξιολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθ ςφνταξθ προτάςεων και διατφπωςθ γνϊμθσ
για τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων από το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τον κακοριςμό του περιεχομζνου τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου των τουριςτικϊν επιχειριςεων, τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ, ευταξίασ και ευπρεποφσ
εμφάνιςθσ όλων των ςθμείων του διμου, που ζχουν ςχζςθ με τον τουριςμό και τθν ειςιγθςθ ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο για τθ λιψθ μζτρων πραγματοποίθςθσ των ςκοπϊν αυτϊν.
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ΚΚΣΚΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΡΚΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
-

Ψουριςτικζσ προςφορζσ από τισ επιχειριςεισ.
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων.
Χφγχρονοι τφποι τουριςτικοφ προϊόντοσ (τουριςτικό προϊόν γεωγραφικισ ενότθτασ, «τουριςτικό πακζτο», «ςτακμόσκζρετρο», «εκδθλϊςεισ», ιδιόμορφα τουριςτικά προϊόντα, το προϊόν «ανακάλυψθ» και το προϊόν «απόδραςθ»).
Ξαινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ.
Υροβολι και αξιοποίθςθ των πόρων (φυςικϊν, πολιτιςτικϊν), των εγκαταςτάςεων, των υποδομϊν.
Σργάνωςθ και προγραμματιςμόσ δράςεων προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν.
Ξυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ. επίλυςθ του προβλιµατοσ τθσ ςτάκµευςθσ των οχθµάτων.
Ανάπτυξθ και βελτίωςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων.
Σικονομικι οργάνωςθ των επιχειριςεων.
Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθµατικότθτασ.
Ωποκίνθςθ των τοπικϊν επιχειριςεων για καινοτομίεσ, εξειδίκευςθ υπθρεςιϊν και ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ.
Ωποςτιριξθ ςτισ τοπικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.
Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ µζςω ευαιςκθτοποίθςθσ και πλθροφόρθςθσ εργαηοµζνων και εργοδοτϊν.
Επαγγελματικι κατάρτιςθ. Ανάπτυξθ και αναπροςαρµογι δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναµικοφ µζςω προγραµµάτων
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ.
Δικτφωςθ φορζων από διάφορουσ τομείσ (πολιτιςμόσ, τουριςμόσ, ακλθτιςμόσ) και πραγματοποίθςθ προγραμμάτων
ςυνεργαςίασ.
Ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ προβολισ του ∆ιµου.
Εκδθλϊςεισ ενίςχυςθσ δεςμϊν διμου με φορείσ, οργανϊςεισ κλπ άλλων χωρϊν.
Αξιοποίθςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν προγραµµάτων προκειµζνου να βελτιωκεί και να αναπτυχκεί θ τοπικι οικονοµία
Αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και θλεκτρονικϊν μεκόδων και δικτυακϊν υποδομϊν.
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33..22..44 Β
Βεειιηηίίσ
σζ
ζεε ηηεεοο Γ
Γηηννηηθθεεηηηηθθήήοο θθααηη ηηεεοο Ο
Οηηθθννλλννκκηηθθήήοο ΗΗθθααλλφφηηεεηηααοο ηηννππ
Γ
Γήήκκννππ
To λέν ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020» έζεζε ηνπο εμήο ζηφρνπο:


Δλίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο ηεο δεκνζίαο
δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα από παξεκβάζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε
δνκή ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ.



Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα ε νπνία ζε
ζπλδπαζκό κε ζπζηεκηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα απνηειέζνπλ ηα θύξηα εξγαιεία
κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ βειηηώλνληαο ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο θαη θαζηζηώληαο ηε Γηνίθεζε πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή.



Αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κέζσ: ηεο νξζνινγηθήο
θαηαλνκήο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ηεο θαιύηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερώλ ηεο
δηνίθεζεο

θαζώο

θαη

ηεο

παξνρήο

αλαβαζκηζκέλσλ

ππεξεζηώλ

θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηόρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ
αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο.
Πξνθεηκέλνπ ν δήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηαρχηαηεο θαη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα είλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε, ε
αλαδηνξγάλσζε,

ε

αιιαγή

δηαδηθαζηψλ-ζπζηεκάησλ,
ζπληειεζηψλ

ηεο

ε

βειηίσζε

δηνηθεηηθήο

ησλ

ηθαλφηεηαο

βαζηθψλ
–δειαδή:

αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο θαη
ζπζηήκαηα- ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνθαζηζηηθά νη
δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο. Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε
ηδηαίηεξα

ησλ

ΣΠΔ

(ηερλνινγία

πιεξνθνξηψλ

θαη

επηθνηλσλίαο) εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία πξεζβεχεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο
Μεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οξηζκέλεο
απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ λα επηηεπρζνχλ είλαη νη εμήο: αλαβάζκηζε
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ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ,
ηξνπνπνίεζε

Ο.Δ.Τ.,

πεξηγξαθή

ζέζεσλ

εξγαζίαο

κε

ζαθήλεηα,

αμηνπνίεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο, θαιιηέξγεηα ζπκκεηνρηθνχ πλεχκαηνο θαη αιιαγή θνπιηνχξαο,
αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο,
νξγαλσηηθφηεηα, πξνγξακκαηηζκφο, κεζνδηθφηεηα θαη ζπληνληζκφο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξέα, νδεγνί

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδεη ε

λνκνζεζία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ζηνρνζεζίαο θαη αμηνιφγεζεο, αλαζρεδηαζκφο
εζσηεξηθψλ θαη εμσζηξεθψλ δηεξγαζηψλ θαη απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ελίζρπζε
ειεγθηηθψλ

κεραληζκψλ,

πξνψζεζε

αξρψλ

δηαθάλεηαο,

εθαξκνγέο

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο πνπ επηηάζζνπλ νη λέεο
δηαδηθαζίεο βάζεη λφκνπ, εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ, ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο.
Δπηπιένλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δήκνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ππεξεζηψλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα
γηα ηαρχηεξε θαη ζηνρεπκέλε αληαπφθξηζε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
δήκνπ (εηζπξαμηκφηεηα, ξχζκηζε νθεηιψλ, εθαξκνγή ΚΔΓΔ θιπ), ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ, ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο. Γηεχξπλζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ (επξσπατθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ). Καζψο επίζεο θαη κέξηκλα γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ πφξσλ ηνπ δήκνπ.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ε ρξήζε

εμεηδηθεπκέλσλ

εξγαιείσλ κε αηρκή ηηο ΣΠΔ.
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ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ρρότυπα - Συςτιματα - Εργαλεία

ΝΑΚ/ΠΧΚ

Διαχειριςτικι Επάρκεια

ΡΑΛ

Ξοινό Υλαίςιο Αξιολόγθςθσ

ΣΧΛ

ISO 9001/2008

ΣΧΛ

Επιμορφϊςεισ - Ξατάρτιςθ
Χφςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Υόρων

ΡΑΛ
ΣΧΛ

Χφςτθμα Διαχείριςθσ Γνϊςθσ
Χφςτθμα Υρογραμματιςμοφ & Υαρακολοφκθςθσ
Ζργων
Χφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

ΣΧΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Σχόλιο - Ραρατθριςεισ
Ψφπου Α, Β, Γ

Θ αρμόδια υπθρεςία δεν ζχει κάνει χριςθ
ακόμα.

ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΔΚΑΚΥΒΕΝΗΣΗ
ΝΑΚ/ΠΧΚ
Διαδικτυακι Υφλθ
Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ του Υολίτθ
Διαβοφλευςθ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ψοπικό δίκτυο (lan)
Αςφρματο δίκτυο (w-lan)
Αρικμόσ web servers
Web servers/ Γραμμι επικοινωνία (εφροσ ηϊνθσ)

ΡΑΛ
ΣΧΛ
1
NAI

Α/Α

Επίπεδο Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν

1.
2.
3.

Χτάδιο 1 - Λςτοςελίδα
Χτάδιο 2 – Λςτοςελίδα
Χτάδιο 3 - Αιτιματα

4.

Χτάδιο 4 – θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ

5.

Χτάδιο 5 – θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ

Σχόλιο - Ραρατθριςεισ

url: www.palaiofaliro.gr
url: url: http://aitimata.palaiofaliro.gr
Ωπάρχει μεν θ δυνατότθτα, αλλά προσ το
παρόν θ λειτουργικότθτα αυτι είναι
ανενεργι.

13.5DL/11.13UL

ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΚΤΗ
Ρεριγραφι
Ενθμζρωςθ / Υλθροφόρθςθ (νζα, εκδθλϊςεισ, διαγωνιςμοί, οργανόγραμμα
υπθρεςιϊν διμου, δράςεισ, κλπ)
Ζντυπα αιτιςεων
Θλεκτρονικι υποβολι αιτθμάτων
Θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ οφειλϊν μζςω πιςτοποίθςθσ Γ.Γ.Υ.Χ.
( προσ άμεςθ
υλοποίθςθ)
Θλεκτρονικι αίτθςθ – παραλαβι πιςτοποιθτικϊν, οικονομικι ενθμζρωςθ (προσ
άμεςθ υλοποίθςθ)

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπθρεςιών ορίηονται τα 5 ςτάδια υλοποίθςθσ: Στάδιο 1 - Ρλθροφόρθςθ, Στάδιο 2 - Αλλθλεπίδραςθ, Στάδιο 3 Αμφίδρομθ
αλλθλεπίδραςθ, Στάδιο 4 Συναλλαγι, Στάδιο 5 Ρροςωποποίθςθ.

Ονομαςία κτιρίου

ΔΘΠΑΦΧΛΑΞΣ
ΠΕΓΑΦΣ
Ψερψιχόρθσ 51 &
Αρτζμιδοσ

Επιφάνεια
κτιρίου (τ.μ.)

6.898,46

ΚΤΚΚΑΚΗ ΥΡΟΔΟΜΗ
Κτίςματα Κςτορικισ /
Αρικμόσ Εργαηομζνων
Αρχιτεκτονικισ αξίασ

Α' Βραβείο Υανελλινιου
Αρχιτεκτονικοφ
Διαγωνιςμοφ, 1986

Ρροςβαςιμότθτα ςε
ΑΜΕΑ

130

ναι

202
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ΣΛΞΘΠΑ
«Κ.ΔΛΥΟΑΦΑΞΣΩ»
Ιβθσ Ακαναςιάδου
& Ψρίτωνοσ

462

ΞΨΛΦΛΣ
«ΦΟΣΛΧΒΣΧ»
Οεωφόροσ
Υοςειδϊνοσ 25,
Φλοίςβοσ

523,75

ΡΕΞΦΣΨΑΦΕΛΣ
Αγίασ Χοφίασ &
Αγίου Υζτρου
ΑΠΑΣΧΨΑΧΛΣ
Χωκράτουσ 5 &
Αγίου Υζτρου
ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΛΑΨΦΕΛΑ
(μιςκωμζνο )
Αγ. Αλεξάνδρου 77
ΞΕΥ
(μιςκωμζνο)
Αγ. Αλεξάνδρου 75Α
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΕΥ
(μιςκωμζνο)
Κερμοπυλϊν
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΩΥΘΦΕΧΛΑ
(μιςκωμζνο)
Αγ. Αλεξάνδρου 75Α
ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΑ
ΞΕΡΨΦΑ
(μιςκωμζνα)

Λςτορικό διατθρθτζο

όχι

Οευκό ιςτορικό κτίριο
ςφμβολο του Υαλαιοφ
Φαλιρου - κατ’ εκτίμθςθ
καταςκ. 1885-1895 /
Υρζπει να είναι ζνα από
τα
ελάχιςτα
«ςτρογγυλά» κτίρια τθσ
εποχισ του και μάλλον
το
μοναδικό
ςωηόμενο. Είναι το μόνο
κτίριο τθσ ακτισ του
Υαλαιοφ Φαλιρου, που
βρίςκεται κάτω από τθν
34
παραλιακι οδό.

όχι

10

ναι

35.002
ναι

81,21

ναι

140

8

ναι

76,20

6

ναι

216 (2
όροφοι)

Χολωμοφ 40:
240
Οθτοφσ
4:

ναι

όχι

34

Βι. https://www.alimosonline.gr/all-around/16851%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85
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ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ
(μιςκωμζνο)
Ψρίτωνοσ 118
ΥΑΛΔΛΞΘ
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ
Χπάρτθσ 1
ΞΑΥΘ
(μιςκωμζνα)

Υλικοσ
194
8.587
5.153
125
295
12.192
1.289
335
6.752
559
13
19
6
64

1.
2.
3.

125
Πιλτιάδου
47: 147,51
Αγ.
Βαρβάρασ
24: 328
Θχοφσ
26:
103,48
269

όχι

118

όχι

Υανδρόςου
43: 235
Αγ.
Βαρβάρασ
124: 330
Χειρινων 1-3
& Άτλαντοσ:
203,70

όχι

ΤΕΧΝΚΚΟΣ ΕΞΟΡΛΚΣΜΟΣ
Είδοσ
Ζπιπλα (ζργα τζχνθσ : πίνακεσ ηωγραφικισ, γλυπτά)
Ζπιπλα (λοιπόσ εξοπλιςμόσ)
Ζπιπλα – μζςα αποκικευςθσ (κάδοι απορριμμάτων)
Ζπιπλα (τθλεφ. ςυςκευζσ – κζντρα)
Ζπιπλα (θλεκτρ. ςυςκευζσ)
Ζπιπλα και ςκεφθ
Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ – μζρθ Θ/Ω
Φωτοτυπικά μθχανιματα / εκτυπωτζσ
Πθχανιματα
Πθχανιματα (επιςτθμονικά όργανα)
Επιβατθγά οχιματα
Δίτροχα
Σχιματα μεγάλου κυβιςμοφ (λεωφορεία, υδροφόρεσ, VAN)
Απορριμματοφόρα, ρυμουλκοφμενα, ςκοφπα, ςάρωκρα, θμιφορτθγά, φορτθγά, ανατρεπόμενα
ΒΑΣΚΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΚΕΣ
Ωποςτιριξθ μθχανογραφικι & λογιςμικϊν εφαρμογϊν (ςυμπ/νων και οικονομικϊν και προνοιακϊν) /
ανάδοχεσ εταιρείεσ
ΕΔΧΡΑ (Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρομοφ Αττικισ) για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων
Ανάδοχοσ Αςφαλιςτικι εταιρεία κτιρίων και οχθμάτων
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Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ανάδοχοσ Εταιρία ςυντιρθςθσ κτιρίων
Ανάδοχοσ εταιρία ςυντιρθςθσ Θ/Π εγκαταςτάςεων
Ανάδοχοσ εταιρεία ςυντιρθςθσ αςανςζρ
Ανάδοχοσ εταιρεία για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι φωτοτυπικϊν μθχ/των
Ανάδοχοσ εταιρεία για εργαςία απεντόμωςθσ-μυοκτονίασ
Ανάδοχοσ εταιρεία για τθ μαγνθτοφϊνθςθ, μαγνθτοςκόπθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ & αναπαραγωγι
των πρακτικϊν του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου
Ανάδοχοσ εταιρεία για ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ
Σρκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ για τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων
Απαςχόλθςθ Λατροφ εργαςίασ
Απαςχόλθςθ Ψεχνικοφ αςφαλείασ
Πε το Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια των θλεκτρονικϊν
διαγωνιςμϊν ζργων
Πε το Ελεγκτικό Χυνζδριο για τον ζλεγχο των ΧΕΥ και των απολογιςμϊν
Πε τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ (ωσ ζχουςα τθν αρμοδιότθτα τον ζλεγχο νομιμότθτασ των
πράξεων του διμου)
Πε το Ωπουργείο Εςωτερικϊν (ωσ αρμόδιο όργανο ζκδοςθσ διατάξεων, κανονιςμϊν, εγκυκλίων για τθν
άςκθςθ αρμοδιοτιτων των διμων)
Πε τθν Υεριφζρεια Αττικισ (είτε για ζκδοςθ εγκριτικϊν πράξεων είτε ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ
εκτζλεςθσ ζργων/εργαςιϊν/προμθκειϊν)

ΡΕΚΓΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΣΙΕΤΩΝ ΙΕΜΑΤΩΝ
Βραβείο
LOCAL
LEADER
OF
THE YEAR (κατθγορία ACHIEVEMENT IN GΣVERNMENT) ςτο Διμαρχο Διονφςθ Χατηθδάκθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ ο
δεφτεροσ καλφτεροσ διμαρχοσ μεταξφ εκατοντάδων ςυναδζλφων του ςτθν Ευρϊπθ (για τθν οικονομικι διαχείριςθ) –
Δεκζμβριοσ 2012
Σ διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου ζνασ από τουσ 4 πλεοναςματικοφσ διμουσ τθσ Ελλάδασ (δεν εμφανίηουν ζλλειμμα, αλλά αντίκετα
ζχουν
πλεόναςμα
αρκετϊν
εκατομμυρίων
ευρϊ.
Χαρακτθριςτικά μοντζλα χρθςτισ και νοικοκυρεμζνθσ διοίκθςθσ αποτελοφν οι διμοι Ρεάπολθσ – Χυκεϊν, Λλίου, Φαλιρου και
Υαλλινθσ) – 2013
Βράβευςθ με το Ευρωπαϊκό Χιμα Αριςτείασ ςτθ Χρθςτι Διακυβζρνθςθ ςτο πλαίςιο του κοινοφ ζργου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ με τίτλο : Ψεχνικι Βοικεια για τθ Κεςμικι Ενίςχυςθ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ζλαβε τθν
θ
7 κζςθ ςτουσ 12 διμουσ τθσ Ελλάδασ που βραβεφτθκαν μεταξφ δεκάδων που ςυμμετείχαν) - 2018
Ενθμζρωςθ των πολιτϊν με ςφγχρονεσ καλαίςκθτεσ θλεκτρονικζσ πινακίδεσ για τα δρϊμενα ςτθν πόλθ.
Εφαρμογι θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και sms για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του χαρτιοφ, τθν
εξοικονόμθςθ χρόνου, τθν οικονομία και αξιοπιςτία ςτο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του διμου.
Χριςθ του προγράμματοσ ΔΛΑΩΓΕΛΑ από τθν πλειοψθφία των διοικθτικϊν υπαλλιλων – χριςθ του ΞΘΠΔΘΧ από όλεσ τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ επί δθμοςίων ςυμβάςεων – χριςθ του ΕΧΘΔΘΧ από τθν Ψ.Ω. – Ωλοποίθςθ του Ρ. 4305/2014 (διάκεςθ και
περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων – DATA ) *ςτουσ 264 φορείσ (ςε χρονικό διάςτθμα από 20/4/15 – 24/1/18) ο
οσ
διμοσ μασ ιταν ο 39
που ανταποκρίκθκε ςτισ επιταγζσ του νόμου και πραγματοποίθςε τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ ςτισ 8/9/15+
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΚΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ










ΟΓΑΝΩΤΚΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΚ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΚΤΟΥΓΚΑΣ











ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΡΕΚΟΚΣΜΟΚ
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Απαιτείται μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ
Πεταβίβαςθ νζων αρμοδιοτιτων δίχωσ
τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ και τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ
Χφγχυςθ ςτθν ερμθνεία διατάξεων
κυρίωσ λόγω πράξεων του Ε.Χ.
Ανάγκθ ιεράρχθςθσ των λειτουργιϊν του
διμου ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
περιοχισ
Ανάγκθ
εφαρμογισ
ςυςτιματοσ
αξιολόγθςθσ
και
ελζγχου
(προχπολογιςμόσ, ειςροζσ, εκροζσ,
αποτελζςματα,
ανάλυςθ
κόςτουσοφζλουσ)
Υολυνομία και πολυπλοκότθτα δίχωσ
πρακτικοφσ
οδθγοφσ
εφαρμογισ
/γραφειοκρατία
και
χρονοβόρεσ
διαδικαςίεσ/
ανάγκθ απλοφςτευςθσ
διαδικαςιϊν και κωδικοποίθςθσ
Πθ
εφαρμογι
του
ςυςτιματοσ
αξιολόγθςθσ δομϊν και υπθρεςιϊν
Ανάγκθ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ
αξιολόγθςθσ
και
ελζγχου
αποτελεςματικότθτασ
και
αποδοτικότθτασ / μθ χριςθ δεικτϊν
Θ απουςία
ςφγχρονων
μεκόδων,
τεχνικϊν και εργαλείων διοίκθςθσ
δυςκολεφει
τον
εντοπιςμό
των
προβλθμάτων και ακόλουκα τθν επίλυςι
τουσ.
Υαλαιόσ Σ.Ε.Ω. ( 2003)
Δεν
υφίςταται
υπθρεςία
Υρογραμματιςμοφ και Σργάνωςθσ
Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ ενεργειϊν των
υπθρεςιϊν
Πθ
επαρκισ
δεκτικότθτα
του
προςωπικοφ
νζων
μεκόδων
και
τεχνολογιϊν













ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΚΚΕΣ
Δυνατότθτεσ
Πθχανογράφθςθ των υπθρεςιϊν και
υποδομζσ τεχνολογίασ
Υιςτοποίθςθ διαχειριςτικισ ικανότθτασ
υπθρεςιϊν
Βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
Δυνατότθτα
ανάπτυξθσ
διαλειτουργικότθτασ
μεταξφ
των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του διμου
και των εποπτευομζνων ΡΥΔΔ και μεταξφ
του διμου/ΡΥΔΔ του και φορζων τθσ
Ξεντρικισ και Γενικισ Ξυβζρνθςθσ
βελτιϊνοντασ και
αξιοποιϊντασ τισ
υφιςτάμενεσ αλλά και νζεσ εφαρμογζσ
Ψροποποίθςθ Σ.Ε.Ω.
Ξαλλιζργεια πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και
ςυμμετοχικότθτασ
Διαχειριςτικι επάρκεια τφπου Α, Β, Γ /
επικαιροποίθςθ
Ψροποποίθςθ και επικαιροποίθςθ του
εγχειριδίου
διαδικαςιϊν
∆ιοικθτικισ
Λκανότθτασ για Χυγχρθµατοδοτοφµενα
Ζργα διµου Υ. Φαλιρου, ΕΧΥΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκό
Χιμα
ςτθ
Χρθςτι
Διακυβζρνθςθ
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ΑΝΙΩΡΚΝΟ
ΔΥΝΑΜΚΚΟ











Υεριοριςμοί
Πθ φπαρξθ κεντρικοφ ςυντονιςμοφ
Αργόσ ο ρυκμόσ τθσ αναδιοργάνωςθσ και
διοικθτικισ
μεταρρφκμιςθσ
των
δθμοςίων υπθρεςιϊν
Ανάγκθ ανάπτυξθσ των εςωτερικϊν
υποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν των ΣΨΑ
(Ωπθρεςιϊν
Υλθροφορικισ,
Υρογραμματιςμοφ
&
Σργάνωςθσ,
Ψεκμθρίωςθσ κλπ)
Σι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ
επθρεάηουν
τθ
λειτουργία
των
υπθρεςιϊν του διμου και ειδικότερα
ςτισ ςυναλλαγζσ με τουσ πολίτεσ
Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ λόγω κεςμικοφ
πλαιςίου
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Ανάγκθ νζου ΣΕΩ / προςαρμογι ςτισ
νζεσ ανάγκεσ και δεδομζνα
Αναδιοργάνωςθ
των
υπθρεςιϊν/ανακατανομι αρμοδιοτιτων
Πθ
ςωςτόσ
και
ζγκαιροσ
προγραμματιςμόσ
των
αναγκϊν
προμθκειϊν και ωσ εκ τοφτου θ μθ
ανάλογθ παρακολοφκθςθ
Ανεπαρκισ ςυμμετοχι των υπθρεςιϊν
ςτισ
διαδικαςίεσ
οργάνωςθσ
και
προγραμματιςμοφ
/
απόψεισ
εμπλεκομζνων
Επικάλυψθ
αρμοδιοτιτων
των
υπθρεςιϊν
Ζλλειψθ κινιτρων λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ που ζχει επιφζρει μείωςθ μιςκϊν
Πθ εφαρμογι κινιτρων αποδοτικότθτασ
Οόγω αυξθμζνων αρμοδιοτιτων, γίνεται
ανάκεςθ παράλλθλων κακθκόντων ςε
αρκετοφσ υπαλλιλουσ
Ανάγκθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ
(π.χ. οικονομικισ κατεφκυνςθσ και
λογιςτικισ,
πλθροφορικισ,
Υεριβάλλοντοσ, υγείασ)
Χτελζχωςθ ΞΕΥ για κάλυψθ αυξθμζνων
αναγκϊν εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν
Ζλλειψθ τακτικοφ προςωπικοφ ςτισ
ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ
Ζλλειψθ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ
μεταξφ των υπθρεςιϊν














Ευκαιρίεσ
Ρζο κεςμικό πλαίςιο θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
(εμπλουτιςμόσ,
εκςυγχρονιςμόσ,
δθμοςιότθτα,
απλοφςτευςθ,
αυκεντικοποίθςθ,
προςταςία
προςωπικϊν
δεδομζνων,
αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων
Ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Υλθκϊρα λογιςμικϊν και εφαρμογϊν για
τθν
αποτελεςματικότερθ
και
αποδοτικότερθ λειτουργία των υπθρεςιϊν
του διμου

Δυνατότθτεσ
Ϊπαρξθ προςωπικοφ ανϊτερθσ και
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ
Εμπειρία και ικανότθτα του προςωπικοφ
λόγω προχπθρεςίασ
Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων κατάρτιςθσ
Ψροποποίθςθ Σ.Ε.Ω.
Αποςτολι υπθρεςιακϊν φακζλων για
κρίςεισ Υροϊςταμζνων
Επιχειρείται ανάπτυξθ
διαδικαςιϊν
ςυμμετοχισ
του
προςωπικοφ
ςτο
ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ δράςεων οργάνωςθσ και
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν
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Άςκθςθ κακθκόντων Υροϊςταμζνων με
αναπλιρωςθ
Απαιτείται ςυνεχισ κατάρτιςθ &
επιμόρφωςθ του προςωπικοφ
Πθ ςυμμετοχι όλων των υπαλλιλων ςε
προγράμματα
κατάρτιςθσ
και
επιμόρφωςθσ προςωπικοφ
Δθμιουργία
αναςφάλειασ,
φόβου,
ευκυνοφοβίασ, απροκυμίασ, εχκρικισ
ςυμπεριφοράσ, αμφιςβιτθςθσ, ζλλειψθ
αποφαςιςτικότθτασ,
ζλλειψθ
του
αιςκιματοσ τθσ δικαιοςφνθσ/ εμπόδια
ςτθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ και
ςυνεργαςίασ
Ανάγκθ ορκολογικότερθσ διαχείριςθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ / ανάπτυξθ
κινιτρων / αλλαγι κουλτοφρασ
Ανάγκθ καλλιζργειασ αντιμετϊπιςθσ του
πολίτθ ωσ πελάτθ, ανάπτυξθσ ςεβαςμοφ
και διαφορετικι αντιμετϊπιςθ τθσ κάκε
περίπτωςθσ
Ανάγκθ ευελιξίασ λόγω των νζων
αναγκϊν
Υεριοριςμοί
Υεριοριςμόσ προςλιψεων
Πθ ορκι τοποκζτθςθ προςωπικοφ
/αναντιςτοιχία τυπικϊν προςόντων &
γνϊςεων με το αντικείμενο εργαςίασ
Ζλλειψθ ικανϊν θγετικϊν ςτελεχϊν
Χυγκεντρωτιςμόσ και περιοριςμζνθ
κατανομι υπευκυνοτιτων και εξουςίασ
ςτα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα / μθ
εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςε μεςαία και
κατϊτερα επίπεδα ιεραρχίασ
Υεριοριςμζνθ αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ
των προςπακειϊν και εργαςιϊν του
προςωπικοφ
Πθ προϊκθςθ των ιδεϊν του
προςωπικοφ / μθ ενςωμάτωςθ ςτον
προγραμματιςμό και τθ διαμόρφωςθ τθσ
ςτρατθγικισ του διμου (θ υλοποίθςθ
τθσ ςτρατθγικισ είναι δουλειά όλων)
Πθ καλλιζργεια
τθσ ουςιαςτικισ
ςυμμετοχισ / νζα αντίλθψθ / ζλλειψθ
γνϊςεων
ςυντονιςτϊν
και
ςυμμετεχόντων











Ευκαιρίεσ
Υρογράμματα
εκπαίδευςθσ
και
κατάρτιςθσ του προςωπικοφ από ΕΕΨΑΑ,
ΞΕΔΕ, ΛΡΕΥ, κλπ
Υρόγραμμα κινθτικότθτασ υπαλλιλων
Πετατάξεισ υπαλλιλων
Υρογράμματα προςλιψεων (οριςμζνου
χρόνου) μζςω ΣΑΕΔ και ΑΧΕΥ
Ρομοκετικό πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ
των δομϊν και υπθρεςιϊν
Οειτουργεί θ θλεκτρονικι εφαρμογι του
Πθτρϊου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν Ξεντρικι
Ξυβζρνθςθ
Διαδικαςία
θλεκτρονικισ
υποβολισ
Εντφπων
ΧΕΥΕ
–
ΣΑΕΔ
μζςω πρόςβαςθσ ςτο Υλθροφοριακό
Χφςτθμα
«ΕΦΓΑΡΘ»
(καταχϊρθςθ
πρόςλθψθσ εργαηομζνων)
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ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ
ΔΚΑΚΥΒΕΝΗΣΗ




Υροβλιματα/ανάγκεσ
Ζλλειψθ εφαρμογισ ολοκλθρωμζνου
ςυςτιματοσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
Διςτακτικότθτα/αναςφάλεια
του
προςωπικοφ
ςε κάκε νζο μζτρο
υλοποίθςθσ δράςεωσ
θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
Ζλλειψθ γνϊςθσ λιψθσ μζτρων
προφφλαξθσ ςτο χειριςμό των Θ/Ω
Ανεπαρκισ
αξιοποίθςθ
των
δυνατοτιτων
των
θλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων

Υεριοριςμοί
Υολλαπλά
θλεκτρονικά
ςυςτιματα
φορζων / καταχωριςεισ ςτοιχείων –
αναρτιςεισ
Ψο νζο κεςμικό πλαίςιο θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
και τα χρονικά
περικϊρια υλοποίθςθσ δράςεων δεν
«βρίςκει»
ζτοιμεσ
τισ
δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ
και ειδικότερα τισ
αποκεντρωμζνεσ και τα ΡΥΔΔ





















ΚΤΚΚΑΚΗ
ΥΡΟΔΟΜΗ ΚΑΚ
ΤΕΧΝΚΚΟΣ
ΕΞΟΡΛΚΣΜΟΣ








Υροβλιματα/ανάγκεσ
Διάςπαρτεσ οι υπθρεςίεσ του διμου
Πιςκωμζνα κτίρια για τθ ςτζγαςθ των
δθμοτικϊν υπθρεςιϊν
Χυνεχισ ςυντιρθςθ των κτιρίων λόγω
παλαιότθτασ
Χυνεχισ ςυντιρθςθ των οχθμάτων
Ανάγκθ ανανζωςθσ των οχθμάτων και
κυρίωσ τθσ κακαριότθτασ
Ζλλειψθ μθχανθμάτων ανακφκλωςθσ
χαρτιοφ
Περικι αντικατάςταςθ εκτυπωτϊν και
ςυςκευϊν
Βελτίωςθ τθλεφωνικοφ κζντρου
Ενίςχυςθ και επζκταςθ τθσ Ξεντρικισ










Δυνατότθτεσ
Διάκεςθ Θ/Ω ςε όλο το προςωπικό (των
ανάλογων ειδικοτιτων)
Ωφίςτανται
λογιςμικζσ
εφαρμογζσ
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τθσ κάκε
υπθρεςίασ και περαιτζρω βελτίωςθσ και
ανάπτυξθσ
Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και
πρωτοκόλλου και sms
Ϊπαρξθ ιςτοςελίδασ του διμου – Portal
Δυνατότθτα αναρτιςεων ςτο Portal από
τουσ ίδιουσ τουσ υπαλλιλουσ
Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν μζςω
τθσ
θλεκτρονικισ εφαρμογισ e-Αιτιματα
aitimata.palaiofaliro.gr
Ευκαιρίεσ
Δυνατότθτα βελτίωςθσ & ανάπτυξθσ
θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν
υψθλοφ
επιπζδου αξιοποιϊντασ ΨΥΕ
Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και ενίςχυςθ
τθσ διαλειτουργικότθτασ
Υροϊκθςθ
νζων
θλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων
αυτοματοποίθςθσ
διοικθτικϊν ενεργειϊν
Υρόγραμμα ΔΛΑΩΓΕΛΑ, ΕΧΘΔΘΧ, ΞΘΠΔΘΧ,
DATA: ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ / πθγι
πλθροφοριϊν
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Χυνεργαςία φορζων του δθμοςίου
Δυνατότθτεσ
Ετιςια πρόβλεψθ ςτον π/υ για δαπάνεσ
ςυντιρθςθσ
κτιρίων,
μθχανθμάτων,
ςυςκευϊν
και
οχθμάτων
λόγω
οικονομικισ δυνατότθτασ
Δυνατότθτα εκτζλεςθσ ζργων/εργαςιϊν
ςτα δθμοτικά κτίρια για προςβαςιμότθτα
ςε όλουσ
Δυνατότθτα προμικειασ νζων οχθμάτων
κακαριότθτασ
Δυνατότθτα προμικειασ μθχανθμάτων
ανακφκλωςθσ χαρτιοφ
Δυνατότθτα βελτίωςθσ τθλεφωνικοφ
κζντρου
Δυνατότθτα βελτίωςθ ςυςτθμάτων και
εφαρμογϊν μθχανοργάνωςθσ
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Πονάδασ Επεξεργαςίασ του διμου
Πθ προςβαςιμότθτα ΑμεΑ ςε όλα τα
δθμοτικά κτίρια
Ζλλειψθ αποκθκευτικϊν χϊρων



















ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΑ ΚΑΚ
ΡΕΚΟΥΣΚΑ





Υεριοριςμοί
Θ αφξθςθ αρμοδιοτιτων των διμων
δθμιουργεί νζεσ ανάγκεσ χωροταξικισ
διάταξθσ και τιρθςθσ αρχείου
Υεριοριςμζνεσ
παρεμβάςεισ
ςτα
υφιςτάμενα κτίρια
Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και εμπλοκι
διαφόρων φορζων για τακτοποίθςθ
αυκαιρζτων
Υεριοριςμόσ
επιλζξιμων
χρθματοδοτοφμενων δράςεων για κτίρια
επιλογζσ ςτο πλαίςιο ενεργειακισ
απόδοςθσ, προςταςίασ Υεριβάλλοντοσ
και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ
Υροβλιματα/ανάγκεσ
Σρκολογικότερθ
διαχείριςθ
των
οικονομικϊν πόρων ςε ςυνδυαςμό με
τθν παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων
για τθ μείωςθ δαπανϊν
Πεγαλφτερθ διάκεςθ πόρων για
ανταποδοτικά
ζργα/υπθρεςίεσ/προμικειεσ
Ανάγκθ προςαρμογισ των λογιςμικϊν
εφαρμογϊν ςτισ ςυνεχϊσ νζεσ και
αυξανόμενεσ απαιτιςεισ τθσ Ξεντρικισ
Ξυβζρνθςθσ ςτθ χοριγθςθ οικονομικϊν
ςτοιχείων, κακϊσ και ςτισ νζεσ διατάξεισ
περί δθμοςίων ςυμβάςεων
Ωπάρχει μθ αξιοποιοφμενθ δθμοτικι
περιουςία
Αργοί ρυκμοί ειςπραξιμότθτασ λόγω
οικονομικισ κρίςθσ
Πθ
μθχανογραφθμζνθ
λογιςτικι
παρακολοφκθςθ ςε όλεσ τισ αποκικεσ






















Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ
Εκκακάριςθ αρχείου για εξοικονόμθςθ
χϊρων
Εξειδικευμζνο
και
καταρτιςμζνο
προςωπικό Ψ.Ω.
Σικονομικι δυνατότθτα του διμου
Ευκαιρίεσ
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
για
ζργα/προμικειεσ
βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ
και
προςταςίασ
του
περιβάλλοντοσ
Ανάπτυξθ
ανταγωνιςμοφ
μζςω
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ι ςυλλογι
προςφορϊν ςφμφωνα με το κεςμικό
πλαίςιο για επίτευξθ του καλφτερου
δυνατοφ αποτελζςματοσ για το διμο
Κεςμικό
πλαίςιο
τακτοποίθςθσ
αυκαιρζτων

Δυνατότθτεσ
Αξιοποίθςθ
και
ανάπτυξθ
των
υφιςταμζνων Υλθροφορικϊν ςυςτθμάτων
& εφαρμογϊν οικονομικισ διαχείριςθσ
και αποκθκϊν, κακϊσ
και
περί
προμθκειϊν/υπθρεςιϊν/ζργων
Εφαρμογι και τιρθςθ διαδικαςιϊν περί
του
προχπολογιςμοφ,
απολογιςμοφ,
ιςοηυγίου,
ιςολογιςμοφ,
μθτρϊου
δεςμεφςεων, λθξιπρόκεςμων και λοιπϊν
οικονομικϊν ςτοιχείων
Εφαρμογι
διαδικαςιϊν
περί
των
δθμοςίων
ςυμβάςεων
προμθκειϊν/υπθρεςιϊν/ζργων – κακϊσ
και θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ
Ωφίςταται εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο
προςωπικό επί οικονομικϊν ηθτθμάτων
Ωφίςταται
εκπαιδευμζνο
και
καταρτιςμζνο
προςωπικό
για
τθν
εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου των
δθμοςίων ςυμβάςεων
Υλεοναςματικόσ ο διμοσ
Ψιρθςθ διατάξεων ΞΕΔΕ και εφαρμογι
νομοκετικϊν διατάξεων περί ρυκμίςεων
χρεϊν προσ τουσ διμουσ
Χθμαντικζσ δράςεισ ανάπτυξθσ και
βελτίωςθσ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ
Σικονομικι δυνατότθτα για περαιτζρω
210

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ



αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων

Υεριοριςμοί
Ευκαιρίεσ
 Ρζο κεςμικό πλαίςιο για τισ δθμόςιεσ
 Υολλαπλοί ζλεγχοι (Αποκεντρωμζνθ
ςυμβάςεισ
Διοίκθςθ, Ε.Χ., Υεριφζρεια)
 Ρζο κεςμικό πλαίςιο για τθν οικονομικι
 Πείωςθ οικονομικϊν πόρων λόγω τθσ
διαχείριςθ και τισ επιχορθγιςεισ
οικονομικισ κρίςθσ
 Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ςτθ χοριγθςθ
 Χωρεία νομοκετικϊν διατάξεων
οικονομικϊν ςτοιχείων των διμων προσ
 Αρνθτικι δθμοςιονομικι ςυγκυρία
τουσ αρμόδιουσ φορείσ
 Πείωςθ κρατικϊν επιχορθγιςεων

Υρογράμματα για χρθματοδοτοφμενεσ
 Αδυναμία είςπραξθσ εςόδων
δράςεισ
 Απαιτοφνται πολλζσ και διαφορετικζσ
υποβολζσ οικονομικϊν ςτοιχείων
ΣΥΝΙΕΤΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΣΗ - ΚΚΣΚΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΚΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
Σ διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου ζχει ιδιόκτθτο δθμοτικό κατάςτθμα ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ,
αλλά υπάρχουν και αρκετζσ διάςπαρτεσ ςε μιςκωμζνα κτίρια. Ψο γεγονόσ αυτό βζβαια ςυχνά δθμιουργεί ηθτιματα
επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και αποτελεςματικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν. Θ μθ αξιοποιοφμενθ ακίνθτθ περιουςία δεν
είναι μεγάλθ, αλλά κα πρζπει να αξιοποιθκεί

μζςω επιτρεπόμενων χρθματοδοτοφμενων εργαλείων που αφοροφν κυρίωσ

δράςεισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Απαραίτθτεσ είναι οι εργαςίεσ υποδομϊν για ΑΠΕΑ ςε δθμοτικά κτίρια.
Σ διμοσ βρίςκεται ςε πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ και αυτό του επιτρζπει να διακζτει κονδφλια για ςυντθριςεισ,
επιςκευζσ, προμικειεσ, αναβακμίςεισ εξαςφαλίηοντασ καλζσ ςυνκικεσ εργαςιακϊν χϊρων – με ςθμαντικι τθ ςυμβολι του
ιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφαλείασ-, κατάλλθλο εξοπλιςμό, μθχανιματα, οχιματα, λογιςμικζσ εφαρμογζσ για
ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν. Θ λειτουργία του Portal αποτελεί εργαλείο εκςυγχρονιςμοφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ
τουσ πολίτεσ, το οποίο ςυνεχϊσ ανανεϊνεται και αναβακμίηεται. Θ μθχανογράφθςθ και μθχανοργάνωςθ των υπθρεςιϊν του
διμου βρίςκεται ςε πολφ καλό επίπεδο με δυνατότθτεσ βελτίωςθσ ςε εξειδικευμζνα ηθτιματα.
Θ οργανωτικι δομι του διμου βαςίηεται ςτον Ο.Ε.Υ., ο οποίοσ ωςτόςο κα πρζπει να τροποποιθκεί λαμβανομζνου υπόψθ ότι
είναι παλαιόσ (2003) και ζχουν ακολουκιςει νομοκετικζσ διατάξεισ που ορίηουν νζεσ διαδικαςίεσ, αρμοδιότθτεσ κ.ά. Βζβαια
εκδίδονται ςχετικζσ πράξεισ προκειμζνου να καλυφκεί το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζγκριςθ του νζου Σ.Ε.Ω. Απαραίτθτθ θ
ανακατανομι αρμοδιοτιτων και κακθκόντων, θ καλφτερθ ςτελζχωςθ οριςμζνων υπθρεςιϊν, θ ςφνταξθ περιγραμμάτων
κζςεων, θ αξιολόγθςθ δομϊν. Σ αρικμόσ

του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι ικανοποιθτικόσ

- εκτόσ ενδεχομζνωσ

μεμονωμζνων ειδικοτιτων -. Ψο επίπεδο του προςωπικοφ είναι πολφ ικανοποιθτικό: τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εμπειρία,
κατάρτιςθ/επιμόρφωςθ, ικανότθτεσ, δυνατότθτεσ , αλλά αφενόσ οι ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ

αφετζρου

οι

προςωρινζσ ανακζςεισ κακθκόντων Υροϊςταμζνων, κακϊσ και θ αςάφεια των εργαςιϊν του προςωπικοφ και θ πολυνομία -γεγονότα που ζχουν μεγάλθ διάρκεια – λειτουργοφν αναςταλτικά (ςε κάποιο ποςοςτό των υπαλλιλων) ςτθν απόδοςθ και
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αποτελεςματικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Είναι αναγκαία θ εφαρμογι κινιτρων κακϊσ και θ ανάπτυξθ δεκτικότθτασ
ςε νζεσ εφαρμογζσ και θ υιοκζτθςθ καινοτομιϊν (χριςθ ΤΡΕ).
Τλα τα παραπάνω ςυχνά οδθγοφν ςτθν μθ ικανοποιθτικι αξιοποίθςθ των μζςων, ανεπαρκι πλθροφόρθςθ, ελλιπι ανάπτυξθ
των καναλιϊν επικοινωνίασ & ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ. Γενικότερα είναι αναγκαία θ αλλαγι κουλτοφρασ για τθ
διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και το ρόλο του ςτθ ςτρατθγικι του διμου (μζςω τθσ ςυμμετοχικότθτασ και
διαβοφλευςθσ ενιςχφεται το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ, δζςμευςθσ, αςφάλειασ και ικανοποίθςθσ) και τθν ορκι αξιοποίθςθ του
προςωπικοφ ϊςτε να επιτευχκεί αφξθςθ παραγωγικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ.
Ωςτόςο – παρά τα όποια ηθτιματα υφίςτανται ςε κζματα οργανωτικισ δομισ και προγραμματιςμοφ – ο διμοσ είναι
αποδοτικόσ και αποτελεςματικόσ και για αυτό ςυχνά κερδίηει διακρίςεισ και βραβεία κυρίωσ για τθν οικονομικι διαχείριςθ
κακϊσ και ςτθ Χρθςτι Διακυβζρνθςθ.

,,
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3.2.4.1 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΚΑΡΣΔΛΔ ΑΚΙΝΗΣΩΝ - ΛΙΣΑ

Α/Α

ΚΩΓΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1 1

ΓΡΑΦΔΗΑ-ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ

2 2

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ -ΟΜΖΡΟΤ 54

Πνιπθαηνηθία

3 3

ΝΖΡΖΗΓΧΝ 18-20

Πνιπθαηνηθία

4 4

ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ/ΜΗΘΧΖ

5 5

ΑΠΟΘΖΚΔ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ

6 6

ΑΠΟΘΖΚΔ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ

7 7

ΑΠΟΘΖΚΔ- ΤΝΔΡΓΔΗΑ

8 8

ΚΣΖΡΗΑ ΣΑΘΜΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

9 9

Α΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ (ΦΗΞ)

10 10

Β΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ

11 11

Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ

12 12

ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ

13 13

1ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

14 14

2ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΚΟΛΧΝΑΚΗ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 4νπ ΟΡΟΦΟΤ
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15 15

3ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

16 16

4Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

17 17

5ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

18 18

6o ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

19 19

7ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

20 20

8ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

21 21

9ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

22 22

10ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

23 23

11ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

24 24

1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

25 25

2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

26 26

3ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

27 27

4ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

28 28

5 ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
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Α/Α

ΚΧΓΗΚΟ

ΟΝΟΜΑΗΑ

29 29

6ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

30 30

7ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

31 31

8ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

32 32

10ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

33 33

11ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

34 34

12ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

35 35

13ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

36 36

1ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

37 37

2ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

38 38

3ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

39 39

4ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟΤ

40 40

5ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

41 41

1ν ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

42 42

2ν ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
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43 43

3ν ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

44 44

4ν ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

45 45

ΔΚΚΛΖΗΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ

46 46

ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΟ-ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ

47 47

ΓΖΠΔΓΟ-ΜΠΑΚΔΣ

48 48

ΓΖΠΔΓΟ-ΜΠΑΚΔΣ

49 49

ΓΖΠΔΓΑ-ΜΠΑΚΔΣ

50 50

ΓΖΠΔΓΟ-ΜΠΑΚΔΣ

51 51

ΓΖΠΔΓΑ-ΣΔΝΝΗ

52 52

ΓΖΠΔΓΟ-ΜΠΑΚΔΣ

53 53

ΓΖΠΔΓΟ-ΜΠΑΚΔΣ

54 54

ΓΖΠΔΓΟ ΣΔΝΝΗ

55 55

ΓΔΧΣΡΖΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΖΜΔΗΑ Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

56 56

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΟΜΒΡΗΧΝ

57 57

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ
ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

58 58

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟΥ. ΟΜΒΡΗΧΝ

59 59

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΟΜΒΡΗΧΝ

60 60

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΟΜΒΡΗΧΝ

61 61

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ
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62 62

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΧΚΡΑΣΟΤΚΑΛΛΗΚΡΑΣΟΤ

63 63

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΚΑΘ.

64 64

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΑΠΟΥ.ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ
ΦΑΛΖΡΟΤ

65 65

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ
ΑΓ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

66 66

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΚΑΘ.Δ ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΜΔΗΑ

67 67

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ
ΑΠΟΥ.ΠΔΡΗΟΥ.ΑΜΦΗΘΔΑ

68 68

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥ. Α 20

69 69

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥ/ΚΟ
ΦΛΟΗΒΟ

70 70

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

71 71

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ

72 72

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΣΟ ΑΠΟΥ/ΚΟ ΑΜΦΗΘΔΑ

73 73

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ ΤΝΓ. ΑΚ.ΑΠΟΥ.

74 74

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΑΠΟΥ/ΚΟ ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

75 75

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ ΑΠΟΥ/ΚΟ
ΤΣΖΜΑ

76 76

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥ.ΚΑΘ.ΧΚΡΑΣΟΤΣΔΡΦΗΘΔΑ
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77 77

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΚΑΘ.ΔΠΗΔΗΓ.ΦΤΔΧ

78 78

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΑΚΑΘ.ΔΠΔΗΓ.ΦΤΔΧ

79 79

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΑΠΟΥ. Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

80 80

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΦΗΞ-ΕΖΗΜΟΠ.-ΑΓ.ΣΡΗΑΓΠΛ.ΝΣΑΒΑΡΖ

81 81

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΑΚΑΘ.Δ ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΜΔΗΑ

82 82

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΚΛΑΓ.ΜΔ ΣΟ ΑΠΟΥ/ΚΟ
ΤΝΓ.ΑΚΑΘ.

83 83

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΚΑΘ.ΜΔΜ.ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ

84 84

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΑΠΟΥ.Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

85 85

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΡ.ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥ.ΓΗΚΣΤΟ
Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

86 86

ΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥ.ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

87 87

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΓΗΑΦ.ΟΓΧΝ
189

88 88

ΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥ/ΚΟ
ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

89 89

ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΓΧΝ

90 90

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΡ.ΤΝΓ.ΑΠΟΥ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

91 91

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥ.ΟΜΒΡ. ΓΖΜ.

92 92

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ 28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ
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Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

93 93

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ Λ.ΑΜΦΗΘΔΑ-ΝΑΤΠΛΗΟΤ

94 94

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΚ.ΜΔ ΣΟ ΑΠΟΥ/ΚΟ

95 95

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΖ ΣΟ Ο.Σ.10 ΦΛΟΗΒΟ

96 96

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡ.ΤΝΓ.ΜΔ ΑΠΟΥ.Γ.Π.Φ.

97 97

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥ.Δ ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΜΔΗΑ

98 98

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣ.ΤΝΓ.ΓΖΜ.ΟΗΚΟΠ.ΚΑΣ.

99 99

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΡ.ΤΝΓ.ΑΠΟΥ.ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

100 100

ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΑΓΧΓΧΝ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ

101 101

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΔΠΔΗΓΟΤΖ ΦΤΔΧ

102 102

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥ.ΟΜΒΡΗΧΝ
ΚΔΝΣΡ.Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

103 103

ΑΠΟΥ/ΚΟ ΟΜΒΡΗΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΦΗΛΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ

104 104

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ ΜΔ ΑΠΟΥ/ΚΟ
ΑΓΧΓΟ

105 105

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ

106 106

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΥ.ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
ΑΝΟΗΚ.ΑΘΛ.ΚΔΝΣΡΟΤ

107 107

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

108 108

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ
ΑΚΑΘ.

109 109

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΟΜΒΡ.ΟΓΟΤ ΝΗΚΑΗΑΣΔΡΦ.

110 110

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥ.ΑΚΑΘ.ΟΓΟΤ
ΝΗΚΑΗΑ

111 111

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓ.ΜΔ ΣΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ

112 112

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ ΣΟ ΑΠΟΥ.

113 113

ΚΑΣ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

114 114

ΚΑΣ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

115 115

ΚΑΣ. ΑΓΧΓ. ΚΑΗ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ

116 116

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΟΤ ΤΝΓ.ΜΔ
ΑΠΟΥ.ΓΗΑΦ.ΖΜΔΗΧΝ

117 117

ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΓΧΝ

118 118

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ
ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΣΔΠ. ΦΤΔΧ

119 119

ΤΝΓΔΖ ΟΓΟΤ ΛΑΚΧΝΗΑ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ
ΓΗΚΣΤΟ

120 120

ΚΑΘ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥΔΣ. ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΠΔΗΓ.
ΦΤΔΧ

121 121

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΛΖΖ Δ ΖΜΔΗΟ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ

122 122

ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

123 123

ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΑΓΧΓΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

124 124

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ
ΚΑΣΑΚ. ΤΛΛΔΚΣ. ΔΤΓΑΠ

125 125

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΛΛΔΚΣ. ΔΤΓΑΠ

126 126

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ

127 127

ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΤΓΡ. ΔΓΚΑΣ.
ΚΖΠΧΝ

128 128

ΔΠΔΚΣΑΖ & ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΤΓΡΑΤΛ. ΔΓΚ.
ΚΖΠΧΝ

129 129

ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΖ ΔΓΚΑΣ.ΚΖΠΧΝ

130 130

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ
ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ

131 131

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΟΥΘΖ ΡΔΜ.ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ

132 132
133 133

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

134 134

ΓΖΠΔΓΟ ΜΠΑΚΔΣ

135 135

ΓΖΠΔΓΑ ΜΠΑΚΔΣ (ΜΗΚΡΟ & ΜΔΓΑΛΟ)

136 136

ΓΖΠΔΓΟ ΜΠΑΚΔΣ

137 137

ΓΖΠΔΓΑ ΣΔΝΝΗ (ΣΡΗΑ)

138 138

ΓΖΠΔΓΑ ΜΠΑΚΔΣ (ΓΤΟ)

139 139

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

140 140

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

141 141

ΟΗΚΟΠΔΓ.ΛΧΡΗΓΑ

142 142

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ & ΑΗΘΟΤΑ Γ

143 143

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
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ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

144 144

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ . ΜΠΑΚΔΣ

145 145

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ

146 146

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ

147 147

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

148 148

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ

149 149

ΓΖΠΔΓΟ ΜΠΑΚΔΣ

150 150

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

151 151

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

152 152

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

153 153

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

154 154

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

155 155

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

156 156

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

157 157

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

158 158

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

159 159

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

160 160

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

161 161

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

162 162

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

163 163

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

164 164

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

165 165

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

166 166

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

167 167

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

168 168

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

169 169

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

170 170

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

171 171

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

172 172

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

173 173

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

174 174

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

175 175

ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟ ΥΧΡΟ ΚΔΛ

176 176

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

177 177

ΠΔΡΗΒΑΛ.ΥΧΡΟ ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ

178 178

ΓΗΑΜΟΡΦ. ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΑ

179 179

ΠΡΟΣΟΜΖ Δ ΓΖΜ.ΥΧΡΟ

180 180

ΝΖΗΓΔ-ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ

181 181

ΝΖΗΓΔ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ

182 182

ΝΖΗΓΑ ΣΡΗΓΧΝΗΚΖ ΠΡΑΗΝΟΤ

183 183

ΦΗΛΟΣΔΥΝΖΖ ΠΡΟΣΟΜ. Θ. ΓΗΠΛΑΡΑΚΟΤ

184 184

ΦΗΛΟΣΔΥΝΖΖ ΠΡΟΣΟΜΖ ΠΡΟΣΟΜΖ Δ
ΓΖΜ.ΥΧΡΟ

185 185

ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

186 186

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΚΟΤ ΑΠΟΛΛΧΝΟ

187 187

ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΑΗΝΟΤ

188 188

ΔΞΧΡΑΗΜΟ ΣΡΗΓ. ΠΡΑΗΝΟΤ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

189 189

ΝΖΗΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ

190 190

ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ

191 191

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ
ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΝΖΗΓΑ

192 192

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΠΡΑΗΝΟΤ

193 193

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΑΡΑΛΗΑ (ΠΟΔΗΓΧΝΟ)

194 194

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

195 195

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

196 196

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

197 197

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

198 198

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

199 199

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ

200 200

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ

201 201

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΔΓΔΜ (ΒΔΛΣΗΧΖ)

202 202

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ(ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΜΔ ΟΡΓΑΝΑ)

203 203

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΖΘΑΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ

204 204

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΗΘ. ΣΖΘΑΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ

205 205

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΧΝ

206 206

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΘΟΓΟΤ ΣΖ Β' ΠΑΡΑΛ. ΔΓΔΜ
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Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

207 207

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΠΔΡ.ΚΟΦΑΥ.
(ΧΚΡ. - ΣΔΡΦ.)

208 208

ΑΝΑΚΑΣΑΚ. ΟΓΟ ΜΔΣΑ ΚΑΣΑ. ΟΓ. ΓΗΚΣ.
ΚΟΦΑΥΔΗΛΛΑ

209 209

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Β' ΦΑΖ

210 210

ΑΝΑΚΑΣΑΚ. ΟΓΟ ΜΔΣΑ ΚΑΣΑ. ΟΓ. ΓΗΚΣ.
ΧΚΡΑΣ.-ΣΔΡΦΗΘΔΑ

211 211

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΗΔΞΟΓΟΤ ΣΟ ΟΣ 269

212 212

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΟΓΤΔΧ

213 213

ΑΦΑΛ. ΣΜ. ΟΓ. ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑΚ.
ΚΡΑΠΔΓΟΡΔΗΘΡ

214 214

ΚΑΣΑΚ. ΑΦΑΛΣ. Δ ΠΑΛΑΗΑ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ

215 215

ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΣΜΖΜ. ΟΓΧΝ ΧΚΡΑΣΟΤ ΟΓΤΔΧ

216 216

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ

217 217

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓ. ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

218 218

ΑΝΑΚ. ΟΓΟΣΡ. ΟΓ. ΓΗΚΣ. ΠΔΡ. ΚΟΦΑΥΔΗΛΛΑ
(ΧΚΡ.-ΚΑΛΛΗΚΡ.)

219 219

ΑΠΟΚΑΣ. ΟΓΟΣΡ. ΤΜΖΣΣΟΤ-ΓΖΜΟΘΔΝΟΤ

220 220

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΑΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

221 221

ΑΝΑΚΑΣΑΚ. ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΧΝ

222 222

ΑΝΑΚΑΣΑΚ. ΟΓΟΤ ΑΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Β΄ΦΑΖ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

223 223

ΓΗΑΜ. ΟΓΟΣ. ΛΟΓΧ ΑΛΑΓ. ΚΛΗΜ. ΟΜΒ.
ΚΟΦΑΥΔΗΛΛΑ

224 224

ΚΑΣΑΚ. ΣΜΖΜ. ΟΓΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΑ

225 225

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΘΟΓΟΤ ΣΖ Β' ΠΑΡΑΛΗΑ

226 226

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΟΓΧΝ

227 227

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΗΚΣΗΝΟΤ

228 228

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΣΟ
ΓΡΟΜΟ

229 229

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΟΓΧΝ (ΟΓΟΖΜΑΝΖ)

230 230

ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 90 ΥΜ Υ 1,00 = 90

231 231

ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ (Δ
ΠΡΑΗΝΟ)

232 232

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ
΄94

233 233

ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑΦ. ΟΓΧΝ

234 234

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΟΓΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ

235 235

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΣ. ΠΔΕΟΓΡ. ΓΗΑ ΤΠΟΓ. ΚΑΓΧΝ

236 236

ΠΔΕΟΓΡΟΜΟ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ ΝΑΨΑΓΧΝ

237 237

ΚΑΣΑΚ. ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΦΛΟΗΒΟΜΠΑΣΖ

238 238

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΗΓΚΛΗΓ. ΑΠΟ ΦΛΟΗΒΟ-ΜΠΑΣΖ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

239 239

ΠΛΑΚΟΣΡ. ΠΔΕΟΓΡ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

240 240

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΛΔΓ.
ΣΤΠΟΛΟ.ΚΗΓΚ. ΠΑΡΑΛΗΑ

241 241

ΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΑΠΟΣ. ΠΔΕΟΓ. ΓΗΑ ΣΟΠΟΘ.
ΚΑΓΧΝ

242 242

ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΟΦΑΥΔΗΛΛΑ

243 243

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ

244 244

ΚΑΣΑΚΔ. ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΑΡΣΔΜΗΓΑ- ΑΣΛΑΝΣΟ

245 245

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΑΜΦΗΘΔΑ

246 246

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΣΑ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ

247 247

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΟΓΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ

248 248

ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡ. ΚΟΦΑΥΔΗΛΛΑ

249 249

ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑΦ. ΟΓΧΝ

250 250

ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ ΠΔΕΟΓΡ. ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ

251 251

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΔΠΔΗΓ. ΦΤΖ

252 252

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΥΟΛ. ΤΓΚΡ.
ΝΑΨΑΓΧΝ

253 253

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡ. ΣΟ ΟΣ 87

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

254 254

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝ. ΥΧΡΧΝ ΣΟ ΟΣ 134

255 255

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ

256 256

ΚΑΣΑΚ. ΠΔΕΟΓΡ. ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ

257 257

ΚΑΣΑΚ. ΠΔΕΟΓΡ. ΑΜΦΗΘΔΑ

258 258

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ

259 259

ΑΠΟΣΜΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΓΧΝ

260 260

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΣΜ. ΠΔΕ. ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΓΧΝ

261 261

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

262 262

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ
ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ

263 263

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

264 264

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡ. Η.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

265 265

ΤΝΟΛΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 270.000 ρ 0,001

266 266

ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΖΜ. ΦΧΣΗΜΟΤ

267 267

ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΖΜ. ΦΧΣΗΜΟΤ

268 268

ΤΜΠΛΖΡΧΖ & ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΖΜ. ΦΧΣΗΜΟΤ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

269 269

ΤΜΠΛΖΡΧΖ & ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΖΜ. ΦΧΣΗΜΟΤ

270 270

ΖΛΔΚΣΡ/ΜΟ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΠΑΚΔΣ ΚΔΑ

271 271

ΖΛΔΚΣΡ/ΜΟ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΔΝΝΗ ΚΔΑ

272 272

ΖΛΔΚΣΡ/ΜΟ ΔΞΧΘΔΝ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ

273 273

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΟΤ ΑΠΟΛΛΧΝΟ

274 274

ΔΝΗΥΤΖ ΖΛΔΚΣΡ. ΓΖΠΔΓ. ΠΟΓΟΦ.- ΜΠΑΚΔΣ

275 275

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΟΤ ΑΓ.
ΠΔΣΡΟΤ

276 276

ΔΠΔΚΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡ. ΠΔΕΟΓΡΟΜ. ΠΑΡΑΛΗΑ

277 277

ΔΝΗΥΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ

278 278

ΖΛΔΚΣ/ΜΟ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΠΑΚΔΣ (ΧΚΡΑΣΟΤ)

279 279

ΑΝΑΚΑΣ.- ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ ΠΑΗΓ.
ΥΑΡΑ ΠΑΚΦΤΛ.

280 280

ΖΛΔΚΣ/ΜΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΦ. ΔΓΚΑΣ. ΟΓΟΤ ΑΓ.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

281 281

ΖΛΔΚΣΡ. ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΟΝ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ
ΓΖΠΔΓΟΤ

282 282

ΖΛΔΚΣΡ/ΜΟ ΛΔΧΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

283 283

ΖΛΔΚΣ/ΜΟ ΠΔΕΟΓΡ. ΣΟ ΟΣ 87

284 284

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΖΛΧΝ ΖΛΔΚ. ΑΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

285 285

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ- ΔΤΓΑΠ

286 286

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ-ΔΤΓΑΠ

287 287

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ-ΔΤΓΑΠ

288 288

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ

289 289

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ

290 290

ΝΔΔ ΠΑΡΟΥΔ ΓΔΖ

291 291

ΖΛΔΚΡΟΦΧΣΗΜΟ ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖΠΟΔΗΓΧΝΟ-Λ. ΑΜΦΗΘΔΑ

292 292

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ

293 293

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΛΔΧΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

294 294

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ

295 295

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΟΤ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ

296 296

ΖΛΔΚΡΟΦΧΣΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ

297 297

ΓΖΠΔΓΟ ΜΠΑΚΔΣ (ENA)

298 298

ΓΖΠΔΓΟ ΣΔΝΝΗ (ΔΝΑ)

299 299

ΓΔΧΡΓΗΟΤ Β΄(ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ)

300 300

ΦΛΟΗΒΟΤ

301 301

ΖΡΧΧΝ

302 302

ΗΚΑΡΧΝ

303 303

ΓΖΜΑΡΥΟΤ Η.ΝΣΑΒΑΡΖ

304 304

ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΝΣΑΖ

305 305

ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ

Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

306 306

ΘΔΜΗΓΟ

307 307

ΟΦΗΑ ΜΠΔΦΟΝ

308 308

ΜΑΜΑΛΖ

309 309

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

310 310

ΦΗΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

311 311

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΠΔΕΟΓΡ. ΟΣ. 87

312 312

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

313 313

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ Π.ΦΑΛΖΡΟΤ

314 314

ΑΝΣΗΠΛΤΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΟΓΧΝ

315 315

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Δ
ΠΑΛΑΗΔ ΤΝΓΔΔΗ

316 316

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ & ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ ΣΟ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΣΤΟ

317 317

ΔΓΚΑΣ/Ζ ΓΟΜΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ

318 318

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ & ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔ ΣΟ
ΑΠΟΥ/ΚΟ ΓΗΚΣΤΟ

319 319

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΛΖΣΟΤ & ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

320 320

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΣΑΤΡΧΔΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΟΓΧΝ

321 321

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΤΜΒΟΛΖ ΟΓΟΤ ΕΖΗΜ/ΛΟΤ &
ΚΟΝΗΣΖ

322 322

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
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323 323

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ
ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Β' ΦΑΖ

324 324

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ
ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΖ ΦΤΔΧ

325 325

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΗΜΑΚΧΝ & ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ

326 326

ΑΠΟΣΜΗΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΓΧΝ

327 327

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

328 328

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ (ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ
ΦΑΛΖΡΟΤ & ΑΜΦΗΘΔΑ)

329 329

ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ 10-Γ' ΣΜ.ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Μνλνθαηνηθία

330 330

ΦΗΛΟΣΡΑΣΟΤ 28

Οηθόπεδν

331 331

ΔΛΛΖ 5

Οηθόπεδν

ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΗΟΓΔΗΑ
ΠΔΠΑΛΑΗΧΜΔΝΖ ΟΗΚΗΑ 92 Μ2

332 332

ΖΒΖ 32

Μνλνθαηνηθία

ΣΟ ΑΚΗΝΖΣΟ ΔΥΔΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΔΗ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟ
ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΗΘΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΓΑΖ ΣΟΤ "ΜΟΤΔΗΟΤ
ΓΗΠΛΑΡΑΚΟΤ"

333 333

ΦΛΟΗΒΟ -ΠΟΔΗΓΧΝΟ 33

334 334

ΜΗΛΣΗΑΓΟΤ 42-44

Οηθόπεδν
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556,75 ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ Γ΄ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ "ΜΠΑΨΡΑ"

ΜΗΛΣΗΑΓΟΤ &
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 2.623 Μ2 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΖΜΟΤ 478,00- 15 ΛΟΗΠΟΗ
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335 335

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ

336 336

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ

Οηθόπεδν

337 337

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ & ΛΖΣΟΤ

Οηθόπεδν

338 338

ΑΗΑΝΣΟ & ΠΑΡΣΖ

ΚΟΦΑΥΔΗΛΑ

ΥΧΡΟ ΣΑΘΜΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ

ΠΛΗΘΟ
ΔΓΓΡΑΦΩΝ :338

ελίδα 12 από 12
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

Όραμα – Στρατηγική του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Άξονεσ-Μέτρα-Στόχοι
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4.1

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο:
πνιηηηθέο επηινγέο

Όξακα ηνπ Γήκνπ – Καηεπζπληήξηεο

ΕΝΤΥΡΟ ΕΡ_08: ΣΤΑΤΗΓΚΚΟΣ ΣΧΕΔΚΑΣΜΟΣ
ΟΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ψο Πραμα του διμου Υαλαιοφ Φαλιρου είναι να αναπτυχκοφν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ ϊςτε ο τόποσ να αποτελζςει
ελκυςτικόσ και ποιοτικόσ πολιτιςτικόσ τουριςτικόσ προοριςμόσ, παρζχοντασ υψθλζσ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ϊςτε να
ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ των πολιτϊν του διμου και των επιςκεπτϊν.
Σ Διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου γνωρίηοντασ ότι ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ Τ.Α. είναι θ διαχείριςθ και διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων
– λειτουργεί εγγφτερα ςτον πολίτθ και το πρόβλθμα και ζχει τθν ευκφνθ για τισ βαςικζσ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και για
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ - με ςτόχο τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ προσ όλουσ τουσ πολίτεσ, ϊςτε να βελτιωκεί θ ποιότθτα
ηωισ και να επιτευχκεί θ τοπικι ανάπτυξθ, χαράςςει και εφαρμόηει πολιτικζσ με ςκοπό να παρζχει ςτουσ πολίτεσ ποιοτικζσ
υπθρεςίεσ επιδιϊκοντασ τθν τοπικι ανάπτυξθ ςε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό επίπεδο.
Χε ςυνκικεσ δθμοςιονομικισ πίεςθσ και ζλλειψθσ πόρων (περιςςότερεσ υπθρεςίεσ με λιγότερουσ πόρουσ - “to do more with
less”) λόγω τθσ κοινωνικο-οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και ςε ζνα κλίμα αμφιςβιτθςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, αντιμζτωποσ ςε
προκλιςεισ (τθ δθμοςιονομικι ςυγκυρία, τουσ περιοριςμζνουσ πόρουσ, τισ αυξανόμενεσ αρμοδιότθτεσ των διμων και άρα περιςςότερεσ
υπθρεςίεσ, τισ απαιτιςεισ ςτθν εκτζλεςθ διαδικαςιϊν, το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τισ αυξανόμενεσ προςδοκίεσ των πολιτϊν και
των επιχειριςεων, τθν πολυνομία και πολυπλοκότθτα των κανονιςτικϊν κειμζνων και ρυκμίςεων, τθν ανάγκθ χριςθσ μεκόδων αξιολόγθςθσ
προςωπικοφ και δομϊν, τισ νζεσ και πολφπλοκεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται από τθν οικονομικι-κοινωνικι κρίςθ, τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ
ςτθν τεχνολογία), ο διμοσ Υαλαιοφ Φαλιρου καταφζρνει να αντιμετωπίςει τισ παραπάνω προκλιςεισ όχι απλά ςε ικανοποιθτικό

επίπεδο αλλά «απαντά» δυναμικά με αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα ανταποκρινόμενοσ ςτισ προςδοκίεσ των πολιτϊν
και των επιχειριςεων οι οποίεσ γίνονται όλο και υψθλότερεσ λόγω των δυςμενϊν ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα μασ.
Ακολουκϊντασ μια ορκολογικι και ςυγκρατθμζνθ οικονομικι διαχείριςθ, αξιοποιϊντασ τουσ πόρουσ που διακζτει (χρθματικοί,
φυςικοί, ιδιοκτθςία, υποδομζσ, εξοπλιςμό, ανκρϊπινο δυναμικό) και τα χρθματοδοτικά εργαλεία και αναπτφςςοντασ
ςυνεργαςίεσ («Υολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ»), κακϊσ και τθν προνομιακι γεωγραφικι του κζςθ ςε ςυνδυαςμό με τον
υπερτοπικό χαρακτιρα τθσ πόλθσ λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ ςθμαντικϊν και αξιόλογων δραςτθριοτιτων,

επιτυγχάνει τθν

υλοποίθςθ των ςτόχων του δια τθσ εκτζλεςθσ του τεχνικοφ προγράμματοσ και του προχπολογιςμοφ: τεχνικά ζργα, υλικοτεχνικζσ
υποδομζσ, προςταςία του περιβάλλοντοσ, αςτικι ανάπτυξθ, κακαριότθτα, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τοπικι ανάπτυξθ, πολιτιςτικι
και τουριςτικι ανάπτυξθ, εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν, χριςθ νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Η αναγκαιότθτα των μεταρρυκμίςεων και αναδιοργάνωςθσ τθσ Δ.Δ. αποτελεί μζριμνα του διμου προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ εξελίξεισ & απαιτιςεισ και πράγματι προβαίνει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ (εγκατάςταςθ νζων λογιςμικϊν ςε
εφαρμογι νζων διατάξεων – θλεκτρονικι καταχϊρθςθ και χοριγθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ,
θλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρμογι για τα καταςτιματα, οικονομικι διαχείριςθ, δθμοτικι περιουςία, θλεκτρονικι
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αλλθλογραφία, ψθφιακζσ υπογραφζσ, θλεκτρονικι διακίνθςθ δεδομζνων, θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί, GDPR, θλεκτρονικόσ
φάκελοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, πίνακεσ μεςοπρόκεςμου, διπλογραφικό, θλεκτρονικι τιρθςθ αποκικθσ κ.ά. / άςκθςθ νζων
αρμοδιοτιτων / αξιολόγθςθ προςωπικοφ / ανακατανομι προςωπικοφ / αλλαγζσ ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ,
ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ των υπθρεςιϊν δομϊν / λειτουργία ΞΕΥ – αφξθςθ διαδικαςιϊν που διεκπεραιϊνει, αφξθςθ
παρεχόμενων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, εξζλιξθ και ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν των ΡΥΔΔ, διαδικαςίεσ διαφάνειασ, ενθμζρωςθσ
και πλθροφορίασ κλπ).
Βαςικοί ςτόχοι του διμου, επιδιϊκοντασ τθν πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ των τοπικϊν ηθτθμάτων προσ όφελοσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν και τθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ , είναι:


θ τοπικι ανάπτυξθ,



θ

βελτίωςθ

των

υποδομϊν

(περιβάλλον,

τεχνολογία,

πολιτιςμόσ,

κλπ)

με

ζργα

καταςκευισ/

επζκταςθσ/ανακαίνιςθσ/επιςκευισ/ςυντιρθςθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ κακϊσ και με μελζτεσ μζςω τθσ ενίςχυςθσ
τθσ ευρφτερθσ ςυμμετοχισ

των κοινωνικϊν φορζων και ομάδων, αλλά και των απλϊν πολιτϊν μζςω

κεςμοκετθμζνων διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ κατά το ςχεδιαςμό και τθ λιψθ αποφάςεων για τθν υλοποίθςθ
πολιτικϊν,


θ εξαςφάλιςθ των πόρων (δθμιουργία ςυνεργαςιϊν, διαχείριςθ προςωπικοφ για αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ, αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων και δθμοτικισ περιουςίασ, μζτρα είςπραξθσ
εςόδων),



θ παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ,



θ άςκθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν προςταςίασ και ζνταξθσ ιδιαίτερα προσ τισ ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ
προκειμζνου να μθν υπάρχουν κοινωνικοί αποκλειςμοί και διακρίςεισ και να ενιςχυκεί θ ςυνοχι τθσ τοπικισ
κοινωνίασ,



θ βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου (κοινωνικι, θκικι, πνευματικι ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ/ ικανοποίθςθ των
βαςικϊν αλλά και των πολιτιςτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου: εργαςία, υγεία-περίκαλψθ, κοινωνικι πρόνοια,
παιδεία, ψυχαγωγία, ελεφκερο χρόνο κ.λπ. μζςω τθσ τεχνολογίασ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ εργαςίασ, τθσ
ψυχαγωγίασ, τθσ μόρφωςθσ κ.α.).

Τλα τα παραπάνω ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ του διμου Υαλαιοφ Φαλιρου ςε δθμοφιλι πολιτιςτικό τουριςτικό προοριςμό. Σι
ςτρατθγικζσ πολιτικζσ του διμου ςυμβάλλουν ςτθν τόνωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ πόλθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ
οικονομικά και κοινωνικά.
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ΚΑΤΕΥΙΥΝΤΗΚΕΣ ΡΟΛΚΤΚΚΕΣ ΕΡΚΛΟΓΕΣ
Σι βαςικότερεσ κατευκυντιριεσ αρχζσ-αξίεσ που κα προωκιςουν δυναμικά τθν υλοποίθςθ του οράματοσ του διμου είναι οι
εξισ:
 Λςότιμθ μεταχείριςθ και ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν
 Χεβαςμόσ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
 Αποδοτικι ςυνεργαςία του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν ανάπτυξθ κοινϊν ςτόχων και αξιϊν / εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ -- τροποποίθςθ του ΣΕΩ για τισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτισ αρμοδιότθτεσ των υπθρεςιϊν και τθν
περιγραφι των εργαςιϊν τθσ κάκε οργανωτικισ μονάδασ / αλλαγι κουλτοφρασ
 Διαφάνεια και χρθςτι διαχείριςθ
 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για τθν αξιοποίθςθ και ανάδειξθ των τοπικϊν πόρων και ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων
 Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ ςε τοπικό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο

Σι κφριεσ πολιτικζσ επιλογζσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ που διαπνζουν το αναπτυξιακό όραμα του διμου είναι:


Σ εκςυγχρονιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ



Σ πολιτιςτικόσ-ακλθτικόσ τουριςμόσ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ



Θ βελτίωςθ και ανάπτυξθ των υποδομϊν ωσ ιςχυρά κεμζλια



Σι καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων



Θ ενίςχυςθ τθσ Απαςχόλθςθσ



Σ Διμοσ να είναι θ κινθτιριοσ δφναμθ του παραλιακοφ μετϊπου



Θ προςταςία του Υεριβάλλοντοσ – κλθρονομιά των επόμενων γενεϊν



Θ Ωγεία ωσ αγακό όλων των πολιτϊν



Θ Ξοινωνικι μζριμνα ωσ δείκτθσ του πολιτιςμοφ



Θ Εκπαίδευςθ που βάηει τα κεμζλια του μζλλοντοσ



Σ Ψουριςμόσ που ανακαλφπτει τισ ιδιαιτερότθτεσ του τόπου μασ



Σ Υολιτιςμόσ ωσ κλθρονομιά που εξελίςςεται και ο Ακλθτιςμόσ ωσ τρόποσ ηωισ



Σ Ψοπικόσ Υόροσ που διοχετεφεται ςτισ κατάλλθλεσ δράςεισ
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4.2

Άμνλαο 1: Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο
Άξονασ 1 : Ρεριβάλλον και Ροιότθτα Ζωισ
Μζτρα

Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ: Δ/νςθ Ψ.Ω., Δ/νςθ Υεριβάλλοντοσ-Υραςίνου, Δ/νςθ Ξακαριότθτασ, Δ/νςθ Σ.Ω., Δ/νςθ Δ.Ω., Δ/νςθ Δθμοτικϊν
Υροςόδων, Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, ΡΥΔΔ

Μζτρο 1.1. Αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ / Αςτικι Ανάπτυξθ
Κωδ.
1.1.1

Στόχοσ

Εκτζλεςθ ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Ζργα
θλεκτροφωτιςμοφ
οδϊν,
νεκροταφείου/
ανακαταςκευισ, ςυντιρθςθσ – επζκταςθσ φωτιςμοφ οδϊν,
ακλθτικϊν χϊρων, κτιρίων, πλατειϊν & κιπων και παράκτιου
μετϊπου
Υρομικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
∆ιαµόρφωςθ κόµβων
Ξαταςκευι ραμπϊν και διαδρόμων ΑΠΕΑ ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ
Χυντιρθςθ & Επιςκευι Υολιτιςτικοφ Ξζντρου "ΦΟΣΛΧΒΣΧ"
Ανάδειξθ - ανάπλαςθ πράςινθσ διαδρομισ
Επιςκευι παιδικϊν χαρϊν / πιςτοποίθςθ
Υρομικεια οργάνων παιδικϊν χαρϊν / δαπζδων αςφαλείασ
για τισ παιδικζσ χαρζσ
Ανακαταςκευι – διαμόρφωςθ ακλθτικϊν χϊρων /
πιςτοποίθςθ γθπζδου Χ. ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΧ
Σλοκλιρωςθ του ζργου καταςκευισ τουσ Ξλειςτοφ
Γυμναςτθρίου
Ανακαταςκευι πλατειϊν, πεηοδρομίων, χϊρων πραςίνου
Επιςκευι χϊρων πάρκου Φλοίςβου
Επιςκευι κεντρικισ Υλατείασ Φλοίςβου
Ανάπλαςθ χϊρου πραςίνου ςτον Σλυμπιακό Υόλο
Φαλιρου, όμορου του υπό καταςκευι Δθμοτικοφ Ξλειςτοφ
Γυμναςτθρίου εκτάςεωσ 22 ςτρ. με φφτευςθ, θλεκτροφωτιςμό,
διαδρόμουσ περιπάτου ςτα πλαίςια τθσ Βιοκλιματικισ αναβάκμιςθσ
δθμοςίων ανοικτϊν χϊρων
Ξαταςκευι υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων
κακαριότθτασ και υπζργειου χϊρου γραφείων κακαριότθτασ
Αδειοδότθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Ωλοποίθςθ του ζργου PRODESA
Ωλοποίθςθ ζργου: ΣΧΕ / ΒΑΑ Ρότιου Ψομζα Υεριφζρειασ
Αττικισ « Θ Πουςικι και θ Λςτορία των Δρόμων»
Ζργο προγράμματοσ ΦΛΟΣΔΘΠΣΧ ΛΛ: απαιτοφμενεσ
παρεμβάςεισ ςτουσ αφλειουσ χϊρουσ του 4ου, 5ου & 11ου
Δθμοτικοφ κακϊσ και ςτο 4ο Γυμνάςιο»
Διαμόρφωςθ χϊρου Skate Roll
Ωποβολι
προτάςεων
ςε
χρθματοδοτοφμενα/ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα

238
Ομάδα Επγαζίαρ: ζςγκποηηθείζα με ηην με απ.4/2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
Επιμέλεια ζςλλογήρ ζηοισείων & ςλικού και ζύνηαξηρ: Μαπία Μπούπκοςλα / ΠΕ Διοικηηικού Α΄ – Δ/νηπια Ο.Υ.

ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 2017-2019
Α΄ ΦΑΖ: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ

1.1.2

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

1.1.3
Κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ

Χυνεργαςίεσ για τθν ανάπτυξθ/ανάδειξθ του παραλιακοφ
μετϊπου
Ωιοκζτθςθ εφαρμογϊν και μεκόδων βιϊςιμθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ
Επιςκευι και ςυντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων πραςίνου /
πλατειϊν / τεντϊν και εγκαταςτάςεων παραλίασ / περιφράξεων
δθμοτικϊν χϊρων / προςτατευτικοφ κιγκλιδϊματοσ παραλίασ /
κακιςτικϊν πάγκων
Πελζτθ διαχείριςθσ πάρκου
Ωδροδότθςθ πάρκων Υ.Φαλιρου από τισ δθμοτικζσ
Γεωτριςεισ
Ανάπτυξθ δράςεων αιςκθτικισ τθσ πόλθσ και λειτουργικισ
αναβάκμιςθσ ςε κζματα κακαριότθτασ και πραςίνου: κακθμερινι
κακαριότθτα, φροντίδα χϊρων πραςίνου και βελτίωςθ αυτϊν,
βελτίωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων, των οδϊν και των πλατειϊν, με
τθν κακθμερινι φροντίδα περιποίθςθσ δζνδρων και φυτϊν, με
δενδροφυτεφςεισ, φυτοτεχνικζσ διαμορφϊςεισ
Χυντιρθςθ νθςίδασ Ο. Αμφικζασ
Υρόλθψθ & περιοριςμόσ αςκενειϊν ςε δζντρα
Ξλάδεμα
υψθλϊν
&
επικίνδυνων
δζνδρων,
αφάνιςθ κορμϊν
Φφλαξθ πάρκων Φλοίςβου, Ψροκαντερό & Αγ. Χκζπθσ
Δράςεισ/ πρωτοβουλίεσ για κακαρζσ ακτζσ – κακαρι
παραλία
Υροςταςία λουομζνων
Απεντόμωςθ, μυοκτονία παραλίασ & κοινοχριςτων χϊρων
Υεριςυλλογι και διαχείριςθ αδζςποτων ηϊων
Απομάκρυνςθ των εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων.
Χφνταξθ νζου Ξανονιςμοφ Δθμ. Ρ/φείου
Ξινθτζσ κεραίεσ: παρζμβαςθ για τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ / Πετριςεισ θλεκρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ κεραιϊν ςε
παιδικζσ χαρζσ & λοιποφσ ςυναφείσ χϊρουσ
Διαχείριςθ
ςτάςεων
και
ςτεγάςτρων
αναμονισ
επιβατϊν των αςτικϊν και υπεραςτικϊν γραμμϊν
Διαχείριςθ γεοπλθροφορικισ βάςθσ δεδομζνων
Πζτρα για τθν κατάλθψθ κοινοχριςτων χϊρων
Αξιοποίθςθ Εκελοντιςμοφ / προϊκθςθ / ανάπτυξθ
εκελοντικϊν δράςεων / ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν
Βελτίωςθ δραςτθριοτιτων αναφορικά με τθν ενθμζρωςθ
των πολιτϊν
Εφαρμογι των κακοριηόμενων χριςεων γθσ από τισ
επιχειριςεισ κυρίωσ
Αναηιτθςθ χϊρου ςτάκμευςθσ
Υροϊκθςθ χριςθσ Πζςων Παηικισ Πεταφοράσ
Ανάπτυξθ ποδθλατοδρόμων
Ψεχνικζσ Υαρεμβάςεισ
Ξαταγραφι κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων
Πελζτεσ τοπικϊν κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων
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Υροϊκθςθ χριςθσ ςυςτιματοσ κοινοχριςτων ποδθλάτων
Δράςεισ ενθμζρωςθσ πολιτϊν / καλλιζργεια κουλτοφρασ
(μείωςθ χριςθσ ΛΧ)

Μζτρο 1.2. Ενίςχυςθ των υποδομϊν και δικτφων
Κωδ.
1.2.1

Στόχοσ

Συντιρθςθ / επιςκευι / ανακαταςκευι /
ενίςχυςθ υποδομϊν

Συντιρθςθ / επιςκευι / ανακαταςκευι /
ενίςχυςθ υποδομϊν

1.2.2

Συντιρθςθ / επζκταςθ δικτφων

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Χυντιρθςθ/επιςκευι/ανακαταςκευι/ενίςχυςθ-επζκταςθ
δθμοτικϊν κτιρίων, πνευματικϊν κζντρων ςχολικϊν κτιρίων, χϊρων
εργατοτεχνιτϊν, ακλθτικϊν χϊρων, κτιρίων των παιδικϊν ςτακμϊν
και λοιπϊν εγκαταςτάςεων Ρεκροταφείο
Ανακαταςκευι πεηοδρομίων / επιςκευι κραςπεδόρεικρων
Ξαταςκευι-ανακαταςκευι
διαδρόμων
δθμοτικοφ
νεκροταφείου
Χυντιρθςθ και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων / εξωραϊςμόσ
όψεων / ανακαταςκευι αυλειων χϊρων
Χυντιρθςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων παραλίασ
Επιςκευι εκκλθςίασ δθμοτικοφ νεκροταφείου
Ξαταςκευι οςτεοφυλακίων ςτο Δθμοτικό Ρεκροταφείο
Ανακαταςκευι περίφραξθσ δθμοτικοφ νεκροταφείου
Χυντιρθςθ ανελκυςτιρων & καυςτιρων ςχολικϊν
κτιρίων
Χυντιρθςθ / προμικεια πυροςβεςτιρων
Διάκεςθ πόρων (ειδικότερα των ανταποδοτικϊν)
Αναβάκμιςθ δθμ. δικτφου θλεκ/ςμου Υ. Φαλιρου
Χυντιρθςθ και επζκταςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων δθμ.
κτιρίων, κιπων & πλατειϊν, ακλθτικϊν χϊρων
Χυντιρθςθ πιδάκων
Χυντιρθςθ & επζκταςθ θλεκτροφωτιςμοφ κιπων
και
πλατειϊν
Χυντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ
Εργαςία εγκατάςταςθσ αυτόματθσ άρδευςθσ
Χφνδεςθ Ξλειςτοφ Γυμναςτθρίου με το υπάρχον
αποχετευτικό δίκτυο
Ξαταςκευι αγωγϊν και ςυνδζςεων με το αποχετευτικό
δίκτυο ςε διάφορα ςθμεία του Διμου/ Ξατεπείγουςεσ επιςκευζσ
φρεατίων ομβρίων
Ξαταςκευι τμθμάτων αγωγϊν και φρεατίων ομβρίων
Χυντιρθςθ οδικοφ δικτφου
Ανφψωςθ ςτομίων φρεατίων ΣΞΩ κατεπειγοφςθσ φφςεωσ,
Αναβάκμιςθ Θ/Π εγκαταςτάςεων ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα
Ωδρογεωλογικι μελζτθ υδρολθπτικισ ικανότθτασ των δυο
γεωτριςεων του Διμου

Μζτρο 1.3 Βελτίωςθ του επιπζδου τθσ Κακαριότθτασ / Διαχείριςθ αποβλιτων
1.3.1

Κακαριότθτα – Ανακφκλωςθ

Υρομικεια κάδων (απορριμμάτων – ανακφκλωςθσ) /
ςυντιρθςθ / αντικατάςταςθ
Υρομικεια επιςτιλιων καλακιϊν
Αξιοποίθςθ και επζκταςθ τθσ εφαρμογισ των υπόγειων
κάδων
Υρομικεια επιςτιλιων ςταχτοδοχείων
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1.3.2

Διαχείριςθ αποβλιτων

1.3.3

Λειτουργία υπθρεςιϊν

Υρομικεια νζου εξοπλιςμοφ
Ανανζωςθ ςτόλου
Χυντιρθςθ / επιςκευι οχθμάτων / μθχανθμάτων /
εργαλείων
Ζργο προγράμματοσ ΦΛΟΣΔΘΠΣΧ ΛΛ: για τθν Υρομικεια
Πθχανθμάτων Ζργου, οχθμάτων ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ
Εκτζλεςθ ζργων ςτο χϊρο του αμαξοςταςίου
Ξαταςκευι υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων
κακαριότθτασ και υπζργειου χϊρου γραφείων κακαριότθτασ
Ενθμζρωςθ δθμοτϊν για τισ υποχρεϊςεισ τουσ
Ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τθν ανακφκλωςθ
Εκελοντικζσ δράςεισ / ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με
ςυλλόγουσ-ςωματεία-οργανϊςεισ-ςχολεία-φορείσ για διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων/δραςτθριοτιτων
Αναηιτθςθ μεκόδων διαχείριςθσ αποβλιτων / Ψεχνολογιϊν
επεξεργαςίασ αποβλιτων,
Χφνταξθ ςχεδίων διαχείριςθσ ΑΧΑ
Ωιοκζτθςθ νζων
μεκοδολογιϊν αποκατάςταςθσ και
απορρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ.
Εφαρμογι μετριςεων ρφπανςθσ
Πελζτθ
εναλλακτικϊν
ςυςτθμάτων
επεξεργαςίασ
απορριμμάτων / αξιοποίθςθ των αποβλιτων
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ / γνϊςθ νομοκεςίασ
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν
Χυμμετοχι ςε προγράμματα
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Ψροποποίθςθ ΣΕΩ
Ξαλφτερθ οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν
Χριςθ ΨΥΕ
Δεκτικότθτα ςτισ νζεσ μεκόδουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ
Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Ανάγκθ
προςλιψεων
/
αξιοποίθςθ
διαφόρων
προγραμμάτων
Ψροποποίθςθ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ

Μζτρο 1.4 Ρολιτικι Ρροςταςία
1.4.1

Δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Χφνταξθ ςχεδίων δράςεων
Πνθμόνια ςυνεργαςίασ
Πζριμνα για τον εξοπλιςμό, τα οχιματα και τα είδθ / αγακά
πολιτικισ προςταςίασ και τθ διάκεςθ χϊρου φφλαξθσ αυτϊν
Δράςεισ του Χυντονιςτικοφ Ψοπικοφ Σργάνου Υροςταςίασ
(ζχει εκδοκεί απόφαςθ Δθμάρχου και ορίηεται επικεφαλισ)
Χυνεργαςία με ΥΧΕΕΔ/ΧΑΞ (Υανελλινιοσ Χφνδεςμοσ
Ζφεδρων Ενόπλων Δυνάμεων / Χφνδεςμοσ Ακθναίων Ξαταδρομζων)
Δράςεισ ενθμζρωςθσ πολιτϊν
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με αρμόδιουσ φορείσ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
Αξιοποίθςθ τθσ Εκελοντικισ δράςθσ
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Ψροποποίθςθ ΣΕΩ για τον κακοριςμό αρμοδιοτιτων
Ανάπτυξθ δράςεων του Χυντονιςτικοφ Σργάνου
εντατικοποίθςθ προςπακειϊν αποτελεςματικότθτασ τθσ Υ.Υ.

/
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4.3

Άμνλαο 2: Κνηλσληθή Πνιηηηθή-Παηδεία-Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο
Άξονασ 2 : Κοινωνικι Ρολιτικι-Ραιδεία-Ρολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ
Μζτρα

Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ: Λδιαίτερο γραφείο Δθμάρχου, Ψμιμα Διοικθτικοφ, Ψμιμα Πθχανοργάνωςθσ-Πθχανογράφθςθσ, Ψμιμα
Υαιδείασ & Ξοινωνικισ Αρωγισ, Δ/νςθ Δθμοτικϊν Υροςόδων, Δ/νςθ Σ.Ω., Δ/νςθ Ψ.Ω., Δ/νςθ Υεριβάλλοντοσ-Υραςίνου, Γραφείο
Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, ΡΥΔΔ

Μζτρο 2.1. Ρροαγωγι Υγείασ και Κοινωνικι Ρρόνοια
Κωδ.
2.1.1.

Στόχοσ
Διατιρθςθ των υφιςτάμενων δομϊν και
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ
και
βελτίωςθ & ανάπτυξθ αυτϊν

-

-

-

-

-

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Οειτουργία των δθμοτικϊν ιατρείων/ΞΕΥ ΩΓΕΛΑΧ με
εκελοντικι προςφορά ιατρϊν / δυνατότθτα επζκταςθσ
ειδικοτιτων
Διατιρθςθ τθσ Ψράπεηασ Αίματοσ (εκελοντικι αιμοδοςία) /
ενζργειεσ για μεγαλφτερθ ςυμμετοχι εκελοντϊν
Χοριγθςθ προνοιακϊν επιδομάτων
Εξζταςθ δικαιολογθτικϊν για χοριγθςθ βιβλιαρίου
πρόνοιασ
Βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του γραφείου
πρόνοιασ του διμου / αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων με
ευαιςκθςία και ενδιαφζρον εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και τθν ιδιαιτερότθτασ
τθσ κάκε υπόκεςθσ
Πζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο
Χυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ τθσ
Ψθλεϊατρικισ και επζκταςθ αυτοφ
Χυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ smartcare και
επζκταςθ αυτοφ
Διατιρθςθ λειτουργίασ Ξζντρου Ξοινότθτασ
Εφαρμογι προγράμματοσ «ΥΦΣΡΣΩ»
Διατιρθςθ του προγράμματοσ πρόλθψθσ παιδικισ
παχυςαρκίασ (παιδιατροφι)
Ανάπτυξθ νζων προγραμμάτων υγείασ
Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων για τθν υγεία /
ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςτο χϊρο
Χυνεργαςία με τθ ςχολικι κοινότθτα για υλοποίθςθ
προγραμμάτων ςτα ςχολεία / αγωγι υγείασ
Χυνεργαςία με το Λατρικό Ξζντρο και το μαιευτιριο ΦΕΑ για
προνόμια ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Ενεργι ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ του ΕΔΔΩΥΥΩ, κακϊσ και ςε
άλλεσ διοργανϊςεισ διεκνοφσ ι ευρωπαϊκισ εμβζλειασ για
τθν υγεία
Χυνζχιςθ
των
υπθρεςιϊν
Χυμβουλευτικισ
&
Ψυχοκοινωνικισ Χτιριξθσ και γραφείου Ξοινωνικισ
Οειτουργοφ
Υραγματοποίθςθ δράςεων – προγραμμάτων προλθπτικισ
ιατρικισ / Δωρεάν εξετάςεισ και μετριςεισ – ενζργειεσ για
μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ϊςτε να αυξθκεί και
αρικμόσ των ςυμμετεχόντων
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-

-

2.1.2

Χυνζχιςθ και ανάπτυξθ των προγραμμάτων
ςτον ακλθτιςμό και ςτισ υπόλοιπεσ
δραςτθριότθτεσ (μουςικι, χορόσ, κζατρο
κλπ) για τθν πρόλθψθ και προαγωγι τθσ
υγείασ / Βελτίωςθ και ανάπτυξθ των
οργανωτικϊν μονάδων & δομϊν και των
αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν

-

-

-

2.1.3

Δράςεισ των δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν

-

-

-

Διατιρθςθ
τθσ
εφαρμογισ
τθσ
πολιτικισ
απαλλαγισ/μείωςθσ ανταποδοτικϊν τελϊν ςε ευάλωτεσ
ομάδεσ
Χοριγθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ ςε ΑΠΕΑ
Χριςθ και αξιοποίθςθ των νζων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων για τθν καλφτερθ οργάνωςθ & καταγραφι
ςτοιχείων και διαχείριςθ των δομϊν (λ.χ. τιρθςθ καρτζλασ
και ζκδοςθ κάρτασ χριςτθ, αξιολόγθςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν για βελτίωςθ διαδικαςιϊν κ.ά.)
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
Εξαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ υπθρεςιϊν και προγραμμάτων
ςτον ακλθτιςμό
Δθμιουργία περιςςοτζρων τμθμάτων για επζκταςθ
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυμμετοχι μεγαλφτερου
αρικμοφ πολιτϊν
Χυντιρθςθ και βελτίωςθ των πνευματικϊν κζντρων για
καλφτερεσ ςυνκικεσ πραγματοποίθςθσ των διαφόρων
προγραμμάτων (χορόσ, μουςικι, κζατρο κλπ)
Χυντιρθςθ και επιςκευι ακλθτικϊν χϊρων
Αδειοδότθςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ Ψμιματοσ διατροφικισ αγωγισ
και άςκθςθ ςτο ΔΑΞ
Χφνταξθ ΣΕΩ του ΥΣΑΞΕ
Υρόςλθψθ προςωπικοφ
Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ οργάνωςθσ του ΥΣΑΞΕ
Ψροποποίθςθ του Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ του ΥΣΑΞΕ
Σργάνωςθ, Υρογραμματιςμόσ, Οειτουργία του νζου
Ξλειςτοφ Γυμναςτθρίου
Χτιριξθ των ακλθτικϊν ςυλλόγων/ςωματείων / ςυνζχιςθ και
βελτίωςθ των ςυνεργαςιϊν
Διοργάνωςθ και ςυνδιοργάνωςθ ακλθτικϊν δρϊμενων για
τθν προαγωγι του ακλθτικοφ πνεφματοσ και του μαηικοφ
ακλθτιςμοφ / ςυνδυαςμόσ προβολισ και άλλων τομζων
όπωσ Υεριβάλλον, Ωγεία, Εκελοντιςμόσ, κ.ά.
Διατιρθςθ Χρθματοδοτοφμενου Υρογράμματοσ «Εναρμόνιςθ
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (επιλογι παιδιϊν ωσ
δικαιοφχοι του voucher) και προςπάκεια ζνταξθσ μεγαλφτερου
αρικμοφ δικαιοφχων με τθν επζκταςθ κτιριακϊν υποδομϊν
Ξακοριςμόσ διδάκτρων βάςει ειςοδιματοσ με πρόβλεψθ
απαλλαγισ/μείωςθσ για ευπακείσ ομάδεσ (πολφτεκνοι,
τρίτεκνοι, ΑΠΕΑ, κ.ά.)
Υαρακολοφκθςθ των παιδιϊν από ιατρό
Υαροχι ΠΑΥ και γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ υπαλλιλουσ
Πζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο
Χυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ με κζμα τθν υγεία των
παιδιϊν
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
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Μζτρο 2.2. Κοινωνικι μζριμνα και ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ
Κωδ.
2.2.1

Στόχοσ
Διατιρθςθ και ανάπτυξθ των υφιςτάμενων
κοινωνικϊν δομϊν / υποςτιριξθ ευπακϊν
κοινωνικϊν ομάδων

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ξοινωνικό ςυςςίτιο, παντοπωλείο, φαρμακείο / ςτελζχωςθ
προςωπικοφ / εντατικότερεσ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ και
βελτίωςθσ των δομϊν
Οειτουργία ΞΑΥΘ / βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
προσ τα άτομα τθσ Ψρίτθσ Θλικίασ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣΡ ΨΘΦΛΑΞΣ
ΞΣΧΠΣ» ςε ςυνεργαςία με cosmote
Οειτουργία βρεφικϊν και παιδικϊν ςτακμϊν / ςυντιρθςθ
των υποδομϊν / δθμιουργία νζων ςτακμϊν / ςτελζχωςθ
προςωπικοφ
Οειτουργία Ξζντρου Ξοινότθτασ
Υαροχι υπθρεςιϊν γραφείου υπθρεςιϊν Χυμβουλευτικισ &
Ψυχοκοινωνικισ Χτιριξθσ και γραφείου Ξοινωνικισ
Οειτουργοφ
Ωποςτιριξθ τθσ Χτζγθσ Κθλζων «Σ ΑΓΛΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ»
Χυνεργαςία και ςτιριξθ του Υανελλινιου Χυλλόγου
Υροςαρμοςμζνων Δραςτθριοτιτων ΑΟΠΑ
Χυνεργαςία και ςυνδιοργάνωςθ δράςεων με ςυλλόγουσ και
οργανϊςεισ για τθ ςτιριξθ και τθν κάλυψθ αναγκϊν
ευπακϊν ομάδων
Διανομι τροφίμων ςε ςυνεργαςία με φορείσ και
παραγωγοφσ
Δράςεισ ςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ και τθσ νεότθτασ
Δράςεισ ενςωμάτωςθσ μεταναςτϊν
Αποςτολι αγακϊν ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ και βοικειασ ςε
πλθγζντεσ από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμό, πυρκαγιά,
πλθμμφρα) και ςε μετανάςτεσ από προςφορζσ των
δθμοτϊν-κατοίκων και ελεφκερων επαγγελματιϊν
Δράςεισ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων ςε
τομείσ τθσ κοινωνικισ μζριμνασ (γυναίκα, παιδί, γονείσ,
θλικιωμζνοι, μετανάςτεσ)
Διοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ και του ΥΣΑΞΕ για
τομείσ τθσ κοινωνικισ μζριμνασ
Χυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των γονζων
Υραγματοποίθςθ ςυμβουλευτικισ γονζων ςτουσ δθμοτικοφσ
παιδικοφσ ςτακμοφσ
Χυντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν υποδομϊν
Χτελζχωςθ προςωπικοφ κοινωνικισ υπθρεςίασ
Χριςθ των ΨΥΕ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ
των κοινωνικϊν δομϊν (λ.χ. καταγραφι ωφελουμζνων,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, καταγραφι προςφορϊν πολιτϊν) ,
αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και πρόβλεψθ
αναγκϊν με ιεράρχθςθ αυτϊν
Ξοινωνικι εργαςία για όςουσ ζχουν καταδικαςτεί για
πλθμμελιματα και αδυνατοφν να εξαγοράςουν τθν ποινι
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2.2.2

-

Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ

-

-

-

-

τουσ
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
Απαςχόλθςθ προςωπικοφ μζςω του προγράμματοσ
Ξοινωφελοφσ Χαρακτιρα του ΣΑΕΔ
Ωλοποίθςθ προγραμμάτων καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ, με
αξιοποίθςθ των προγραμμάτων εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ
Ωποςτιριξθ λειτουργίασ του Υαντοκαφενζ - παντοπωλείοκαφενείο με προϊόντα από κοινωνικζσ παραγωγικζσ
επιχειριςεισ, με εργαηόμενουσ νζα παιδιά με ιδιαιτερότθτεσ
(ΑΠΕΑ)
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Πνθμόνια ςυνεργαςίασ με ΠΞΣ-ΑΠΞΕ υλοποίθςθ
χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων για τθν ενίςχυςθ τθσ
απαςχόλθςθσ των ανζργων
Χτιριξθ των ανζργων μζςω τθσ λειτουργίασ του Ξζντρου
Ξοινότθτασ
Υροτροπι των ανζργων και ιδιαίτερα των γυναικϊν για
ςυμμετοχι ςε προγράμματα κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ
Ωποςτιριξθ των επιχειριςεων τθσ τοπικισ αγοράσ ϊςτε να
δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ

Μζτρο 2.3. Ραιδεία – Δια Βίου Μάκθςθ
Κωδ.
2.3.1

Στόχοσ
Χυντιρθςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν

-

-

2.3.2

Δράςεισ ανάπτυξθσ και προαγωγισ των
παιδιϊν και νζων

-

-

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Επιςκευι, ςυντιρθςθ, αναβάκµιςθ υποδοµϊν και
εγκαταςτάςεων ςχολείων (κτιριακά, υδραυλικά, αςανςζρ,
εξωραϊςμόσ όψεων, πρόςβαςθ ΑΠΕΑ, κλπ)
Χυνδρομι ςτθν εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν επιςκευισ,
ανακαταςκευι και επζκταςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΡΥΔΔ
Ωλοποίθςθ
του
Υρογράμματοσ
ΦΛΟΣΔΘΠΣΧ
ΛΛ:
«Απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςτουσ αφλειουσ χϊρουσ του
4ου Δθμοτικοφ, 5ου Δθμοτικοφ & 11ου Δθμοτικοφ & 4ου
Γυμνάςιου Υαλαιοφ Φαλιρου»
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Χυνζχιςθ του κερινοφ προγράµµατοσ δθµιουργικισ
απαςχόλθςθσ παιδιϊν Α/κµιασ Εκπ/ςθσ
Επιβράβευςθ επιτυχόντων µακθτϊν ςτθν Ψριτοβάκµια
Εκπ/ςθ
Επιβράβευςθ (χρθματικό ποςό) αριςτοφχων μακθτϊν
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (ςκοπόσ κλθροδοτιματοσ Υ. ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘ)
Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ
Χυμμετοχι μακθτϊν ςε προγράμματα-δράςεισ εκπαίδευςθσ
ςε διάφορουσ κεματικοφσ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ
(ακλθτιςμόσ, υγεία, περιβάλλον, πολιτιςμόσ, εκελοντιςμόσ,
τζχνθ, ιςότθτα των φφλων κ.ά.) / διάκριςθ ςχολείων
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με ςκοπό τθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ
των δυνατοτιτων και ικανοτιτων των παιδιϊν
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-

-

-

-

2.3.3

Εκπαίδευςθ/Δια
επζνδυςθ

Βίου

Πάκθςθ

--

-

-

Δράςεισ για τουσ μακθτζσ ΑΠΕΑ ςε ςυνεργαςία με
αρμόδιουσ φορείσ-ςυλλόγουσ / κοινωνικι ςυνοχι και
ενςωμάτωςθ
Υαρακίνθςθ
των
εκπαιδευτικϊν
για
ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα
Εκπαιδευτικά προγράμματα ςε ςυνεργαςία με Χ.Ξ.Ε.Υ. –
Χφνδεςμοσ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ για Υαιδιά και Ρζουσ:
Πακαίνω να βλζπω τον άνκρωπο
Χυνδιοργάνωςθ με τθ ςχολικι κοινότθτα για τθν
πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου
με τθ ςυμμετοχι επιςτθμόνων (είτε του εςωτερικοφ είτε του
εξωτερικοφ)
Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα αλλθλεγγφθσ, κοινωνικισ
ςυνοχισ και κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣΡ ΨΘΦΛΑΞΣ
ΞΣΧΠΣ» ςε ςυνεργαςία με cosmote
Εκμάκθςθ γλωςςϊν
Διδαςκαλία χριςθσ ΨΥΕ
Χειρά διαλζξεων και ςεμιναρίων ςε διάφορουσ τομείσ
Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ
Δράςεισ που απευκφνονται ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ
και προωκοφν τθν κοινωνικι οικονομία
Υρογράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
Χυνεργαςία με τα Ξζντρα Δια Βίου Πάκθςθσ τθσ πόλθσ
Οειτουργία Ξζντρου Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και προςπάκεια
ςφνδεςισ τουσ προγράμματα καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ
(ΨΣΥΧΑ-ΞΣΛΡΧΕΥ) αλλά και τισ υφιςτάμενεσ δθμοτικζσ
δομζσ
Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
Αξιοποίθςθ ςχολικϊν φυλάκων
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων

Μζτρο 2.4. Ακλθτιςμόσ – Ρολιτιςμόσ – Κςότθτα των Φφλων
Κωδ.
2.4.1

Στόχοσ
Ακλθτιςμόσ
-

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
 Βλ. ςτόχο 2.1.2
Βελτίωςθ και επζκταςθ των ακλθτικϊν δομϊν και
υπθρεςιϊν και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Ενίςχυςθ δράςεων ακλθτικϊν φορζων
Εμπλουτιςμόσ παρεχόμενων ακλθτικϊν προγραμμάτων και
υπθρεςιϊν άκλθςθσ
Ενίςχυςθ- διεφρυνςθ δράςεων για τθ Ρεολαία
Χυνζχιςθ και ανάπτυξθ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων,
προγραμμάτων και δρϊμενων / και επιδίωξθ ςυνεργαςιϊν
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2.4.2

-

Υολιτιςμόσ

-

2.4.3

Λςότθτα των Φφλων

-

για υλοποίθςθ υψθλοφ επιπζδου δράςεων
Υροϊκθςθ του µαηικοφ ακλθτιςµοφ
Βελτίωςθ μεκόδων για τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν /
γνωριμία με τουσ ςυλλόγουσ
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με τθ ςυμβολι
ςθμαντικϊν ανκρϊπων των Ψεχνϊν, Επιςτθμϊν και
Γραμμάτων
Υροϊκθςθ ςυμμετοχισ των πολιτϊν τθσ τζχνθσ & του
πολιτιςμοφ ςτισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του ∆ιµου
Χτιριξθ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων
Χτιριξθ τθσ τοπικισ αγοράσ
Δθμιουργία κινιτρων ςτουσ φορείσ για τθν ανάπτυξθ
δραςτθριοτιτων πολιτιςμοφ
Ωποςτιριξθ των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ
εραςιτεχνικισ δθμιουργίασ
Χυνεργαςίεσ με φορείσ του πολιτιςμοφ για ανάπτυξθ
δράςεων
Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ και
του ΥΣΑΞΕ
Αεροπορικζσ επιδείξεισ
Επιςκευι, ςυντιρθςθ και αναβάκµιςθ υποδοµϊν &
εγκαταςτάςεων πολιτιςμοφ
Χυντιρθςθ και αναβάκμιςθ του διατθρθτζου κτιρίου
«ΦΟΣΛΧΒΣΧ»
Χυντιρθςθ και αναβάκμιςθ του οικιματοσ Κ. ΔΛΥΟΑΦΑΞΣΩ
Ανάδειξθ τθσ δυναμικισ του τοπικοφ πολιτιςτικοφ
κεφαλαίου
Ωλοποίθςθ του ΣΧΕ/ΒΑΑ: Θ ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ
ΔΦΣΠΩΡ από το ΧυΔΡΑ
Υροβολι των πολιτιςτικϊν δράςεων / βελτίωςθ τθσ
πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν
Βελτίωςθ μεκόδων για τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν /
γνωριμία με τουσ ςυλλόγουσ
Ψο χαρακτιρα τθσ πόλθσ ωσ τόπου πολιτιςτικοφ προοριςμοφ
ενιςχφουν ιδιαίτερα θ λειτουργία των: Ραυτικοφ Πουςείου,
Ευγενιδείου Λδρφματοσ, Πουςείου-ΞΣΩΟΣΩΦΑ, Ξλειςτοφ
γθπζδου Tae Kwon Do, Παρίνασ Φλοίςβου, Village,
αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων του δθμαρχείου
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων
Χριςθ των ΨΥΕ
Εφαρμογι τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ για τθν Υροςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
Ωποςτιριξθ και προϊκθςθ των δράςεων τθσ δθμοτικισ
Επιτροπισ Λςότθτασ των Φφλων
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν τθσ Επιτροπισ για πραγματοποίθςθ
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-

εκδθλϊςεων ςε διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ
Δράςεισ για τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων
Σμιλίεσ για κζματα των γυναικϊν και γενικά των ευπακϊν
ομάδων
Χυμμετοχζσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα με αξιόλογθ
παρουςία και παρουςίαςθ προτάςεων και δράςεων
Υροϊκθςθ και επιβράβευςθ πρωτοβουλιϊν των γυναικϊν
και ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ εκελοντικισ προςφοράσ
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4.4. Άμνλαο 3: Σνπηθή Οηθνλνκία - Απαζρφιεζε
Άξονασ 3 : Τοπικι Οικονομία-Απαςχόλθςθ
Μζτρα
Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ: Λδιαίτερο γραφείο Δθμάρχου, Ψμιμα Διοικθτικοφ, Ψμιμα Υαιδείασ και Ξοινωνικισ Αρωγισ, Ψμιμα
Πθχανοργάνωςθσ-Πθχανογράφθςθσ, Δ/νςθ Ψ.Ω., Δ/νςθ Σ.Ω., Δ/νςθ Υεριβάλλοντοσ-Υραςίνου, Ψμιμα Εκδόςεωσ Αδειϊν Ξατ/των
& Δθμοτικισ Υεριουςίασ, Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, Δθμοτικι Επιτροπι Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Υροβολισ, ΡΥΔΔ

Μζτρο 3.1. Στιριξθ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, καινοτομίασ & τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ
Κωδ.
3.1.1

Ανάπτυξθ
φορείσ

Στόχοσ
ςυνεργαςιϊν

με

τοπικοφσ

3.1.2

Ωποςτιριξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων
και ενίςχυςθ τοπικισ αγοράσ

3.1.3

Υροϊκθςθ τθσ
τεχνολογίασ

3.1.4

Βελτίωςθ και ανάπτυξθ
υπθρεςιϊν του διμου

καινοτομίασ

και

τθσ

δεξιοτιτων και

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Χυνεργαςία με φορείσ ιδιωτικοφ τομζα (λ.χ. Παρίνα
Φλοίςβου, Village Φάλθρο) για ςυνδιοργάνωςθ events προσ
ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.
- Χυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ (λ.χ. Ξλειςτό Γυμναςτιριο
Φαλιρου ςτο Φαλθρικό Δζλτα Tae Kwon Do, Μδρυμα
Ευγενίδου, Σικία ΞΣΩΟΣΩΦΑ, Υάρκο Ραυτικισ Υαράδοςθσ)
για πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων για τθν προςζλκυςθ
επιςκεπτϊν.
- Χυνεργαςία με καταςτιματα/επιχειριςεισ για ανάπτυξθ
πρωτοβουλιϊν προσ ενίςχυςθ και ανάπτυξθ τθσ τοπικισ
επιχειρθματικότθτασ και ανάπτυξθσ .
- Υροϊκθςθ νζων
επιχειριςεων (κυρίωσ ςτον τομζα
τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, γαςτρονομίασ, ακλθτιςμοφ) και
ςτιριξθ/ενίςχυςθ των υπαρχουςϊν
- Υροϊκθςθ δράςεων εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων
- Υροϊκθςθ δθμιουργίασ ςυμμαχίασ επιχειριςεων και
δθμιουργίασ κινιτρων τοπικισ ανάπτυξθσ
- Επιδίωξθ ςυνεργαςίασ
και ςυνζργειασ μεταξφ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων (clusters & metaclusters) για τθ
δθμιουργία ολοκλθρωμζνων αλυςίδων αξίασ
- Ανάδειξθ
των
πλεονεκτθμάτων
τθσ
τοπικισ
επιχειρθματικότθτασ και αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων
τθσ πόλθσ προκειμζνου να προςελκυκοφν επενδφςεισ που
δθμιουργοφν κζςεισ απαςχόλθςθσ και νζα ειςοδιματα.
- Ωποςτιριξθ για αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, των
τθλεπικοινωνιϊν και τθσ πλθροφορικισ ϊςτε να αναπτφξουν
καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ
- Ωποςτιριξθ για αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων από
τισ επιχειριςεισ
- Ωλοποίθςθ ΣΧΕ/ΒΑΑ: αρ. πρωτ. 2775/09.08.2017 ζνταξθσ –
Θ ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΔΦΣΠΩΡ από το ΧυΔΡΑ
(πρόςκλθςθ ΑΨΨ050 τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Υ.
Υεριφζρειασ Αττικισ για ΣΧΕ/ΒΑΑ ςτο πλαίςιο του
Υεριφερειακοφ Υρογράμματοσ «ΑΨΨΛΞΘ» 2014 – 2020)
- Ξατάρτιςθ κανονιςμοφ χριςθσ γθσ για τα εμπορικά
καταςτιματα
- Δθμιουργία Γραφείου Ωποςτιριξθσ Επιχειρθματιϊν
- Χυνεχισ κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του διμου αναφορικά με τθν εμπορικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν πλθροφόρθςθ, κακοδιγθςθ και
-
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υποβοικθςθ των επιχειριςεων ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικισ ικανότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ

Μζτρο 3.2.: Απαςχόλθςθ – Στιριξθ και αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Κωδ.
3.2.1

Στόχοσ
Δράςεισ, πρωτοβουλίεσ και προγράμματα
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και τθν
ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ

-

-

3.2.2

Επιμόρφωςθ
και
κατάρτιςθ
ανκρϊπινου δυναμικοφ

του

-

-

3.2.3

Υροϊκθςθ
τθσ
κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ για αναχαίτιςθ τθσ
ανεργίασ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ

-

-

-

-

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων (ΕΥ του ΕΧΥΑ) /
απαςχόλθςθ ανζργων ςε κοινωνικζσ δομζσ
Υρογράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ
Ενεργοποίθςθ οργανιςμϊν και φορζων (λ.χ. ςχολεία,
ιδιωτικά εκπαιδευτιρια, ςυλλόγουσ γονζων & κθδεμόνων,
Ωπουργεία, Εκπαιδευτικά Λδρφματα) για ςχεδιαςμό και
υλοποίθςθ δράςεων – ακόμα και ςυνδυαςμζνθ δράςθ – για
τθν εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ και επιχειρθματικότθτα
Υροϊκθςθ νζων επιχειριςεων ϊςτε να δθμιουργοφνται
νζεσ κζςεισ εργαςίασ
Υροϊκθςθ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ
Υαρακίνθςθ των επιχειριςεων για υπαγωγι τουσ ςε
επιχορθγοφμενα προγράμματα για πρόςλθψθ ανζργων
Υρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ και ανάπτυξθσ των τοπικϊν
υποδομϊν και δικτφων, με εκτζλεςθ των αναγκαίων ζργων
και παρεμβάςεων, για τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
και απαςχόλθςθσ (π.χ. δθμιουργία γραφείου απαςχόλθςθσ)
Υρογράμματα μετάβαςθσ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία
για τουσ νζουσ / υποςτιριξθ πρϊτθσ εργαςιακισ εμπειρίασ –
προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ
Ανάπτυξθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν
κακοδιγθςθσ
Υροτροπι και κακοδιγθςθ των νζων απαςχολοφμενων για
ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ, τθν καινοτομία και τθν ποιότθτα
προϊόντων και υπθρεςιϊν
Ωποςτιριξθ ίδρυςθσ επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ
ωσ πθγι κζςεων απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα για ομάδεσ
ατόμων που δυςκολεφονται να βρουν δουλειά για
διάφορουσ λόγουσ /ςτθριηόμενεσ ςτθ διαφοροποίθςθ και
ποικιλότθτα των επιχειρθματικϊν μορφϊν .
Χτιριξθ για κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, γνϊςθ
των δεξιοτιτων.
Χτιριξθ για εφρεςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τουσ / δυνατότθτα ζνταξθσ ςε
χρθματοδοτοφμενα προγράμματα
Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του διμου που εμπλζκονται ςτα
κζματα τθσ Ξοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ
Ξοινωνικισ Σικονομίασ.
Χυνεργαςία του διμου με αρμόδιουσ φορείσ (λ.χ.
Υεριφζρεια Αττικισ, Ε.Ε.Ψ.Α.Α.) για ςυνδρομι, κακοδιγθςθ
ςτον τρόπο διαχείριςθσ του τομζα αυτοφ.
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Μζτρο 3.3. Τουριςτικι ανάπτυξθ
Κωδ.
3.3.1

Στόχοσ
Ωποςτιριξθ δραςτθριοτιτων για
τουριςτικι ανάπτυξθ και προβολι

τθν

-

-

-

-

3.3.2

Υροϊκθςθ ειδικϊν μορφϊν Ψουριςμοφ

-

-

3.3.3

Υροβολι τθσ πόλθσ

-

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Δθμιουργία ενόσ ςυνολικοφ προγράμματοσ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ με τθ ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ και του
διμου / ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων για
τθν υποςτιριξθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ.
Ενθμζρωςθ ςχετικά με επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ.
Υρωτοβουλίεσ ανάδειξθσ και προβολισ τθσ πόλθσ ωσ
τουριςτικοφ και επιχειρθματικοφ προοριςμοφ, μζςα από
ςυνεργαςίεσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν αλλά
και νζων επιςκεπτϊν.
Βελτίωςθ και ανάπτυξθ των υφιςτάμενων τουριςτικϊν
καταλυμάτων (υποδομζσ και υπθρεςίεσ).
Ενίςχυςθ επενδφςεων για αναβάκμιςθ και δθμιουργία
ποιοτικϊν καταλυμάτων, ξενοδοχείων πολυτελείασ,
ολοκλθρωμζνων ποιοτικϊν ςυγκροτθμάτων και τουριςτικισ
κατοικίασ.
Αξιοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των
τουριςτικϊν υποδομϊν που υπάρχουν και ςφνταξθ ενόσ
ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αναβάκμιςθσ και ανάπτυξθσ του
ςυνόλου των υποδομϊν.
Ανάπτυξθ διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν.
Ενίςχυςθ των ειδικϊν μορφϊν Ψουριςμοφ ςτο Υαλαιό
Φάλθρο (καλάςςιοσ, ακλθτικόσ, πολιτιςτικόσ, ςυνεδριακόσ,
γαςτρονομικόσ, υγείασ) όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου
Ωιοκζτθςθ προτφπων ποιότθτασ και βζλτιςτων πρακτικϊν.
Ανάδειξθ του φυςικοφ κάλουσ και των ιδιαιτεροτιτων τθσ
πόλθσ.
Σλοκλθρωμζνο τουριςτικό προϊόν βαςιςμζνο ςτθν
ποιότθτα.
Ανάπτυξθ του καλάςςιου τουριςμοφ (αξιοποιϊντασ τθ Παρίνα
Φλοίςβου και ενιςχφοντασ τισ καλάςςιεσ εκδρομζσ με
μονοιμερεσ κρουαηιζρεσ/ αναπτφςςοντασ δίκτυο με μαρίνεσ
για τθν ενίςχυςθ του τουριςμοφ με ςκάφθ αναψυχισ).
Αποτελεςματικότερθ προβολι τθσ πόλθσ (π.χ. μζςω του
Portal, τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ).
Χτρατθγικό ςχζδιο διαφθμιςτικισ προβολισ του Υαλαιοφ
Φαλιρου ( ποιοι είναι οι επιςκζπτεσ μασ, ςε ποιουσ άλλουσ
ακόμα κα πρζπει να απευκυνκοφμε, με ποιο μζςο
επικοινωνίασ ανά εκνικότθτα και θλικία (segmentation)
αλλά και ςε ποιουσ κεματικοφσ τουριςτικοφσ άξονεσ πρζπει
να επενδφςουμε ) / μείωςθ τθσ ανεργίασ μζςω τθσ αφξθςθσ
τθσ ηιτθςθσ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και τθσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ.
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4.5 Άμνλαο 4: Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Ηθαλφηεηαο
ηνπ Γήκνπ
Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ και τθσ Οικονομικισ Κκανότθτασ του Διμου
Μζτρα
Αρμόδια υπθρεςίεσ: Ψμιμα Διοικθτικοφ, Ψμιμα Πθχανογράφθςθσ-Πθχανοργάνωςθσ, Δ/νςθ Σ.Ω., Δ/νςθ Ψ.Ω., Δ/νςθ Δθμοτικϊν
Υροςόδων, Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, ΡΥΔΔ

Μζτρο 4.1.: Οργάνωςθ, προγραμματιςμόσ και λειτουργία των υπθρεςιϊν
Κωδ.
4.1.1

4.1.2

Κωδ.
4.2.1

Στόχοσ
Αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ
των
υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ
του διμου και των ΡΥΔΔ

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
- Υροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν
- Εφαρμογι
ςφγχρονων
διαδικαςιϊν/ςυςτθμάτων
προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των
δράςεων των υπθρεςιϊν για
επαναπροςδιοριςμό
οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ
/ Χριςθ δεικτϊν
αξιολόγθςθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των
υπθρεςιϊν για άντλθςθ ςυμπεραςμάτων
- Βελτίωςθ των δράςεων πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ
πολιτϊν
- Δράςεισ εςωτερικισ ενθμζρωςθσ του προςωπικοφ ςχετικά
με τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ νζασ νομοκεςίασ
- Χριςθ
δεικτϊν
αξιολόγθςθσ
αποδοτικότθτασ
και
αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν για άντλθςθ
ςυμπεραςμάτων και επαναπροςδιοριςμό δράςεων
- Ψροποποίθςθ Σ.Ε.Ω.
- Υεριγράμματα κζςεων και αρμοδιοτιτων
- Ξανονιςμοί – οδθγοί εςωτερικισ λειτουργίασ και
διαδικαςιϊν
- Χυμμετοχι ςε προγράμματα ανάδειξθσ πρωτοβουλιϊν μζςω
υλοποίθςθσ καινοτόμων δράςεων / ςε ζργα για τθν
πιςτοποίθςθ του διμου ςε διάφορουσ τομείσ
Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ
- Ανακατανοµι των αρµοδιοτιτων.
- Ανακατανομι προςωπικοφ.
- Ξατάρτιςθ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε πιο
εξειδικευμζνα κζματα για τθν ανταπόκριςι τουσ ςτα
ςυνεχϊσ νζα δεδομζνα
- Υρογραµµατιςµόσ αναγκϊν ανκρϊπινου δυναµικοφ
- Αξιοποίθςθ τθσ κινθτικότθτασ για τθ ςτελζχωςθ των
υπθρεςιϊν με τισ ειδικότθτεσ που εκλείπουν
- Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και τθσ διαβοφλευςθσ του
προςωπικοφ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων
- Υαρακίνθςθ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και λιψθ μζτρων
διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Μζτρο 4.2.: Αναβάκμιςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
Στόχοσ
Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων
Αναβάκμιςθ
των
θλεκτρονικϊν
- Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ
εφαρμογϊν/αξιοποίθςθ ΨΥΕ
λειτουργίασ αυτϊν με τθν ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν
- Ανάπτυξθ διαλειτουργικότθτασ
- Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθ χριςθ νζων εφαρμογϊν
- Χυντιρθςθ και αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων
- Υρομικεια ςυςτθμάτων αςφάλειασ
υπολογιςτϊν και
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4.2.2

4.2.3

4.3.1

δικτφων
Βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν παρεχόμενων
- Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ
τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ
και τθν ανάπτυξθ τθσ διαφάνειασ, τθσ πλθροφόρθςθσ, τθσ
ςυμμετοχικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των
πολιτϊν.
- Χυνεχι ενθµζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ∆ιµου
και
βελτίωςθ αυτισ
- Ψουριςτικι προβολι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
- Υαροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε επιλεγµζνα ςθµεία τθσ
πόλθσ και προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ (λ.χ. ςθμεία wifi)
- Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν
Εφαρμογι νζων διατάξεων αναφορικά με
Υρομικεια λογιςμικϊν προγραμμάτων για τθν εφαρμογι
διαδικαςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
νζων διατάξεων όπωσ:
- Εφαρμογι του νζου Ξανονιςμοφ για τθν προςταςία των
προςωπικϊν δεδομζνων (ΕΕ 2016/679) – GDPR
- Εφαρμογι νόμου περί τθσ πραγματοποίθςθσ όλων των
διαδικαςιϊν για τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων και
λοιπϊν εγγράφων από τουσ φορείσ του Δθμοςίου, όπωσ θ
ςφνταξθ, θ προϊκθςθ για υπογραφι, θ κζςθ υπογραφισ, θ
χρζωςθ προσ ενζργεια ειςερχομζνων εγγράφων, θ
εςωτερικι διακίνθςθ, κακϊσ και θ αρχειοκζτθςι τουσ,
αποκλειςτικά μζςω Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν (Ψ.Υ.Ε.), με χριςθ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ
υπογραφισ και εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ χρονοςφραγίδασ
(Ρ. 3979/2011, Ρ. 4440/2016)
Μζτρο 4.3.: Ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ του διμου και των ΝΡΔΔ
Διαχείριςθ πόρων

-

4.3.2

Βελτίωςθ
ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ

οικονομικισ

-

-

-

Χυντιρθςθ, αναβάκμιςθ και προμικεια οχθμάτων και
εξοπλιςμοφ
Αναηιτθςθ επιπλζον πθγϊν εςόδων
Ψροποποίθςθ κανονιςμϊν αναφορικά με τα ζςοδα του
διμου και των ΡΥΔΔ
Αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ
Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων
(ευρωπαϊκϊν, περιφερειακϊν, εκνικϊν)
Βελτίωςθ των εφαρμογϊν οικονομικισ διαχείριςθσ για τθν
καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ λειτουργία των
υπθρεςιϊν
Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του
προχπολογιςμοφ, απολογιςμοφ, ςτοχοκεςίασ, οικονομικϊν
δεικτϊν, λθξιπρόκεςμων κλπ και βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ
του διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ
Ενίςχυςθ μθχανιςμϊν είςπραξθσ
Βελτίωςθ και ανάπτυξθ τθσ οργάνωςθσ, λειτουργίασ και
διαχείριςθσ των αποκθκϊν
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ


Π.∆. 899/76 (ΦΔΚ 329/1976 ηεχρνο Α), έηζη φπσο ζπµπιεξψζεθε µε ην Π.∆. 664/77
(ΦΔΚ 222/77 ηεχρνο Α)



ΠΓ 81/1980 «Πεξί εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο θαη αλσηάησλ κεγεζψλ επηηξεπφκελεο
εθκεηαιιεχζεσο νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ» (ΦΔΚ 27/Α΄/1980)



ΠΓ 23.02 – 06.03.1987 «Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο» (ΦΔΚ
166/Γ΄/1987)



Τ.Α. 43155/2336/1989 «Έγθξηζε γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ (Ν. Αηηηθήο)» (ΦΔΚ 386/Γ΄/1989)



Τ.Α. 67561/2329/1996 «Έγθξηζε γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ (Ν. Αηηηθήο)» (αλαδεκ.) (ΦΔΚ 1073/Γ΄/1996)



ΠΓ 05.03.2004 «Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε ηεο Αηηηθήο απφ ην Φαιεξηθφ ξκν
κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξσπίαο» (ΦΔΚ 254/Γ΄/2004)



Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ (ΦΔΚ 1139/03 ηεχρνο
Β)



Ν. 3463/2006 “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/08.06.2006
ηεχρνο Α')



Οδεγφο Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Α. - Έθδνζε Α, Δ.Δ.Σ.Α.Α.,
επηέκβξηνο 2007



ΠΓ 185/07 (ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεχρνο Α'):«ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α' βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ην ΠΓ 89/11 (ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεχρνο Α').



Ν. 3852/2010

“Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
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Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ, Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο-Σερληθή
Οδεγία-Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.

20701-3/2010,

Τπνπξγείν

Πεξηβάιινληνο

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Τ.Π.Δ.Κ.Α., Β΄ έθδνζε


Οδεγφο

Καηάξηηζεο

Δπηρεηξεζηαθψλ

Πξνγξακκάησλ

ησλ

Γήκσλ,

ΔΔΣΑΑ,

επηέκβξηνο 2011


Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (2012),
Λεπθή Βίβινο γηα ηε δηαθπβέξλεζε



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ 2012-2014 (αξ. απνθ. Γ
262/2012)



Απφθαζε

ΤΠ.Δ.

41179/23.10.2014

(ΦΔΚ

2970/04.11.2014

ηεχρνο

Β'):

«Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α' βαζκνχ γηα ηε
δεκνηηθή πεξίνδν 2014-2019»


ΔΠΑ 2014-2020



ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020»



Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζληθή
ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2014-2016



Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (2015)



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα βάζεη ηνπ ζηφρνπ «ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» - Σίηινο: Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ»

2014 – 2020



ΤΠ.Δ.Γ.Α. 8586/31.03.2015 έγγξαθν



Δηζαγσγή ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, 2015



Δξγαζία ζην κάζεκα Μέζνδνη Αζηηθήο Αλάιπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν «Αζηηθή αλάιπζε ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ Αηηηθήο»,
Μπηηιήλε 2016



ηξαηεγηθή κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηε 2 ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ
Αηηηθήο ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, Ηνχιηνο 2016
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ΦΔΚ 1215/Β΄/06.04.17



Αξρείν ηκήκαηνο δεκνηηθήο θαηάζηαζεο δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ



Αξρείν ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δήκνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ



Αξρείν ηκήκαηνο παηδείαο θαη θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ



Αξρείν ηκήκαηνο εθδφζεσο αδεηψλ θαη/ησλ & δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ



Αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ



Αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο-Πξαζίλνπ δήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ



Αξρείν θνίηεζεο ηεο Μαξίαο Μπνχξθνπια ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη
Απηνδηνίθεζε»



Γηδαθηέα

χιε

ηνπ

καζήκαηνο

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ»

ΚΑΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

ζην ΠΜ «Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή

Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε»


Οδεγφο γηα ηελ Κνηλσληθή Δπξψπε



Παξνπζίαζε ΟΥΔ/ΒΑΑ Ννηίνπ Σνκέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ/ΗΣΟΔΛΗΓΔ


https://el.wikipedia.org/wiki/



http://buk.gr/el/poli-perioxi/palaio-faliro



www.xarths_ellados.gr/geografika-diamerismata



www.patt.gov.gr



https://www.google.gr/maps/@37.914541,23.7202859,12z



http://geodata.gov.gr/maps/?locale=el
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http://www.bathingwaterprofiles.gr/



courses.arch.ntua.gr/fsr/138648/08_Kef_B4-Oikist-istos-Xriseis%20ghs.pdf



http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=34



https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/SURVEY116/Yfistamena%20Kti
matologia.pdf



http://geomythiki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_7.html



http://www.palaiofaliro.gr



http://www.snfcc.org



http://www.snf.org/el/isn/istoria-skopos



https://el.m.wikipedia.org/wiki/Σξακ_Αζήλαο



https://www.google.gr/



http://www.statistics.gr/



https://diavgeia.gov.gr/



http://www.ypes.gr/el/Ministry/



https://dimosnet.gr/



https://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/eisagogi-sti-viosimi-anaptyxi.pdf



https://ec.europa.eu



http://www.vimaonline.gr/19/article/a106/mihalis-hristakis-/26050/stratigiki-gia-tonpolitismo-kai-topiki-autodioikisi-koinoniki-kai-oikonomiki-anaptuxi-meso-tis-anadeixistis-politistikis-klironomias



www.syneidisi.com



https://www.alimosonline.gr/all-around/16851



https://www.espa.gr/
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