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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 9ης τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2021
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την έγκριση του στρατηγικού
σχεδιασμού του Δήμου Π. Φαλήρου 2019-2023.(α’
φάση Ε.Π).

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε τακτικά
το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020 (άρθρο 10
παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021 εγκ. 48 ΥΠ.ΕΣ.,
την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10.06.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 15743/18.06.2021 πρόσκληση του
Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41
μελών ήταν παρόντα 33, ήτοι:
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Ανδρικοπούλου Β.
Βουλγαρέλλης Ι.
Γαρδίκης Ν.
Κατσένης Ν.
Κωττάκης Ε.
Λίτινα Α.
Μπεφόν Α.
Σίμος Ι.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
15729/18.06.2021 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης
για την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Π. Φαλήρου 2019-2023.(α’ φάση Ε.Π).
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με 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 175 του Ν.4555/18:
" Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές 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 η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση
και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής
περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο
αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του
Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση
της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη
δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης,
έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα,
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής."
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου
175 του N. 4555/18:
"Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η προώθηση της
εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του
αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και
προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των
διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β)
επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και
άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το
θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και
δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα
δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014."
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Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 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."
Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ,
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»
Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ.
175 του Ν. 4555/18, σκοπός των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η
προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης
του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και
προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών.
Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο
των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν:
α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για την κατάρτιση τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και
άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το
θεσμοθετημένο
σχεδιασμό
τοπικού
επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και
δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής.
Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος :
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού
προγράμματος.
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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1. Συνοπτική περιγραφή-Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (γενική εικόνα του Δήμου «Περιβάλλον & ποίοτητα ζωής» - «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός &
Αθλητισμός»- Τοπική οικονομία & απασχόληση» - Οργανόγραμμα, εσωτερικό περιβάλλον).
2. Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου (όραμα & αρχές του Δήμου, στρατηγική του Δήμου,
Άξονες, Μέτρα & Στόχοι του Σρατηγικού Σχεδίου).
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Σχέδια δράσης (στόχοι & δράσεις).
2. Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων (κωδικοποίηση δράσεων, εκτίμηση εσόδων & πηγών
χρηματοδότησης, κατανομή των εσόδων στα έτη).
3. Οικονομικός προγραμματισμός & χρηματοδοτικοί πίνακες Επιχειρησιακού Προγράμματος.
4. Δείκτες παρακολούθησης & αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκε 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. »
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 01/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την
παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την παρ.1 του άρθρου 1 της
απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., την παρ.1 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18, την παρ.1Α του
άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 175 του N. 4555/18, την
περίπτ.β’ άρθρο 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την παρ.1 του
άρθρου 44 του Ν.4555/18, 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. 1/2021 απόφασηεισήγηση 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 εισήγηση της υπηρεσίας και
μετά από διαλογικές συζητήσεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(26 υπέρ- 1 κατά: Αντωνιάδου Μ.)
Ψηφίζει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019-2023, 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 74/2021.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θανόπουλος Ιω. και Βασιλείου Γ. δήλωσαν παρόντες.
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανασούλα- Ρωμιανουδάκη
Μ., Αρκουμάνης Ιω., Μητρέλλος Δ., Παπακωστόπουλος Χ.
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.
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/ ).
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ).
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή
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νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών
(ΤΠΕ),
με
ισχύ
πρωτότυπου
εγγράφου,
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η
επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1 Εισαγωγή
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
καθημερινής λειτουργίας τους

αποτελεί το εργαλείο της

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».
Στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων, καθώς και στο
Στρατηγικό Σχεδιασμό 2017 – 2019 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (σχετ. η με αρ. 312/2018
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ) αναλύονται στο Κεφάλαιο 1: ο
ορισμός – σκοπός – το αντικείμενο του Ε.Π. (1.1), το περιεχόμενο Ε.Π. (1.2), η διαδικασία
κατάρτισης Ε.Π. (1.3), τα όργανα κατάρτισης και έγκρισης του Ε.Π. (1.4) και το Θεσμικό Πλαίσιο
(1.5).
Με δεδομένο ότι οι σχετικές με το Ε.Π. διατάξεις, ήτοι το Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ
221/τ.Α΄/12.09.2007) “Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού”
όπως

αντικαταστάθηκε

με

το

Π.Δ.

89/11

(ΦΕΚ

213/τ.Α΄/29.09.2011)

“Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»”, καθώς και η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β'): “Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
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των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019”,

ισχύουν, παρουσιάζονται συνοπτικά οι

προαναφερόμενες ενότητες:

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ε.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παρουσίαση
της
διαδικασίας
και
των εμπλεκόμενων
στην κατάρτιση του
επιχειρησιακού
προγράμματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ





Συνοπτική
περιγραφή
–
Αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης (γενική εικόνα του
δήμου – «Περιβάλλον & ποιότητα
ζωής» - «Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός &
Αθλητισμός» - «Τοπική οικονομία
& απασχόληση» - Οργανόγραμμα,
εσωτερικό περιβάλλον)
Καθορισμός της Στρατηγικής του
δήμου (όραμα &
αρχές του
Δήμου, στρατηγική του Δήμου,
Άξονες, Μέτρα & Στόχοι του
Στρατηγικού Σχεδίου)








Επιχειρησιακός
Σχεδιασμός-Σχέδια δράσης
(στόχοι & δράσεις)
Τετραετής
προγραμματισμός
των
δράσεων
(κωδικοποίηση
δράσεων, εκτίμηση εσόδων
& πηγών χρηματοδότησης,
κατανομή των εσόδων στα
έτη)
Οικονομικός
προγραμματισμός &
χρηματοδοτικοί πίνακες
Ε.Π.
Δείκτες παρακολούθησης
& αξιολόγησης Ε.Π.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του δήμου, καθώς και
οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν.
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον του δήμου καθώς προκύπτουν από τους
εσωτερικούς πόρους που αυτός κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά του
φορέα, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική ικανότητα, ιδιοκτησία, κλπ.).
Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα τις
οποίες ο δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο
είναι εφικτό (π.χ. ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αρμοδιοτήτων, οικονομικόκοινωνικά δεδομένα, κλπ.).

ΒΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Α΄ ΦΑΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης από τις υπηρεσίες του δήμου και των
νομικών προσώπων του
Σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού από την υπηρεσία Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης και υποβολή στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) (όταν δεν υφίσταται -
Ομάδα εργασίας συγκροτηθείσα από την Ε.Ε.)
Έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού από την Εκτελεστική Επιτροπή προς
υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο
Το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης (Δ.Δ.)
Δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου στην ιστοσελίδα του δήμου και με κάθε άλλο
πρόσφορο.
Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή
ηλεκτρονικά.
Σύνοψη συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της
Εκτελεστικής Επιτροπής

Β΄ ΦΑΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γραπτή εισήγηση των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων του, επί του
εγκεκριμένου κειμένου του στρατηγικού σχεδιασμού, προτείνοντας τους στόχους της κάθε
υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων, ιεραρχημένες
κατά σειρά προτεραιότητας, κατ’ αντιστοιχία προς του άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού
σχεδίου

Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου λαμβάνει απόφαση
για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν
Η υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις υποβληθείσες προτάσεις
των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων και τις προτάσεις που
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Ε.Π., το οποίο
υποβάλει στην Ε.Ε.
Η Ε.Ε. εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο Δ.Σ. για συζήτηση και
ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών
Προσώπων του Δήμου
Ψήφιση του Ε.Π. από το Δ.Σ.
Καταχώρηση του εγκεκριμένου Ε.Π. στην ιστοσελίδα του Δήμου, και δημοσιοποίηση
αυτού με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Η κατάρτιση του Ε.Π. του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.
(άρθρο 1 παρ.1 Π.Δ. 185/2007) (άρθρο 4 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος
Β'). 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 Ε.Π. συνεχίζεται και πέραν
του ανωτέρω προσδιορισμένου χρονικού ορίου προκειμένου να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό
διάστημα, καθόσον η σχετική προθεσμία δεν είναι αποκλειστική. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31.03.2015)

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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1.2 Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019 – 2023, έχουν επέλθει οι εξής
τροποποιήσεις στις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων:


Η χρονική διάρκεια των Ε.Π. των Δήµων αναπροσαρµόζεται σε τέσσερα (4) έτη, ώστε να

συµπίπτει µε την τετραετή θητεία των δηµοτικών αρχών. (αιτιολογική έκθεση Ν.4555/18).
Ειδικότερα το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) περί προγραμματισμού, προϋπολογισμού και
θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α – «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») και στην παρ. 1 αυτού αναφέρεται ότι για το μεσοπρόθεσμο
προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές 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. (Ειδικά για την ψήφιση
και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής
περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους
της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος.).


Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από

πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το
περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη
διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. (παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως
αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18) – (η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα).


Στην παρ. 2 του άρθ. 175 του Ν. 4555/18, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 1Α του άρθ.

266 του Ν. 3852/10, ορίζεται ότι «Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α'
βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η
παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η
συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων
κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση,
που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν:
α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και
άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το
θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης
και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους
δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του Ν. 3882/2010 και του Ν. 4305/2014.».


Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις επιχειρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής
των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων
υπηρεσιών. (άρθρο 9 του Ν.4623/19 – ΦΕΚ 134/Α)
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. (άρθρο 9 Ν.4623/19)
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου
συνιστά και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ
των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. (άρθρο 9 Ν.4623/19)



Έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/10 από το άρθρο 116 του

Ν.4555/18 δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι
αποφάσεις των ΟΤΑ που αφορούν στις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.1 Διαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παλαιού
Φαλήρου 2019 – 2023
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου συγκρότησε ομάδα εργασίας για τη
σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδίου και επιχειρησιακού προγράμματος δημοτικής περιόδου
2019 - 2023 με την με αρ. 4/25.10.2019 απόφασή της. Η προαναφερόμενη απόφαση ελήφθη
επειδή στο δήμο δεν υφίσταται υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/07, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ
89/2011.
Έργο της ανωτέρω Ομάδας είναι, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 7 του άρθρου 2 του ιδίου ΠΔ
185/07 όπως ισχύει, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες του δήμου,
των νομικών προσώπων του προς την Ε.Ε. σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση και των προτάσεών τους για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και η σύνταξη σχεδίου
στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην Ε.Ε.
Η επεξεργασία των προτάσεων των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των
νομικών προσώπων του δήμου και των προτάσεων που προέκυψαν
από τη διαδικασία διαβούλευσης και η σύνταξη του σχεδίου του
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη:
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Γενικός Γραμματέας (Συντονιστής / γενική

επιμέλεια εργασιών της Ομάδας – έγκριση του σχεδίου)
ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΕ Διοικητικού / Διευθύντρια Ο.Υ. (Υπεύθυνη Α / γενική
καθοδήγηση Ομάδας – σχεδίαση/παρακολούθηση/επίβλεψη εργασιών των μελών
της Ομάδας – επεξεργασία των παραδοτέων – σύνταξη και επιμέλεια τελικής
σύνταξης κειμένων)
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ Διοικητικού / Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων
(Υπεύθυνη Β - καθοδήγηση Ομάδας – σχεδίαση/παρακολούθηση/επίβλεψη
εργασιών των μελών της Ομάδας – επεξεργασία των παραδοτέων – επεξεργασία
σύνταξης κειμένων)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΘΕΩΝΗ – ΠΕ Διοικητικού/
Διευθύντρια, ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕ Διοικητικού/υπάλληλος Τμήματος
Διοικητικού, ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΕ Διοικητικού/ Υπάλληλος
Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής, ΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΕ
Διοικητικού/ Υπάλληλος Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής, ΑΠΕΡΓΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΔΕ Διοικητικού/Υπάλληλος Τμήματος Μηχ/σης-Μηχ/σης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΤΕ Διοικητικού/
Υπάλληλος Τμήματος Πρ/σμού-Λογιστικού, ΚΟΧΥΛΑ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ Διοικητικού/
Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων: ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΕ Διοικητικού /
Υπάλληλος Τμήματος Εκδόσεως Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας,
ΛΟΥΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΕ Διοικητικού / Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων
Διεύθυνση ΚΕΠ: ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ Πληροφορικής / Διευθυντής
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ – ΠΕ Μηχ/γων-Μηχ/κων/
Υπάλληλος Τμήματος Η-Μ, ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΤΕ Τοπογράφων Μηχ/κων/
Υπάλληλος Τ.Υ.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρασίνου: ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΠΕ ΤοπογράφωνΜηχ/κων/ Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΠΕ
Χημικών Μηχ/κων/ Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος, ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού/ Υπάλληλος Τμήματος Πρασίνου (θα ενεργήσουν και για
τη Δ/νση Καθαριότητας)
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»: ΜΑΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΔΕ
Χειριστών Η/Υ / Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»:
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΡΑ – ΔΕ Διοικητικού, ΦΙΛΙΑ ΣΓΑΡΔΕΛΗ – ΔΕ Διοικητικού.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ
Η Οµάδα Εργασίας αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και τον Οδηγό Κατάρτισης ΕΠ των
Δήμων, κατέγραψε τις ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε προκειμένου να υλοποιήσει τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνταξη του κειμένου του στρατηγικού σχεδίου και στη συνέχεια
του επιχειρησιακού προγράμματος.
Λαμβάνοντας υπόψη και το ΕΠ 2017-2019, η Ομάδα προέβη σε προτεινόμενες διαμορφώσεις
προσαρμοσμένες στα δεδομένα του παρόντος και στις προοπτικές των επόμενων ετών.
Προσδιορίστηκαν οι εργασίες των μελών της Ομάδας.
Ορίστηκαν οι θεματικές εργασίας της κάθε υπηρεσίας προκειμένου τα αντίστοιχα μέλη της
Ομάδας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.
Δόθηκε στις υπηρεσίες και τα δύο (2) ΝΠΔΔ το ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της
υφιστάμενης κατάστασης για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τις
δραστηριότητες και την εσωτερική οργάνωση & λειτουργία των υπηρεσιών.
Ζητήθηκε η συμπλήρωση των εντύπων του Οδηγού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ακολούθησε επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε.
Ενημέρωση του Αντιδημάρχων οι οποίοι είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αρμόδια για την
γενική εποπτεία των εργασιών, προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων που
συγκεντρώθηκαν

και να διατυπώσουν τις αρχικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής. Στη

συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας και οι Αντιδήμαρχοι

ενημέρωσαν το Δήμαρχο ώστε να

οριστικοποιηθούν οι προτεραιότητες της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου.
Ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
διεργασίες σύνταξης του στρατηγικού σχεδίου και του επιχειρησιακού προγράμματος.
Ύστερα από τα παραπάνω συνετάγη το προσχέδιο του κειμένου του στρατηγικού σχεδίου, το
οποίο ετέθη υπόψη των υπηρεσιών του δήμου και των ΝΠΔΔ. Έπειτα από προτάσεις και
εισηγήσεις, οριστικοποιήθηκε η σύνταξη του κειμένου του στρατηγικού σχεδίου, το οποίο
υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Συνοπτική περιγραφή – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Στο Κεφάλαιο 3 του Ε.Π. 2017 – 2019 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (υπ’αρ. 312/18 ΑΔΣ)
αναλύονται οι ενότητες που αφορούν στη Γενική εικόνα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (3.1) και
στους Θεματικούς τομείς – ανάλυση swot (3.2).
Ειδικότερα:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Γεωγραφικά – Ιστορικά –
Διοικητικά στοιχεία
Σημεία ενδιαφέροντος
Υποδομές
Δημογραφικά στοιχεία
Η εικόνα του Δήμου ως
Οργανισμού

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ swot
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Βελτίωση της Διοικητικής και της
Οικονομικής Ικανότητας του
Δήμου

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.1



3.1.1

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Γεωγραφικά στοιχεία

Το Παλαιό Φάληρο είναι παραλιακό προάστιο στα νοτιοδυτικά της Αθήνας. Η έκτασή του
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΔΡΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

είναι 4,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μήκος της παραλίας του στο Σαρωνικό είναι περίπου 4 χλμ.
Ο Δήμος βρίσκεται σε υψόμετρο 5 μέτρων (μέσο σταθμικό) και απέχει περίπου 9 χλμ από το κέντρο
της Αθήνας (συνδέεται με τη Λεωφόρο Συγγρού), 13 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Πειραιά (συνδέεται
με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος) και περίπου 40 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Το Παλαιό Φάληρο βρίσκεται στη νότια πλευρά του νομού Αττικής και συνορεύει με τους
δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου και Αλίμου, ενώ φυσικό όριο της πόλης αποτελεί
ο Κόλπος του Σαρωνικού και βρίσκεται σε υψόμετρο 5m. Ο ∆ήµος συνδέεται µε το κέντρο της Αθήνας
µέσω της Λεωφόρου Αµφιθέας και της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ η σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά
γίνεται µέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος.
Εντάσσεται στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της πρωτευούσης και καταλαμβάνεται από
αστική δόμηση. Έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός δήµος σύµφωνα µε το Π.∆. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976
τεύχος Α), έτσι όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α). Λόγω της αιγιαλίτιδας
ζώνης του ∆ήµου [τουριστικά δηµόσια κτήµατα ∆έλτα Φαλήρου – Φλοίσβο και παραλιακή ζώνη
Αττικής από τον Φαληρικό Όρµο έως την Αγ. Μαρίνα (Κρωπίας)], παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη
(ξενοδοχεία, οργανωµένη πλαζ, εστιατόρια κλπ), η οποία και ενισχύθηκε κατά τον χαρακτηρισµό του
δήµου ως Ολυµπιακής Πόλης.
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Οι υπερτοπικές και τοπικές λειτουργίες αναπτύσσονται χωρίς να αποτελούν συµπαγές
κέντρο, µεταξύ της Λ.Συγγρού, της Λ.Αµφιθέας και της παραλιακής λεωφόρου. Η παραλιακή
ζώνη περιλαµβάνει λειτουργίες αναψυχής και εµπορίου, υπερτοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα
ισόγεια των κτιρίων. Η εκτεταµένη περιοχή στην έξοδο της Λ.Συγγρού που περιβάλλει τον
Φαληρικό όρµο, περιλαµβάνει πάρκο αναψυχής, πάρκο ναυτικής παράδοσης, µαρίνα, αθλητικές
εγκαταστάσεις και την περιοχή των παλιών κτιρίων της αεροπορίας.
Σημαντικά αναπτυξιακά στοιχεία του δήμου είναι: η παραλιακή ζώνη που αποτελεί
συνέχεια της ευρύτερης ζώνης του όρµου Φαλήρου, της οποίας η ανάπλαση τα τελευταία χρόνια
είναι θεαματική. Οι λειτουργίες αναψυχής, αθλητισµού, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κ.ά.
προωθούν την προβολή της παραλίας ως πόλο µητροπολιτικής ακτινοβολίας. Σε αυτό συμβάλλει
η προσπέλαση της περιοχής με τις γραμμές του τραμ, της παραλιακής και της σύνδεσης µε τα
κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά.


Σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του Ελληνικού, το κλίμα του Παλαιού Φαλήρου

χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό, ημίξηρο με ήπιο χειμώνα και θερμό καλοκαίρι. Κατά το
φθινόπωρο και κυρίως το χειμώνα εμφανίζεται η περίοδος των βροχών, ενώ την άνοιξη και
κυρίως το καλοκαίρι εμφανίζεται ξηρασία, όπου μαζί με τη θερμοκρασία ακολουθεί μια περίοδος
ξηροθερμική, η οποία διαρκεί από τα τέλη Μάιου έως τα μέσα του Σεπτεμβρίου.


Στο Φάληρο (Φλοίσβος) λειτουργεί Μαρίνα και τοπικός λιμένας.
Στο Παλαιό Φάληρο υπάρχουν τρεις (3) ακτές κολύμβησης: Εδεμ–Φλοίσβος 3 (“ΕΔΕΜ”),

Εδεμ–Φλοίσβος 1 (“ΜΠΑΤΗΣ”) και Εδεμ–Φλοίσβος 2 (“ΦΛΟΙΣΒΟΣ”). Βάσει του Μητρώου
ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος

&

Ενέργειας

και

οι

τρεις

ακτές

είναι

κατάλληλες

για

κολύμβηση

(http://www.bathingwaterprofiles.gr, 2.1.2020 & 5.3.2021).
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Εδέμ – Φλοίσβος 1 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:GRBW069201076

Εδέμ – Φλοίσβος 2 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:GRBW069201077

Εδέμ – Φλοίσβος 3 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:GRBW069201073
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Αναφορικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, λειτουργούν σταθμοί μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Αττικής, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στην περιοχή
του Παλαιού Φαλήρου.

* Παλαιό Φάληρο  αρ. 7
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Σχετικά με τις χρήσεις γης: Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου έχει καθοριστεί η χρήση γης της

γενικής κατοικίας και με το ΠΔ του 2004 έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης συγκεκριμένα στην
παραλιακή ζώνη.
Η εγκατεστημένη δόμηση επί των ιδιωτικών χώρων του ∆ήμου βρίσκεται σε επίπεδο
κορεσμού με ελάχιστο αριθμό και έκταση αδόμητων οικοπέδων και ισχύοντες συντελεστές
δόμησης από 1.4 έως 2.4. Η πλειονότητα των οικοδομών του ∆ήμου φέρει κύρια χρήση κατοικίας
με χρήση καταστημάτων στον ισόγειο χώρο στα κεντρικότερα σημεία του ∆ήμου ενώ μεγαλύτερες
επιχειρηματικές δραστηριότητες εμφανίζονται κυρίως πλησίον της Λ. Συγγρού. Οι προβλεπόμενοι
Κοινόχρηστοι Χώροι - Χώροι Πρασίνου του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου είναι διάσπαρτοι
εντός του δομημένου ιστού, μικροί σε έκταση και δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων γεγονός αναμενόμενο με βάση και το γεγονός της παλαιότητας θεσμοθέτησής του που
σε αρκετές θέσεις υπερβαίνει τα 100 έτη.
Οι εκτός σχεδίου και ΓΠΣ χώροι του ∆ήμου που υφίστανται στο υπόλοιπο της έκτασής του
εκτείνονται κατά μήκος του ρέματος Πικροδάφνης και του παραλιακού μετώπου.
Το ρέμα Πικροδάφνης είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένο από περιβαλλοντικής και
υδραυλικής άποψης ενώ είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
δυνάμει απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 281∆/1993 και εκπονείται
μελέτη οριοθέτησης και αρχιτεκτονικής ανάπλασής του η οποία βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
Ο υπόλοιπος ενιαίος γεωγραφικά χώρος του παραλιακού μετώπου, το πλάτος του οποίου
ορίζεται από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως τη θάλασσα και το μήκος του από το ρέμα
Πικροδάφνης μέχρι το ∆έλτα Φαλήρου, έχει παραχωρηθεί σχεδόν στο σύνολό του, από την ΕΤΑ∆
Α.Ε. σε διαχείριση του ∆ήμου Παλαιού Φαλήρου για μακρόχρονο διάστημα και διαχωρίζεται σε
ζώνες αυστηρά καθορισμένων χρήσεων τόσο από τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης όσο και
με βάση τις διατάξεις του Π.∆. 1-3-2004 που ισχύει στο σύνολο της έκτασής του, πλην των
εκτάσεων πλησίον του κλειστού γηπέδου ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ που καθορίζονται από τις διατάξεις της
καθορισμένης έκτασης του ΕΣΟΑΠ (Ν.3342/2005, Ν.3843/2010, Π.∆. 22-3-2002 και Π.∆. 26-112013) που αφορούν σε χρήσεις αναψυχής, πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα.
Το παραλιακό μέτωπο, από το ρέμα Πικροδάφνης μέχρι το πάρκο Φλοίσβου,
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγω ως παραλία λουομένων ενώ οι εγκατεστημένες χρήσεις επί του
συνόλου της παραλιακής ζώνης εκτίνονται σε συνέχεια χωρίς παρεμβολή αδιαμόρφωτων
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εκτάσεων και είναι αποκλειστικά χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, τουρισμού και αθλητισμού
(Πάρκο Φλοίσβου, Τουριστική Μαρίνα Φλοίσβου, ∆ημοτικό Αθλητικό Κέντρο, Γήπεδο
Ποδοσφαίρου) ενώ πληθώρα των παραχωρημένων χώρων είναι χαρακτηρισμένα ως Τουριστικά
∆ημόσια Κτήματα με βάση παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Ειδικές ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν
για το παράκτιο τμήμα της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας
(προστατευόμενες περιοχές). Συγκεκριμένα βάσει του ΠΔ της 1ης Μαρτίου 2004 «Καθορισμός
ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της
Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ΄/5‐3-2004)
υπάρχουν καθορισμένες ζώνες προστασίας του παράκτιου τμήματος από το Φαληρικό Όρμο
μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Ειδικότερα καθορίζονται οκτώ κατηγορίες περιοχών:

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις ανωτέρω περιοχές πλην της
1ης.
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Στοιχεία κάλυψης γης για κοινωνικούς λόγους
Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου εμφανίστηκε έντονη η ανάγκη κάλυψης γης που θα έχει πολλά
οφέλη και για τους κατοίκους της περιοχής. Έτσι υπάρχουν στο Δήμο 51,9 στρέμματα γης τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν για χρήση τοπικών πλατειών, πάρκων και πλατειών και παιδικών χαρών.
Επιπλέον στον δήμο υπάρχουν 105,2 στρέμματα γης για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων που
αποτελεί και την μεγαλύτερη έκταση που υπάρχει για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών,
καθώς και 5,2 στρέμματα γης τα οποία παρέχονται για πολιτιστικές αίθουσες και κοινωνικές
εκδηλώσεις. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, παρέχονται 34 στρέμματα γης για τα γυμνάσια και τα
λύκεια και 38,3 στρέμματα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, ενώ διατίθενται και 9,8
στρέμματα για παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς.

Συγκρούσεις Χρήσεων γης
Οι πιέσεις και οι συγκρούσεις χρήσεων γης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προέρχονται από
την ζήτηση για οικιστική χρήση αλλά και για εμπορικές χρήσεις, παρά το θεσμικό πλαίσιο
που υπάρχει για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε κάθε υποπεριοχή του Δήμου. Τέτοιες
συγκρούσεις εμφανίζονται κυρίως στις περιοχές οι οποίες είναι κοντά στον άξονα της
Λεωφόρου Ποσειδώνος, Συγγρού και Αμφιθέας, που συγκρούεται με την κατοικία λόγω της
ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτή η σύγκρουση είναι δύσκολο να
επιλυθεί αλλά μπορεί να συμβεί με την σταδιακή μετατροπή των κατοικιών σε εμπορικές
κατοικίες που δεν επηρεάζονται τόσο από την ηχορύπανση και την ρύπανση της
ατμόσφαιρας. Τέλος συγκρούσεις χρήσεων γης εμφανίζονται και στα ρέματα του Δήμου,
όπως αυτό της Πικροδάφνης και το παράρεμα Σωκράτους, όπου υπάρχει η ρίψη διαφόρων
υλικών εντός των κοιτών.
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Καθορισμός χρήσεων γης , όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από Φαληρικό
όρμο μέχρι Αγ Μαρίνα Κρωπίας
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Το κτηματολόγιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (καθώς επίσης και του Δήμου Καλλιθέας)

τηρείτο στο Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του
Εθνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το τμήμα που περικλείεται από την
Λεωφ.Συγγρού και τις οδούς Ελληνίδων, Ζησιμοπούλου, Αγ.Τριάδος, Δημοκρατίας,Πικροδάφνης
και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η σύνταξη των κτηματολογικών μελετών για τις δύο αυτές περιοχές
(Καλλιθέας & Παλαιού Φαλήρου) ολοκληρώθηκε το 1992 και αφορά περίπου 12.700 γεωτεμάχια
και 7.200 στρέμματα, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 206.000 ενεργά δικαιώματα.
Τα κτηματολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν κτηματολογικά διαγράμματα και τους
αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες. Τα θεματικά επίπεδα που διαθέτει το Γραφείο
περιλαμβάνουν Τομείς, Τετράγωνα, Γεωτεμάχια, Κτίρια, Άξονες και Αρίθμηση Οδών, Νησίδες Πεζοδρόμια,

Οικοδομικά

Τετράγωνα,

Πινακίδες

διανομής

ΕΓΣΑ’87

κλίμακας

1:1000

(κτηματογράφηση 1992), Τριγωνομετρικό Δίκτυο και Προσωρινό Πολυγωνομετρικό Δίκτυο
κτηματογράφησης 1992.
Δήμος Π.Φαλήρου (343 τετράγωνα, 2.760 στρέμματα).
Στις 10/6/2008, η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Κτηµατολόγιο Α.Ε.,
με ανακοίνωσή της, κάλεσε τους πολίτες της περιοχής του Παλαιού Φαλήρου να υποβάλουν
δήλωση ιδιοκτησίας πλην αυτών που βρίσκονται στο τμήμα του Δήμου που έχει καταγραφεί στο
Κτηματολόγιο Πρωτευούσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
(http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=34)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Π. ΦΑΛΗΡΟ στην αρμοδιότητα του Κ.Π.

Έκταση

4.450 στρ.

2.760 στρ

Ο.Τ.

635

207

Γεωτεµάχια

9.571

3.163

Ενεργά δικαιώµατα 152.351

53.67
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Περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Το ρέμα της Πικροδάφνης, περιλαμβάνεται μεταξύ των ρεμάτων της Αττικής που έχουν

χαρακτηριστεί ως «Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος», με την 9173/1642/3.3.1993
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ΄ 281/1993), και έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας του, που
δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Δ΄99 και 725/1995, 287/1997 . Αποτελεί ένα από τα επιφανειακά υδάτινα
σώματα, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο
διαχείρισης

ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR06)

[Απρίλιος, 2013]. Το ρέμα περιλαμβάνεται στους υγροτόπους που
διατηρούν σημαντικά οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και
χρήζουν

προστασίας

και

είναι

από

τα

σημαντικότερα

από περιβαλλοντική και υδραυλική άποψη στο λεκανοπέδιο Αθηνών.
Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 20,40 km2, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ,
με μεγάλο άξονα (ΒΑ-ΝΔ) 10,73 km και μικρό (ΒΔ-ΝΑ) 2,15 km. Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης
(>60%) αναπτύσσεται εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και συγκεκριμένα των νοτιοανατολικών
προαστίων της. Η λεκάνη καλύπτει τμήματα των ακόλουθων Δήμων (από ανάντη προς κατάντη):
Δ. Καισαριανής, Δ. Βύρωνα, Δ. Δάφνης - Υμηττού, Δ. Νέας Σμύρνης, Δ. Αγ. Δημητρίου, Δ.
Ηλιουπόλεως, Δ. Παλαιού Φαλήρου και Δ. Αλίμου.
Η εκβολή γίνεται παρά την Μαρίνα Αλίμου («ΕΔΕΜ») μέσω έργου εξόδου κατάντη της Λεωφ.
Ποσειδώνος.
Το τμήμα της λεκάνης που περιλαμβάνει κάθε ένας από τους προαναφερθέντες δήμους
φαίνεται στον επόμενο πίνακα (πηγή: http://geomythiki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_7.html)
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Αυτός ο δρόμος του νερού και φλέβα πρασίνου παράλληλα, μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό
κατέχει μια μοναδικότητα, καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε μήκος και
σημαντικότερα σε σημασία ρέματα της Αττικής και

εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένα

σημαντικά υδρομορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του.
Παρ' όλες τις ανθρωπογενείς πιέσεις που έχει δεχτεί, σε τοπική κλίμακα, αποτελεί ένα
σημαντικό φυσικό τοπίο το οποίο με την κατάλληλη διαχείριση είναι δυνατό να αναβαθμιστεί
οικολογικά και να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό πνεύμονα πρασίνου και χώρο
αναψυχής. Η συμβολή του είναι μεγάλη για τον δήμο καθώς συμβάλει στο να μην υπάρχουν
πλημμύρες αλλά και για το κλίμα της περιοχής καθώς λειτουργεί και ως φυσικός αεραγωγός που
απορρυπαίνει τον αέρα. Χαρακτηρίζεται ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» καθώς
στο μεγαλύτερο τμήμα του υπάρχει πυκνή βλάστηση από πεύκα, ευκάλυπτους, θάμνους,
πικροδάφνες και καλαμιές. Συνεπώς το ρέμα Πικροδάφνης (πλημμυρική κοίτη και οι αδόμητες
εκτάσεις εκατέρωθεν αυτής) λόγω της αξιόλογης τοπικής σημασίας που έχει για τον πολεοδομικό
ιστό του Δήμου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αξιόλογη σε τοπικό επίπεδο περιοχή και
οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να λάβει υπ' όψη της τους κύριους οικολογικούς, παράγοντες
που την διέπουν.
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3.1.2

Ιστορικά

στοιχεία

(https://el.wikipedia.org,
http://www.snfcc.org, http://www.snf.org/el/isn/istoria-skopos)

http://www.palaiofaliro.gr,

Το Φάληρο αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, από τον Ηρόδοτο ως τον
Παυσανία. Ιδρυτής του αναφέρεται ο τοπικός ήρωας Φάληρος (ένας από τους Αργοναύτες) , γιος
του Άλκωνα και εγγονός του βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, σύγχρονος του Θησέα . Οι αρχαίοι
Φαληρείς ανήκαν στην Αιαντίδα φυλή, μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας. Το Φάληρο ήταν ο πιο
σημαντικός δήμος της Αιαντίδος φυλής και ανήκε στην περιοχή των Αθηνών, ενώ οι άλλοι δήμοι
ανήκαν στην περιφέρεια της πόλης. Το αρχαίο Φάληρο αναφέρεται ως το πρώτο και αρχαιότερο
επίνειο της Αθήνας. Το λιμάνι του Φαλήρου στα αρχαία χρόνια, όταν ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί
το λιμάνι του Πειραιά, είχε αρκετή έκταση. Από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, πιθανότατα άρχιζε
από τις Τζιτζιφιές ή το Δέλτα και έφτανε ως εκεί που ήταν άλλοτε το κέντρο «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» και
σήμερα η μαρίνα. Όταν ο Θεμιστοκλής και κατόπιν ο Περικλής διαμόρφωσαν το λιμάνι του
Πειραιά, το Φάληρο εξακολούθησε να είναι το δεύτερο λιμάνι της Αθήνας. Η παραλία μεταξύ
Παλαιού Φαλήρου και Πειραιά ονομαζόταν Φαληρικός Όρμος. Στην περιοχή του Δέλτα, έχει
βρεθεί το νεκροταφείο του αρχαίου Φαλήρου, που βρισκόταν στο χώρο μεταξύ του άλλοτε
Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.) - σήμερα Μουσείο της Αεροπορίας και της περιοχής
που φιλοξένησε τον Ιππόδρομο. Στην περιοχή υπήρχαν απέραντες εκτάσεις σπαρμένες με σιτάρι,
κριθάρι και βρόμη όπως και πολλοί αμπελώνες, ενώ οι κάτοικοι ασχολούνται με την αλιεία, την
γεωργία και την κτηνοτροφία.
Την περίοδο 1910 - 1915, εύπορες οικογένειες κτίζουν αρχοντικά και επαύλεις κοντά στη
θάλασσα. Μερικές όπως η έπαυλη «ΚΟΥΛΟΥΡΑ» διασώζονται μέχρι και σήμερα.
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Κτίριο ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1907

Κτίριο ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2017



Το 1883 εγκαινιάστηκε το πρώτο μεταφορικό μέσο, το οποίο συνέδεε το Π. Φάληρο με την
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Αθήνα. Ονομάστηκε "Ιπποκίνητος τροχιόδρομος". Αργότερα, στα 1890, τα άλογα
αντικαταστάθηκαν με ατμομηχανή η οποία ήταν ικανή να τραβήξει λίγα βαγόνια με μικρή
ταχύτητα. Το 1910 ήρθαν οι ηλεκτροκίνητες μηχανές και το γνωστό σε όλους μας "ΤΡΑΜ".


Το 1900 ιδρύθηκε στο Φάληρο ο πρώτος ζωολογικός κήπος της Ελλάδας, ενώ το 1914
μεταφέρθηκε στο Π. Φάληρο η πρώτη αεροπορική σχολή από την Ελευσίνα. Επίσης στο
Φάληρο έγινε η πρώτη σχολή τεχνικών αεροπορίας ενώ το 1925 ιδρύθηκε το πρώτο
κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.) από την Αγγλική εταιρία Μπλάκμπερν. Στο
φαληρικό

Δέλτα

δημιουργήθηκε

και

ο

πρώτος

Αερολιμένας

για

υδροπλάνα,

εγκαινιάζοντας παράλληλα, την 1η Αυγούστου 1926, την πρώτη διεθνή αεροπορική
γραμμή Μπρίντεζι - Φάληρο - Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, και ως το 1918,
λειτούργησε και το πρώτο σχολείο του Φαλήρου εγκατεστημένο στο βάθος της αυλής του
σπιτιού του Νίκου Σκορδαρά.


Έως το 1920 οι δρόμοι του Π. Φαλήρου φωτίζονταν με φανάρια γκαζιού, τα οποία ήταν
σαν έργα τέχνης. Ψηλά, περίπου 3 μέτρα, κομψά, σιδερένια και στο κάτω μέρος τους είχαν
ανάγλυφη

την

θεά

περικεφαλαία,

Αθηνά,

ασπίδα

όρθια

και

με

δόρυ.

Την περίοδο 1922 - 1924 οι δρόμοι του
Παλαιού Φαλήρου φωτίζονται με ηλεκτρικό
ρεύμα. Το 1930, το Φάληρο συνδέεται με το
δίκτυο της «ΟΥΛΕΝ», ενώ το 1942, το Παλαιό
Φάληρο από κοινότητα (ΠΔ 27/8/1925) που
ήταν
163/Α/1942)

-

συγχωνεύτηκε

και

η

έως

τότε,

γίνεται

δήμος

(ΦΕΚ

Κοινότητα

Καλαμακίου που όμως αποσπάσθηκε το 1945) και
πρώτος δήμαρχός του ήταν ο Κ. Τουφεξής, ενώ το
1961 γίνεται αυτόνομος δήμος. Από το 1946 και μετά,
το Παλαιό Φάληρο αρχίζει να ξεχωρίζει λόγω της
ιδιαίτερης θέσης του και αρχίζει να γίνεται προάστιο
με πολλές εξοχικές κατοικίες πλούσιων οικογενειών.
Από το 1946 και μετά, το Παλαιό Φάληρο αρχίζει να ξεχωρίζει λόγω της ιδιαίτερης θέσης
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του και αρχίζει να γίνεται προάστιο με πολλές εξοχικές κατοικίες πλούσιων οικογενειών.
Λίγα από τα παλιά καλαίσθητα αρχοντικά υφίστανται ακόμα και σήμερα.


Λόγω της εξάπλωσης του πληθυσμού προς τα νότια προάστια, η περιοχή αναπτύσσεται
εμπορικά με το πέρασμα των χρόνων, κατέχοντας μέχρι σήμερα εξέχουσα θέση στις
προτιμήσεις των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, γεγονός που αποτυπώνεται και στις τιμές
των ακινήτων. Μετά

το 1974, αρκετοί ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη

εγκαταστάθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, όπου αποτελούν μια ιδιαίτερα ζωντανή κοινότητα.


Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, συντέλεσαν στην επαναλειτουργία του τραμ
στην παραλιακή λεωφόρο (Λεωφ. Ποσειδώνος), στην κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου
στο Φαληρικό Δέλτα (4.000 θεατών)και στον
τερματισμό της λειτουργίας του Ιπποδρόμου
στο Φαληρικό Δέλτα .


Ο χώρος
που

φιλοξενούσε τον Ιππόδρομο αγοράστηκε από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σήμερα λειτουργεί στο
σημείο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το Κέντρο περιλαμβάνει
τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί μοχλό σημαντικής
βραχυπρόθεσμης
οικονομικής

και

μεσοπρόθεσμης

ανάπτυξης

(πηγή:

https://www.snf.org/el/protoboulies/kpisn/
5.3.2021).
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3.1.3

Διοικητικά στοιχεία

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού,
υπάγεται χωροταξικά στο λεκανοπέδιο Αττικής και ανήκει στη Νομαρχία Αθηνών του νομού
Αττικής. Ως δήμος του νομού Αττικής περιλαμβάνεται στην Περιφέρεια Αττικής (ΟΤΑ Β΄ Βαθμού)
και ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών αυτής. Με την εφαρμογή της
νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011 ουδεμία
μεταβολή επήλθε στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1,§ 5.1.Β αυτού.
Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου είναι ο Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο οποίος εκλέχτηκε για
πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές του 2019.
Διατελέσαντες Δήμαρχοι:

Κ. Τουφεξής

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

Ε. Ζησιμοπούλου

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

Κ. Νταής

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

Σ. Βλαχόπουλος

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

Α. Μαγριπλής

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

Γ. Χρονόπουλος

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

Κ. Νταής

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

Δ. Μπαβαρέζος

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

Ι. Ντάβαρης

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

Δ. Καψάνης

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

Γ. Σακελλαρίου

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

Γ. Χρυσοβερίδης

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

Ι. Λάππας

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

Δ. Καψάνης

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

Ν. Ψαρράκης

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

Δ. Χατζηδάκης

(1/1/2003 – 16/6/2019 –
προκειμένου
να
υποψηφιότητα στις
εκλογές 7/7/2019 στο
της Β3 εκλογικής
Αθηνών)

Ι. Φωστηρόπουλος

Για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι
31/8/2019 ως αναπληρωτής Δήμαρχος

Ι. Φωστηρόπουλος

1/9/2019 – 31/12/2023

παραιτήθηκε
θέσει
Βουλευτικές
Νότιο Τομέα
περιφέρειας

Αξίζει να αναφερθούν σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί για το Παλαιό Φάληρο:
 Παλαιό Φάληρο ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Εκδόσεις Αλέξανδρος, 2004,
Αθήνα
 Παλαιό Φάληρο 1900-1960, Φωτογραφίες από το αρχείο του Νίκου Πολίτη, Πολιτιστικό και
Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 2014
 «Παλαιό Φάληρο, ιστορία της πόλης και του ∆ήµου», επανέκδοση επικαιροποιηµένων
αντιτύπων, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΠΕ, 2017.
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3.1.4

Σημεία ενδιαφέροντος

Το Παλαιό Φάληρο έχει μεγάλες παραλίες και
ήταν από τις αρχές του 20ου αιώνα - αλλά και
συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα - πολυσύχναστος
προορισμός για μπάνιο, ειδικά η περιοχή του Έδεμ,
δίπλα από τη Μαρίνα Αλίμου. Κατά μήκος της
παραλίας του Παλαιού Φαλήρου, απομένουν μερικές
από τις νεοκλασσικές επαύλεις, χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα.
Μια από αυτές είναι και η έπαυλη "ΚΟΥΛΟΥΡΑ", ένας
πύργος με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορία, που
σήμερα έχει αναπαλαιωθεί πλήρως και χρησιμοποιείται
σαν μουσείο παιχνιδιών.
Χαρακτηριστικό για το Παλαιό Φάληρο είναι το λευκό
κτίριο του Φλοίσβου, που βρίσκεται στην παραλία,
απέναντι από την ομώνυμη πλατεία του δήμου. Το
λευκό κτίσμα

παλαιότερα ήταν ιδιωτικό

κέντρο

διασκέδασης κι εστίασης. Περιήλθε στην κατοχή του
δήμου το 2005 και σήμερα είναι Δημοτικό Πολιτιστικό
Κέντρο.
Η μαρίνα του Φλοίσβου είναι μια σύγχρονη μαρίνα και εκτός από του να φιλοξενεί ιδιωτικά γιότ,
διαθέτει διάφορα εστιατόρια, καφέ και μπαρ, όντας έτσι
ένας πόλος έλξης για την αναψυχή των απανταχού
Αθηναίων. Δίπλα από τη Μαρίνα Φλοίσβου υπάρχει το
δημοτικό
αθλητικό κέντρο
"Τροκαντερό",
που περιέχει κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα τένις και
μπάσκετ, στίβο με ταρτάν και κολυμβητήριο.
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Το

ιστορικό

θωρηκτό

Αβέρωφ

που

βρίσκεται

αγκυροβολημένο λίγο έξω από τη μαρίνα του Φλοίσβου,
δίπλα στο πάρκο
Ναυτικής
Ιστορίας,
χρησιμοποιείται σήμερα σαν μουσείο. Καθώς επίσης και
η Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ (αντίγραφο αθηναϊκής τριήρους
του 5ου αι. π.Χ.) η οποία υπάγεται στο Θ/Κ Αβέρωφ ως
οργανικό τμήμα αυτού.
Ανάμεσα στο λευκό κτίριο του Φλοίσβου και στη
Μαρίνα Φλοίσβου, δίπλα στη θάλασσα, υπάρχει το
θερινό σινεμά Φλοίσβος και το Πάρκο Φλοίσβου, στο
οποίο υπάρχουν μονοπάτια για περπάτημα μέσα στο
πράσινο,

παιδική

χαρά

και

υπαίθρια

όργανα

γυμναστικής.

Στο Δέλτα του Φαλήρου πιο κάτω προς τον Πειραιά,
υπάρχουν ο πολυκινηματογράφος Village, το μουσείο
Ιστορίας
Πολεμικής
Αεροπορίας,
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και το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Tae Kwon Do
του 2004, όπου σήμερα φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις.
Στο λιμάνι του Φαλήρου, που συνδέεται με δυο μύθους,
του Θησέα και της Αργοναυτικής εκστρατείας, κι ένα
γεγονός, τον Τρωικό πόλεμο, αποβιβάζεται γύρω στο 50
μ.Χ., δηλαδή 100 περίπου χρόνια πριν από τον Παυσανία,
ο Απόστολος των Εθνών Παύλος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, μεταφέροντας στην Αθήνα
το μήνυμα του Χριστιανισμού. Στο λιμάνι, αυτό λοιπόν, αποβιβάζεται ο Απόστολος Παύλος. Ο
Απόστολος Παύλος ακολουθώντας τη θαλάσσια οδό, μετά από ένα κουραστικό ταξίδι πέντε
ημερών φθάνει στο Φάληρο. Η αποβάθρα του λιμανιού
βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου, δίπλα στη λεωφόρο Ποσειδώνος κοντά στο τέρμα
της λεωφόρου Συγγρού. Εκεί υπήρχε και ένας βωμός ‘εν ω
επεγέγραπτο ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ’, ο οποίος θα τραβήξει την
προσοχή του Απ. Παύλου,
την επιγραφή αυτή θα χρησιμοποιήσει αργότερα στην ομιλία
του στον Άρειο Πάγο, για να μιλήσει στους Αθηναίους για
τον αληθινό Θεό.

Σήμερα, ανάμεσα στην παραλιακή

λεωφόρο Ποσειδώνος και στις γραμμές του Τραμ βρίσκεται
το μνημείο με τη μορφή του Αποστόλου Παύλου. Στην
περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο Τροκαντερό, πέριξ του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Π.
Φαλήρου το 2017 εγκαινιάστηκε το Πάρκο των 22 στρεμμάτων. Ένα έργο χρηματοδοτούμενο
από την Περιφέρεια Αττικής. Ένας σημαντικός ζωτικός χώρος αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής,
ξεκούρασης

και

χαλάρωσης

που

μπορεί

να

αξιοποιηθεί όχι μόνο από τους Δημότες και τους
κατοίκους της Πόλης αλλά και από τους επισκέπτες
του συγκεκριμένου σημείου και γενικότερα από τους
κατοίκους των όμορων Δήμων.
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Ακριβώς απέναντι από το Κλειστό Γυμναστήριο του Tae
Kwon Do, και συνδεδεμένο με αερο-πεζογέφυρα,
βρίσκεται το Νέο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (δήμος Καλλιθέας), ένα από τα
μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πολιτιστικά κέντρα στον
κόσμο, το οποίο φιλοξενεί την Εθνική Λυρική Σκηνή και
την Εθνική Βιβλιοθήκη.
Στην Πλατεία Ηρώων της παραλίας του Παλαιού Φαλήρου
βρίσκεται το άγαλμα Έφιππου Ανδριάντα Κωνσταντίνου
ΙΑ΄ Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του
Βυζαντίου (αποκαλυπτήρια 2012). Έργο του Ακαδημαϊκού
γλύπτη Ιωάννη Παππά, το οποίο η Ακαδημία Αθηνών
δώρισε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Στην προκυμαία του Φλοίσβου στην άκρη του Πάρκου
βρίσκεται το

Μνημείο Υποβρυχίων: ένας πυργίσκος

υποβρυχίου σε βάθρο (είναι από το υποβρύχιο
«Ωκεανός»).

Εγκαινιάστηκε

το

Νοέμβριο

2016.

Φτιάχτηκε από τον Δήμο Φαλήρου, με βοήθεια του
Ναυτικού Κλιμακίου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
έπειτα

από

πρόταση

του

Ελληνικού

Συνδέσμου

Υποβρυχίων. Τον πυργίσκο προσέφερε το Αρχηγείο Πολεμικού Ναυτικού.
Επί της Λεωφόρου Συγγρού στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα
βρίσκεται το Ευγενίδειο Πλανητάριο (1966). Το 2003, στο παλαιό
κτιριακό συγκρότημα προστέθηκαν δύο νέες πτέρυγες εκ των
οποίων η μία περιλαμβάνει το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, το
μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό Πλανητάριο σε
Ευρώπη και Αμερική, με επιφάνεια της θολωτής του οθόνης ίση
με δυόμιση γήπεδα του μπάσκετ. Με την εγκαινίασή του το Νέο
Ψηφιακό Πλανητάριο θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα και
καλύτερα εξοπλισμένα ψηφιακά Πλανητάρια στον κόσμο.
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Στα σύνορα με το Καλαμάκι / Άλιμο, κοντά στην εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης, με
πρόσοψη

στην

παραλιακή

βρίσκεται το Πολεμικό

λεωφόρο

Ποσειδώνος

κοιμητήριο Φαλήρου (δήμος

Αλίμου). Το Μνημείο Αθηνών (Phaleron War Cemetery,
the

Athens

Memorial).

Είναι

νεκροταφείο

2.067

πεσόντων στρατιωτών της Κοινοπολιτείας από την
κατάκτηση της Ελλάδας από τους Γερμανούς το 1941 και
μετά το 1944.
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3.1.5

Υποδομές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
Μαρίνα Φλοίσβου
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
Βασικοί οδικοί άξονες είναι η Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λεωφ. Συγγρού και Λεωφ. Αµφιθέας.

Πλήθος
1

3

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
Γραμμές

3
Ονομασία δρομολογίων
«Θουκυδίδης»: Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας –
3
Ασκληπιείο Βούλας
Τραμ
«Αριστοτέλης»: Σύνταγμα – Στάδιο Ειρήνης &
4
Φιλίας
5
«Πλάτωνας»: Σύνταγμα – Ασκληπιείο Βούλας
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Λεωφορεία και τρόλεϊ) (Περιγραφή ή Τίτλος)
12
Γραμμές
Ονομασία δρομολογίων
106
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
126
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
130
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
217
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)
229
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)
550
Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Λεωφορεία
Π. ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΣΧΙΣΤΟ
860
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Χ96
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)
Α1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ
Α2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ (Μέσω Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
Β1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Β2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (Μέσω ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος):
Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου (ΝΠΙΔ), από τη σύστασή του το 1956, συνεισφέρει στην εκλαΐκευση της
επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσα από τις επιστημονικές και άλλες εκδόσεις του, τα πλανηταριακά
προγράμματα, την επιστημονική Βιβλιοθήκη, τις επιστημονικές εκθέσεις και τις λοιπές εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες του.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
Πλήθος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
2
Ιδιωτικά
Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου
ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.∆. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:
Πλήθος
ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1109
ATHENS MARRIOT HOTEL680 κλίνες (366 δωμάτια)
POSEIDON
161 (89 δωμάτια)
CΟRAL
158 (86 δωμάτια)
NESTORION
56 (30 δωμάτια)
ARMA
54 (30 δωμάτια)

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.1.6

Δημογραφικά στοιχεία

Στην παρ. 3.1.6 του ΕΠ 2017 – 2019 (αποφ. Δ.Σ. 312/2018) δίνονται αναλυτικά
δημογραφικά στοιχεία του δήμου Παλαιού Φαλήρου βάσει της απογραφής του πληθυσμού 2011.
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν συνοπτικά ορισμένα στοιχεία.

Πληθυσμός
Σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή του 2011 ο Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου είναι 64.021 κάτοικοι, έχει δηλαδή το 0,59 % του συνολικού Μόνιμου
Πληθυσμού της Ελλάδας και είναι ο 47ος (στους 325 συνολικά) σε σειρά κατάταξης δήμος με
βάση τον μόνιμο πληθυσμό του. Ο Πραγματικός ή De Facto πληθυσμός του είναι 63.736 κάτοικοι
(47ος σε σειρά κατάταξης). Τέλος, ο Νόμιμος (δημότες) πληθυσμός του είναι 48.666 κάτοικοι,
(56ος σε σειρά κατάταξης) - (ΦΕΚ Β 697 – 20.03.2014).
Ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης το 1981 ήταν 53.273 κάτοικοι. Το 1991 ήταν 61.371
με αύξηση των κατοίκων κατά 8.098, δηλαδή 15,20%. Το 2001 ανήλθε σε 64.759, με αύξηση των
κατοίκων κατά 3.388, δηλαδή 5,5%. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πραγματικός
πληθυσμός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου είναι 64.021, με μείωση των κατοίκων κατά 738,
δηλαδή 1,14%.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατά τα έτη 1981 – 2011:

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΩΝ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Κατάσταση ασχολίας
Σύμφωνα με την απογραφή 2011, το ποσοστό των εργαζομένων είναι το 38,26% του πληθυσμού,
το ποσοστό των ανέργων 6,85% και των μη ενεργών (μαθητές, συνταξιούχοι, κλπ) 54,89%.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Δημότες
Οι δημότες Παλαιού Φαλήρου

είναι 59.889, δηλαδή το 93,5% του πληθυσμού της πόλης

(σημειώνεται ότι η αντιστοιχία δεν είναι ακριβής δεδομένου ότι τα στοιχεία του πληθυσμού δεν
είναι πρόσφατα αλλά της απογραφής 2011).
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
50
Αριθμός γεννήσεων – Λειτουργία μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής (ΡΕΑ) στο Παλαιό Φάληρο
από το 2011

Έτος

Αριθμός γεννήσεων

2011

5239

2012

6249

2013

7023

2014

7264

2015

7498

2016

7266

2017

6903

2018

6040

2019

5455

ΣΥΝΟΛΟ
Μέση τιμή

58.937
6.548,55

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έκταση
4,574
(τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός (de facto):
1991 61.371
Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

12,274 ανά τ.χµ.

2001

64.759

2011

64.021

2001

12,951 ανά
τ.χµ.

2011

12,473 ανά
τ.χµ.

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
Σύνολο

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 ετών
και άνω
4.031

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :
Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης

170,769
49,45

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.1.7

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ως Οργανισμός
 3.1.7.1
Οργανόγραμμα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (διάρθρωση οργανικών μονάδων):

Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχων
3. Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών
– Ειδικών Συμβούλων Ειδικών
Συνεργατών
4. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
4. Γραφείο Συλλογικών Οργάνων

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
1. Γραφείο Γενικού
Γραμματέα


Υπηρεσία
Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
–
Τοπικών
Προγραμμάτων

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ-ΤΥΠΟΥ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ)
1. Υπηρεσία
Δημοσίων
Σχέσεων
2. Υπηρεσία
Τύπου &
Ενημέρωσης

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
I. Τμήμα Διοικητικό
II. Τμήμα
Δημοτικής
Κατάστασης
III. Τμήμα
Γραμματείας &
υποστήριξης
υπηρεσιών
IV. Τμήμα Παιδείας
& Κοινωνικής
Αρωγής
V. Τμήμα
ΜηχανογράφησηςΜηχανοργάνωσης

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
I. Τμήμα
Επικοινωνίας με
τους πολίτες
II. Τμήμα
Εσωτερικής
Ανταπόκρισης
III. Τμήμα
παραρτήματος
ΚΕΠ

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
I. Τμήμα
ΠροϋπολογισμούΛογιστικού
II. Τμήμα Ταμιακής
υπηρεσίας
ΙΙΙ. Τμήμα
Προμηθειών

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΔΩΝ
I. Τμήμα Εσόδων
II. Τμήμα
εκδόσεως αδειών
καταστημάτων και
δημοτικής
περιουσίας
ΙΙΙ. Τμήμα
δημοτικού
νεκροταφείου

Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
I. Τμήμα οδοποιίας
και υδραυλικών
έργων
II. Τμήμα
αρχιτεκτονικών
έργων
ΙΙΙ. Τμήμα
συντήρησης και
επισκευής
κτιριακών
εγκαταστάσεων
IV. Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
I. Τμήμα
Περιβάλλοντος
II. Τμήμα Πρασίνου

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
I. Τμήμα
καθαριότητας
II. Τμήμα
Δημοτικού
σταθμού
αυτοκινήτων
ΙΙΙ. Τμήμα
ανακύκλωσης

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα (Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ. Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(αποτύπωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου ανά υπηρεσία και ανά κλάδο ειδικότητας)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (2019 – 2020)
Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

3. Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων Ειδικών Συνεργατών
4. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 Νομικός Σύμβουλος
 Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία
5. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή ποιότητας

4
1
1

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

2

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΤΥΠΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ)
1. Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ
ΣΥΝΟΛΟ

3

2. Υπηρεσία Τύπου & Ενημέρωσης
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
(Προϊσταμένη Δ/νσης)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1
1

I. Τμήμα Διοικητικό
1.
Γραφείο Προσωπικού
2.
Γραφείο Διεξαγωγής Εκλογών
3.
Γραφείο Διοικητικής μέριμνας
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

17

IΙ. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
1. Γραφείο Δημοτολογίου
2. Γραφείο Μητρώων-Στρατολογίας
3. Γραφείο Ιθαγένειας
4. Γραφείο Έκδοσης Εκλογικών Καταλόγων
5. Γραφείο Ληξιαρχείου-εκδόσεων αδειών ταφής
6. Γραφείο Πολιτικών γάμων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

13

III. Τμήμα Γραμματείας & υποστήριξης υπηρεσιών
1. Γραφείο Πρωτοκόλλου
2. Γραφείο Διεκπεραίωσης-Αρχείου
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ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

4

IV. Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής
1. Γραφείο Παιδείας
2. Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής
3. Γραφείο υποστήριξης Νομικών Προσώπων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1
1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

1
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ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6

ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

7

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

3

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9

ΣΥΝΟΛΟ

51

V. Τμήμα Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης
1. Γραφείο Μελετών
2. Γραφείο Ανάλυσης και Προγραμματισμού
3. Γραφείο Λειτουργίας και Υποστήριξης
4. Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων
5. Γραφείο Διαδικτύου (internet)
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
2
1
3

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Προϊστάμενος Δ/νσης)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1
1

I. Τμήμα Επικοινωνίας με τους πολίτες
1.
Γραφείο παραλαβής αιτημάτων πολιτών
2.
Γραφείο ελέγχου πληρότητας αιτημάτων πολιτών
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ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

6

II. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
1. Γραφείο διεκπεραίωσης εγγράφων και αιτημάτων πολιτών
2. Γραφείο ανταπόκρισης και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

1

III. Τμήμα παραρτήματος ΚΕΠ (Αγ.Βαρβάρας)
1. Γραφείο παραλαβής αιτημάτων
2. Γραφείο διεκπεραίωσης αιτημάτων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

4

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τακτικό προσωπικό

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
59
ΜΟΝΙΜΟΙ

(Προϊσταμένη Δ/νσης)

I. Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστικού
1. Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστικού
2. Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης προσωπικού
3. Γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών – Διπλογραφικού, αναλυτικής λογιστικής και
απογραφής
4. Γραφείο τήρησης λογιστικών βιβλίων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

9

II. Τμήμα Ταμιακής υπηρεσίας
1. Γραφείο Εσόδων
2. Γραφείο Εξόδων
3. Γραφείο διοικητικής εκτέλεσης
4. Γραφείο Επιμελητών
5. Γραφείο Λογιστηρίου και ελέγχου Ταμιακής υπηρεσίας
6. Γραφείο Οικονομικής διαχείρισης Νομικών Προσώπων
7. Γραφείο Απολογισμού

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1
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Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

III. Τμήμα Προμηθειών
1. Γραφείο επιμέλειας προμηθειών και δημοπρασιών
2. Γραφείο διαχείρισης προμηθειών
3. Γραφείο αποθήκης
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

2

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

I.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(Προϊστάμενος Δ/νσης)

1

Τμήμα Εσόδων
1. Γραφείο Διαφημιστικών Τελών
2. Γραφείο Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους και Τ.Α.Π.
3. Γραφείο Λοιπών Φόρων Τελών και Δικαιωμάτων

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
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ΣΥΝΟΛΟ

II.

6

Τμήμα εκδόσεως αδειών καταστημάτων και δημοτικής περιουσίας
1. Γραφείο εκδόσεως αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Γραφείο δωρεών – κληροδοτημάτων και μισθώσεων ακινήτων
3. Γραφείο Δημοτικής περιουσίας
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

III.

3

Τμήμα Δημοτικού Νεκροταφείου
1. Γραφείο τελών και δικαιωμάτων
2. Γραφείο εποπτείας Δημοτικού Νεκροταφείου
3. Γραφείο ενταφιασμού – εκταφών και μνημόσυνων
4. Γραφείο οστεοφυλακίων – αφής κανδηλιών
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

8

Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1
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I.

Τμήμα οδοποιίας και υδραυλικών έργων
1. Γραφείο μελετών
2. Γραφείο οδοποιίας
3. Γραφείο υδραυλικών έργων
4. Γραφείο μελετών προμηθειών
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

II.

3

Τμήμα αρχιτεκτονικών έργων
1. Γραφείο μελετών
2. Γραφείο κτιριακών έργων
3. Γραφείο αναπλάσεων και διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων
4. Γραφείο επίβλεψης μελετών του Ν.716/77
5. Γραφείο συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων
6. Γραφείο πράξεων αναλογισμού και τακτοποιήσεων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΓΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

III.

3

Τμήμα συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων
1. Γραφείο μελετών
2. Γραφείο συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων
3. Γραφείο παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων
4. Γραφείο πολιτικής προστασίας
5. Γραφείο μικρών έργων – επισκευών – συντηρήσεων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2
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Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.

ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ

1

ΠΕ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

IV.

8

Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων
1. Γραφείο μελετών
2. Γραφείο συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
3. Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών έργων
4. Γραφείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ.
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ.
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ.
Τακτικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

1
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ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

1
22

Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
I.

Τμήμα Περιβάλλοντος
1. Γραφείο προστασίας περιβάλλοντος
2. Γραφείο μελετών τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων
3. Γραφείο ψεκασμού – μυοκτονιών και αδέσποτων ζώων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

9

II. Τμήμα Πρασίνου
1. Γραφείο μελετών διαμόρφωσης και ανάπτυξης πρασίνου
2. Γραφείο συντήρησης πρασίνων χώρων
3. Γραφείο συντήρησης και φύλαξης παιδικών χαρών
4. Γραφείο αποθήκευσης υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων

ΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.
Τακτικό Προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

5

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

1

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
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ΣΥΝΟΛΟ

10

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
I. Τμήμα καθαριότητας
1. Γραφείο αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων
2. Γραφείο καθαριότητας οδικού δικτύου και κοινοχρήστων χώρων
3. Γραφείο ειδικών συνεργείων
4. Γραφείο περισυλλογής εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

47

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
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II. Τμήμα Δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων
1. Γραφείο κίνησης
2. Γραφείο επισκευής και συντήρησης κάδων
3. Γραφείο φύλαξης οχημάτων Δημοτικού σταθμού
4. Γραφείο φύλαξης αποθηκών
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3
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Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ.
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό Προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

7

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

11
1

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

23

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ
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III. Τμήμα ανακύκλωσης
1. Γραφείο εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
2. Γραφείο εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

14

ΙΑ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
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2. Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΙΒ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α)
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΙΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΜΟΝΙΜΟΙ
Τακτικό προσωπικό
ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

3
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 3.1.7.2 Στοιχεία του προσωπικού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα αυτή προέρχονται από το αρχείο του Τμήματος Διοικητικού
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου.

Εργαζόμενοι ανά σχέση εργασίας
Μόνιμο προσωπικό:
247 άτομα
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 110 άτομα
Σύνολο τακτικού προσωπικού:
357 άτομα

Εργαζόμενοι ανά φύλο
Άνδρες: 179 άτομα
Γυναίκες: 178 άτομα

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
69

Εργαζόμενοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης
ΠΕ: 46 άτομα - ΤΕ: 30 άτομα
ΔΕ: 162 άτομα - ΥΕ: 119 άτομα

Εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο
ΠΕ και ΤΕ : 76 άτομα - με μεταπτυχιακό τίτλο: 26

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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Προσωπικό ανά βαθμό
Βαθμός Α: 179
Βαθμός Β: 72
Βαθμός Γ: 52
Βαθμός Δ: 17
Βαθμός Ε: 37

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
71

Προϊστάμενοι ανά φύλο
Άνδρες: 9 άτομα
Γυναίκες: 14 άτομα

Προϊστάμενοι Δ/νσεων ανά φύλο
Άνδρες: 2 άτομα
Γυναίκες: 3 άτομα

Προϊστάμενοι Τμημάτων ανά φύλο
Άνδρες: 7 άτομα
Γυναίκες: 11 άτομα

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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3.1.7.3 Επιτροπές

 Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών
 Επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων
 Επιτροπές παραλαβής εργασιών και παροχής υπηρεσιών
 Επιτροπές παραλαβής προμηθειών
 Επιτροπή

καταλληλότητας

Μονάδων

Φροντίδας

Προσχολικής

Αγωγής

και

Διαπαιδαγώγησης
 Επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων
 Επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
 Επιτροπή «Διενέργειας Ελέγχων της τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων και
βεβαίωσης παραβάσεων»
 Γνωμοδοτική επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων
 Επιτροπές των διατάξεων του Π.Δ. 23/2000 και του άρθρου 35 αριθμ. 20 Γενικού
Κανονισμού Λιμένων
 Επιτροπές καταλληλότητας για την ανέγερση διδακτηρίων
 Επιτροπή των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος
 Επιτροπή διενέργειας απογραφής αποτιμήσεως της περιουσίας των Κεφαλαίων
Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτημάτων)
 Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων
 Δευτεροβάθμιο

Συμβούλιο

Επιθεώρησης

Θεάτρων,

Κινηματογράφων

και

Παρεμφερών Επιχειρήσεων
 Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών
 Επιτροπή διενέργειας ελέγχων της τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων &
βεβαίωσης παραβάσεων
 Ελεγκτικό κλιμάκιο από υπαλλήλους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την εφαρμογή
των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τήρησης νομοθετικών
διατάξεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
 Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
 Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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 Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης
 Δημοτική Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
 Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς
 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

(ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλαιού

Φαλήρου»
 Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή Κ.Ο.Σ.Ε. (Κομβικά Σημεία Επαφής)
 Επιτροπή Ελέγχου θέσεων στάθμευσης σε άτομα με κινητικά προβλήματα
 Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
 Επιτροπή εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων κλπ
 Επιτροπές για την εκκαθάριση του αρχείου
 Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων βάσει των διατάξεων του εδαφίου 6
της Απόφασης Υπ. Προεδ. 3373/390/1975
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Κοιμητηρίου
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για i) τη σύνταξη σχεδίων τροποποίησης των Κανονισμών
Λειτουργίας των: α)Εκτελεστικής Επιτροπής, β) Οικονομικής Επιτροπής, γ) Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και ii) τη σύνταξη του Κανονισμού της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου της τροποποίησης του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμ/λίου
 Επιτροπή διαπίστωσης φθορών και κλοπής ποδηλάτων ΣΚΠ και την επιβολή
προστίμων
 Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης για τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στις
υπαίθριες αγορές
 Επιτροπή καταμέτρησης εισπράξεων εσόδων του Ιερού Ναού του Δημοτικού
Κοιμητηρίου
 Μικτό όργανο-κλιμάκιο ελέγχου ανελκυστήρων
 Ομάδα ασφαλείας του Δήμου μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό
(Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία
Δεδομένων
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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 Δημοτική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων – covid-19
 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών σχετικά με τον
καθαρισμό και την απολύμανση διαμερισμάτων κατόπιν εισαγγελικής εντολής


Επιτροπή του άρθρου 3της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08/02/2018 «Καθορισμός λεπτομερειών
για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (ΦΕΚ 474/Β),μετά τα
αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26ης/5/2019 (αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού
βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών)

 Ομάδας Εργασίας για τον προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος SMARTBEAR
 Ομάδα Εργασίας για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
δήμου 2019-2023


3.1.7.4 Νομικά Πρόσωπα
Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου έχουν συσταθεί, βάσει του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, τα
κατωτέρω ΝΠΔΔ (βλ. αναλυτικά παρ. 3.1.7.4 της με αρ. 312/2018 ΑΔΣ):
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (σχετ. η με αρ. 14/2011 απόφαση Δ.Σ.)
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (σχετ. η με αρ. 13
απόφαση Δ.Σ.)

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Α. «Ενιαία Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου Παλαιού Φαλήρου» (σχετ. η με αρ. 49/2011
απόφαση Δ.Σ.)
Β. «Ενιαία Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου» (σχετ. η με αρ. 52/2011
απόφαση Δ.Σ.)

Β. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζει τα μέλη του
Ιδρύματος «ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Β.Δ. 41/1963 –ΦΕΚ 5/Α/1963) που εδρεύει στο
Π. Φάληρο, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 13Β του Ν. 3852/2010.
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 3.1.7.5 Διάκριση των υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου βάσει των
αρμοδιοτήτων τους
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός & Αθλητισμός

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας1  Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής
- Κοινωνική Υπηρεσία
- ΚΑΠΗ /- Βιβλιοθήκες/-Πνευματικά Κέντρα /
- Δημοτικά Ιατρεία / - Κοινωνικές δομές
αντιμετώπισης φτώχειας
 Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
 Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προγράμματα πρόληψης, προαγωγής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
υγείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης
Πρασίνου
 Τμήμα Εσόδων
- Απαλλαγή/μείωση δημοτικών τελών των
δημοτών-κατοίκων που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Διεύθυνση Καθαριότητας
 Ν.Π.Δ.Δ
- Παιδικοί Σταθμοί
- Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο
- Σχολικές Επιτροπές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τοπική Οικονομία &
Απασχόληση


-

Τμήμα
Παιδείας
Κοινωνικής
Αρωγής
Κοινωνική
Υπηρεσία

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
&

Τμήμα εκδόσεως αδειών
καταστημάτων και
δημοτικής περιουσίας

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων-Τύπου &
Ενημέρωσης

Επιτροπή
Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μηχανογράφησης Μηχανοργάνωσης
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα εκδόσεως αδειών καταστημάτων και
δημοτικής περιουσίας
ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

“Η τεχνική υπηρεσία ως προς τη δραστηριότητα κατασκευής έργων υποδομών, είναι οριζόντια υπηρεσία δεδομένου ότι οι υποδομές αφορούν σε όλους
τους τομείς (περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές υποδομές). Άλλες δραστηριότητες που συνήθως εντάσσονται στην τεχνική υπηρεσία ενός Δήμου
όπως π.χ. η κυκλοφορία / στάθμευση ή οι δραστηριότητες πολεοδομικών εφαρμογών, αφορούν στον τομέα «Περιβάλλον & ποιότητα ζωής»”. (βλ.
Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. - Έκδοση Α, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Σεπτέμβριος 2007)
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3.1.7. 6 Οικονομικά στοιχεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ €

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

2017

2018

2019

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

188.375,90

167.368,78

126.944,95

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

159.609,66

82.324,59

123.898,37

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.629.897,27

5.635.020,98

5.559.554,61

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.346.344,90

2.241.433,77

2.190.154,83

571.683,77

576.867,30

564.012,07

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.772.366,35
160.113,86
15.828.391,71

2017

10.466.604,16
162.683,38

10.325.638,53
86.930,01

19.332.302,96

18.977.133,37

2018

2019

9.955,00

18.180,00

11.274,00

620.777,76

43.704,38

304.649,12

1.103.890,44

1.103.313,50

2.149.414,97

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

21.984,17

18.545,06

34.521,39

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

138.850,44

129.622,06

145.382,38

12.385,12

11.199,87

18.469,07

1.907.842,93

1.324.564,87

2.663.710,93

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2017

2018

2019

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

1.925.622,28

1.692.536,67

1.624.832,10

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

56.359,74

81.975,28

50.265,39

1.981.982,02

1.774.511,95

1.675.097,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ
32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

101.127,12

137.441,06

226.100,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΟΕ

101.127,12

137.441,06

226.100,96
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4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2017

2018

2019

3.230.378,46

3.080.265,74

3.099.812,87

22.679,78

117.022,44

65.724,66

369.080,47

0,00

0,00

2017

2018

2019

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

4.003.789,71

4.845.201,64

4.226.225,40

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

3.141.345,66

2.213.143,14

4.337.406,99

7.145.135,37

7.058.344,78

8.563.632,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

30.586.617,86

32.824.453,80

35.271.212,67

2017

2018

2019

ΔΑΠΑΝΕΣ €
6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.716.119,02

7.675.067,51

7.365.752,21

874.265,57

926.416,91

973.283,44

62 Παροχές τρίτων

1.657.834,01

1.810.763,06

1.954.029,11

63 Φόροι και τέλη

114.315,35

112.384,89

166.035,11

64 Λοιπά γενικά έξοδα

427.328,26

276.783,91

531.690,09

0,00

0,00

324.042,58

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.076.824,45

1.206.050,87

983.893,12

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις 67 δωρεές

4.690.851,63

8.405.944,78

8.333.883,64

102,40

0,00

256,00

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης

68 Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

16.557.640,69

2017

20.413.411,93 20.632.865,30

2018

2019

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

339.994,82

420.244,76

1.181.225,00

73 Έργα

768.254,12

998.748,00

2.667.035,30

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

1.108.248,94

1.418.992,76

3.848.260,30

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
82 Λοιπές Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
85 βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη

2017

2018

2019

682.685,19

793.267,57

798.339,67

3.209.941,29

3.053.646,17

2.933.402,62

11.474,89

0,00

0,00

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.904.101,37

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2017

91 Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)



3.846.913,74

2018

3.731.742,29

2019

35.473,98

20.347,10

137.403,15

35.473,98

20.347,10

137.403,15

21.569.991,00

25.679.318,43

28.212.867,89

Στοιχεία προϋπολογισμού και απολογιστικά στοιχεία ετών 2015 – 2019

ΕΤΟΣ

2015

2016

2017

2018

2019

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 37.234.416,71 42.389.922,47 41.531.994,38 38.270.251,60 36.762.499,42

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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ΕΤΟΣ

2015

2016

2017

2018

2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

30.744.298,03

35.348.756,14

35.271.212,67

32.824.453,80

30.586.617,86

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

22.754.040,75

26.785.123,75

28.212.867,89

25.679.318,43

21.569.991,00

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 2015-2019
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ΕΤΗ 2015 - 2019

ΕΤΟΣ
2015

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
7.990.257,28
ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ
3.132.698,17

2016

4.857.559,11

8.563.632,39
ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ
4.525.123,06

4.038.509,33
7.058.344,78

2017
ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ
3.512.037,87
7.145.135,37

2018
ΤΑΚΤΙΚΑ

3.546.306,91
ΕΚΤΑΚΤΑ

4.570.525,91
9.016.626,86

2019
ΤΑΚΤΙΚΑ

2.574.609,46
ΕΚΤΑΚΤΑ

5.604.511,11

3.412.115,75

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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 Στοιχεία ισολογισμού ετών 2015 - 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλεόνασμα
χρήσεως
Πλεόνασμα
εις νέον

2015

2016

2017

2018

699.986,33

967.205,68

41.360,22

--1.724.447,20

12.657.547,47

10.823.909,18

11.855.981,57 12.616.187,25

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.1.7.7

Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα

 Εφαρμογές Λογισμικού
Το Τμήμα Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης έχει εξασφαλίσει τη διάθεση ηλεκτρονικού
υπολογιστή στον κάθε υπάλληλο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές και αρχεία
ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Σε συνεργασία με εξωτερικές εταιρείες έχει εξασφαλίσει την
ορθή λειτουργία των εφαρμογών του Δήμου και συγκεκριμένα:
 Ιστοσελίδα Δήμου
 Ιστοσελίδα Αιτήματα Πολιτών
 Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (Προϋπολογισμός, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο,
Ταμείο, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή του
κοιμητηριού)
 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
 Δημοτικές Παροχές
 Τέλος Παρεπιδημούντων
 Τέλος Διαφημίσεων
 Άδειες Καταστημάτων
 Τέλος Κοινόχρηστων χώρων
 Τέλος Εμποροπανηγύρεων(Λαϊκών Αγορών )
 Τέλος Κλήσεων
 Τέλος Δημοτικής Περιουσίας
 Διαχείριση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 Διαχείριση Αποφάσεων Επιτροπών (Οικονομική-Εκτελεστική-Ποιότητας
Ζωής)
 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
 Ωρομέτρηση παρουσιών προσωπικού
 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικό)
 Μισθοδοσία
 Ηλεκτρονικές Πληρωμές
 Πρόγραμμα Εθελοντισμού (Εθελοντής palaiofaliro.e-thelonCs.gr )
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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 Πρόγραμμα Κοινωνικών Δομών (ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ)
 Metrics για άμεση απόδοση στατιστικών στοιχείων σε στελέχη
 Αυθεντικοποίηση χρηστών
 Εφαρμογή σε κινητά για απόδοση Εισιτηρίου Προτεραιότητας σε Δημοτολόγιο- Ληξιαρχείο
καθώς και στα ΚΕΠ (Κεντρικό και Παράρτημα).
Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα της διαλειτουργικότητας, ώστε αφενός να
εξασφαλίζεται η σύνδεση με άλλα συστήματα (είτε του ίδιου του φορέα είτε των νομικών
προσώπων του δήμου είτε των άλλων δημοσίων φορέων) αφετέρου η παρακολούθηση & ο
έλεγχος των διαφόρων δραστηριοτήτων λειτουργίας του δήμου.
Η Ιστοσελίδα του Δήμου (https://palaiofaliro.gr) είναι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης δράσεων,
εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, θεμάτων ανοιχτής διακυβέρνησης και προσφέρει ενημέρωση για
τις λειτουργίες του Δήμου.
Η ιστοσελίδα αιτημάτων (aitimata.palaiofaliro.gr) προσφέρει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον
καταγραφής αιτημάτων με αυτοματοποιημένες ενημερώσεις για την κατάσταση των αιτημάτων
και επιπλέον υποστηρίζεται και από app μέσω smartphone.
Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται και αναβαθμίζονται διαρκώς για να προσφέρουν ορθή
λειτουργία για την ευκολία στη χρήση από τους υπαλλήλους που τα χρησιμοποιούν. Επιπλέον
προσφέρουν δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα είτε του φορέα, είτε άλλων
δημοσίων φορέων.
Eπίσης, το Τμήμα έχει προβεί στη διαδικασία προμήθειας usb token και έχει δημιουργήσει
ψηφιακές υπογραφές για το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων του φορέα σε συνεργασία με την
Δ/νση του ΚΕΠ του Δήμου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων.
Παράλληλα η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, διαχείριση και εγκατάσταση
υπηρεσιακών e-mail.
 Τεχνολογικές Υποδομές
Το τμήμα έχει εξασφαλίσει τη διάθεση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον κάθε υπάλληλο,
σύνδεση σε εκτυπωτή και τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές και αρχεία ανάλογα με τις
αρμοδιότητες του και είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία.
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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Δημιουργεί εικονικές μηχανές (virtual machines) εξυπηρετητών δικτύων στις φυσικές μηχανές
και είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων οδηγών,
ρυθμίσεις, διαμοιρασμό πόρων φυσικού συστήματος, διαμόρφωση και παραμετροποίηση αυτών
καθώς και των αναγκαίων RDBMS – ΣΔΒΔ (Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων).
Επιπλέον συναρμολογεί και αναβαθμίζει υπολογιστές.
Παράλληλα έχει την υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών, της αρχιτεκτονικής και
τοπολογίας της δομημένης καλωδίωσης. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των υπαρχόντων
πληροφοριακών συστημάτων.
Το τμήμα έχει προβεί στη μεταφορά της Ιστοσελίδας από τον server του Δήμου στο Gcloud της ΚΤΠΑΕ και στοχεύει στη μεταφορά των περισσότερων, αν όχι όλων, των εφαρμογών του
Δήμου, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα.
Έχει γίνει εγκατάσταση του συστήματος για κράτηση εισιτηρίων σειράς προτεραιότητας
για τα 2 ΚΕΠ και την υπηρεσία Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου. Επιπλέον θα ακολουθήσει προμήθεια
οθονών που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία του Δήμου (Δημαρχείο, ΚΕΠ, κτλ) που θα
προσφέρουν ενημέρωση για τα νέα, τις εκδηλώσεις, μέσω και της ηλεκτρονικής πύλης του
Δήμου.
 Ανοιχτά Δεδομένα
Ο φορέας ανεβάζει δεδομένα μέσω των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ
καθώς και στην πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (data.gov.gr). Έχει δρομολογηθεί δημιουργία
πλατφόρμας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαβούλευσης για συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις
που αφορούν προβλήματα του Δήμου.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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3.1.7.8

Δημοτική Περιουσία

Το Δημαρχιακό Μέγαρο Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τερψιχόρης

51 & Αρτέμιδος, έκτασης 6.898,46 τ.μ., στο οποίο είναι η έδρα του δημάρχου, συνεδριάζει το
δημοτικό συμβούλιο και τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα. Στεγάζονται οι διοικητικές και
οικονομικές υπηρεσίες, η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία περιβάλλοντος.
Έλαβε το Α' Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού το 1986 (Αρχιτέκτονες:Τάσος
Μπίρης, Δημήτρης Μπίρης, Πάνος Κόκκορης / Υπαίθρια γλυπτική διαμόρφωση: Νέλλα Γκόλαντα
/ Κατασκευή: 2004). Διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έκτασης 1.714,81 τ.μ. (συμπ.
παρασκήνια, καμαρίνια, εξώστη, κλπ) στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ποικιλία
εκδηλώσεων.
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 Πολιτιστικό

Κέντρο

"ΦΛΟΙΣΒΟΣ"-

ιστορικό

διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία (την
ονομασία «Φλοίσβος»,

την

απέκτησε

από

τον

φλοίσβο της θάλασσας, που είναι ο ελαφρύς ήχος
από μικρά κύματα που χτυπούν στην ακτή): Αποτελεί
σύμβολο και σήμα κατατεθέν του Παλαιού Φαλήρου
ενώ χαρακτηρίζεται μνημείο που ανήκει στην
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε το 1885 –
1895). Πρέπει να είναι ένα από τα ελάχιστα «στρογγυλά» κτίρια της εποχής του και μάλλον το
μοναδικό σωζόμενο. Είναι το μόνο κτίριο της ακτής του Παλαιού Φαλήρου, που βρίσκεται κάτω
από την παραλιακή οδό.
Πρόκειται για το ιστορικό διατηρητέο κτίριο του ΦΛΟΙΣΒΟΥ το οποίο περιήλθε στην κατοχή του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου τον Σεπτέμβριο του 2005
μετά από την με αρ. 2096/2005 σχετική απόφαση του Ε΄
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την
απαλλοτρίωση του ακινήτου στη Λεωφ. Ποσειδώνος.
Έκτοτε το κτίριο αποτελεί το επίκεντρο της κοινωνικής
και πολιτιστικής ζωής της Πόλης καθώς έχει φιλοξενήσει
και συνεχίζει να φιλοξενεί πλειάδα πολιτιστικών,
ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, καθιερώνοντας το ιστορικό ακίνητο ως διαχρονικό
σημείο αναφοράς του Φαλήρου αλλά και γενικότερα της Νότιας Αθήνας ενώ λόγω της
προνομιακής του θέσης συνεχή είναι τα αιτήματα καλλιτεχνών, επιστημόνων, ομίλων και
συλλόγων

για

παραχώρηση

προκειμένου

να

παρουσιάσουν στο κοινό το έργο τους και τις
δημιουργίες τους.
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Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
86


Οίκημα ΘΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ (Αθαν. Ήβης & Τρίτωνος, Π. Φάληρο) – Μουσείο

Πινακοθήκη
Η Θάλεια Διπλαράκου ήταν ζωγράφος και πιανίστας με σπουδές στη Μέση Ανατολή. Τη δεκαετία
του ’20 βρέθηκε στην Αμερική όπου έδωσε ρεσιτάλ πιάνου και έκανε εκθέσεις ζωγραφικής με
μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφοντας στο σπίτι της στο Φάληρο το μετέτρεψε σε κέντρο πνευματικών
δραστηριοτήτων. Διοργάνωσε φιλολογικές βραδιές με παρόντες συνήθως τους ποιητές αλλά και
πολιτικούς (Μαλακάση, Παλαμά, Βάρναλη, Γ. Παπανδρέου, Γ. Κονδύλη κ.ά.). Πριν πεθάνει (1985)
κληροδότησε το σπίτι της στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
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Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
87

 Σχολικά κτίρια:

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

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο ΝΠΓ & 8ο ΝΠΓ
2ο ΝΠΓ & 7ο ΝΠΓ
3ο ΝΠΓ
4ο ΝΠΓ (& 6ο Δημοτικό)
5ο ΝΠΓ (& 5ο Δημοτικό)
6ο ΝΠΓ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ
9ο ΝΠΓ (ολοήμερο)
10ο ΝΠΓ κλασσικό
11ο ΝΠΓ (ολοήμερο)
12ο ΝΠΓ (& 12ο Δημοτικό)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο Δημοτικό
2ο Δημοτικό
3ο Δημοτικό
4ο Δημοτικό
5ο Δημοτικό
6ο Δημοτικό
7ο Δημοτικό
8ο Δημοτικό
13ο Δημοτικό
10ο Δημοτικό
11ο Δημοτικό
12ο Δημοτικό
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο Γυμνάσιο
2ο Γυμνάσιο
3ο Γυμνάσιο
4ο Γυμνάσιο
5ο Γυμνάσιο
ΛΥΚΕΙΑ
1ο Λύκειο
2ο Λύκειο
3ο Λύκειο
4ο Λύκειο

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
Εσπέρου 36, 17561
Θησέως 37, 17562
Κανάρη 25 & Ηρακλέους, 17564
Αρματoλών 9, 17563
Λ.Αμφιθέας 29 & Ηρακλέους, 17564
Τερψιθέας 41, 17563
Ορφέως 72, 17564
Εθελοντών 33,17563
Πανδρόσου 27 , 17563
Αεροπόρων 21, 17564
Ναϊάδων 37, 17561
Αχιλλέως 34, 17562
Παρθενώνος 36, 17562
Ανδρομάχης 17 & Γοργοποτάμου, 17564
Λ. Αμφιθέας 29 & Ηρακλέους 17564
Αρματολών 9, 17563
Μουσαίου 12-14, 17563
Είσοδος 1η)Τερψιθέας 35
Σωκράτους & Κουντουριώτου, 17563
Αρτέμιδος & Παρθενώνος 47, 17562
Ερατούς 20 & Δημοκρατίας, 17564
Αεροπόρων 21, 17564
Τίρυνθος 3, 17564
Ναϊάδων 39, 17561
Τερψιθέας 35 & 28ης Οκτωβρίου, 17563
Βύρ.Βέρρα 1 & Παμφυλίας,17564
Μενάνδρου 9 & Πυθαγόρα, 17563
Ζεφύρου 20, 17564
Ναϊάδων 39, 17561
Τερψιθέας 35 & 28ης Οκτωβρίου, 17563
Βυρ. Βέρρα 3 & Ανδρομάχης, 17564
Χαρίτων & Καρτσιβάνη 12, 17564
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Παιδικοί Σταθμοί:
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΕΦΟΝ» – ζώνη 2ε Τροκαντερό

1
2
3
4
5
6


Παιδικοί Σταθμοί
Α΄ & Δ΄ ΠAIΔΙΚΟΣ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
Γ΄ & Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
Β΄ BΡΕΦΙΚΟΣ

Ταχ. Δ/νση , Τ.Κ.
Φίξ 10 & Αιόλου, 17561
Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, 17562
Διαγόρα 4,17563
Μεσολογγίου 83, 17563
Μεσολογγίου 83, 17563
Γλαύκου 18, 17564

Αθλητικοί χώροι (αναλυτικά βλ. παρ. 3.1.7.8 της με αρ. 312/2018 ΑΔΣ)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (Δ.Α.Κ.) – Μαρίνα Φλοίσβου
 Ανοικτό κολυμβητήριο αγωνιστική δεξαμενή (25,00 μ. Χ 33,33 μ.)
 Ανοικτό κολυμβητήριο δεξαμενή εκμάθησης (10,00 μ. Χ 12,50 μ.)
 Στάδιο : Στίβος – Γήπεδο ποδοσφαίρου (65,00 μ. Χ 46,00 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (32,40 μ. Χ 17,85 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (βοηθητικό) (32,40 μ. Χ 9,30 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο volleyball (29,00 μ. Χ 18,60 μ.)
 Τρία (3) υπαίθρια γήπεδα tennis (37,00 μ. Χ 50,00 μ.)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΣΩΤΗΡΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ» – οδός Τίμου Μωραϊτίνη
 Στάδιο: Στίβος – Γήπεδο ποδοσφαίρου (100,40 μ. Χ 70,00 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (42,00 μ. Χ 22,30 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (42,00 μ. Χ 22,00 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (16,70 μ. Χ 29,10 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (βοηθητικό) (10,50 μ. Χ 12,50 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (βοηθητικό 2) (16,50 μ. Χ 10,50 μ.)
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 Κλειστό Γυμναστήριο Πολλαπλών χρήσεων :

χρήση basketball (15,00 μ. Χ 28,00 μ.)
χρήση handball (20,00 μ. Χ 40,00 μ.)
χρήση volleyball (9,00 μ. Χ 18,00 μ.)

 Υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου ηλικιών (39,80 μ. Χ 63,80 μ.)
 Τέσσερα (4) υπαίθρια γήπεδα tennis (23,75 μ. Χ 10,95 μ.)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ» – οδός Ιωάννου Φιξ, Ο.Τ. 95α
 Υπαίθριο γήπεδο tennis (41,50 μ. Χ 36,30 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο tennis (18,20 μ. Χ 36,60 μ.)
 Υπαίθριο βοηθητικό γήπεδο tennis (11,60 μ. Χ 21,00 μ.)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΖΕΦΥΡΟΥ» – οδός Ιωάννου Φιξ, Ο.Τ. 95
 Υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (20,20 μ. Χ 41,20 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο basketball (18,10 μ. Χ 32,30 μ.)
 Υπαίθριο γήπεδο volleyball (25,50 μ. Χ 14,40 μ.)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ» – οδός Σωκράτους, Ο.Τ. 381β
 Υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (17,50 μ. Χ 34,80 μ.)
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Παιδικές χαρές
Συνολικός αριθμός παιδικών χαρών βάσει χαρτογράφησης

20 παιδικές χαρές

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1. 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΗΤΟΥΣ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΗΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

087764/3336947/2018/ΠΕ

a. 2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
2. 2

ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ &

087764/3337646/2018/ΠΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
a. 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΔΕΜ (Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)
3. 3

ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

087764/3337604/2018/ΠΕ

& ΑΙΑΝΤΟΣ
4.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΚΑΡΩΝ

5.

ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΛΑΝΤΟΣ & ΣΕΙΡΗΝΩΝ

087764/3336937/2018/ΠΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ-

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΖΑΪΜΗ-ΝΑΪΑΔΩΝ

087764/3337607/2018/ΠΕ

ΘΕΣΗ:
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΪΜΗ , ΝΑΪΑΔΩΝ&
Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

6.

ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

17.7.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
(ΑΓ. ΣΚΕΠΗ)

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΘΕΣΗ:

087764/3875785/2019/ΠΕ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ
7.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

16.4.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΑΪΑΔΩΝ 119
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΪΑΔΩΝ 119, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΘΗΣΕΩΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ

087764/3704739/2019/ΠΕ

8.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

16.4.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

1

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΘΕΣΗ:

087764/3704819/2019/ΠΕ

ης

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
9.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

17.7.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ&ΑΚΡΙΤΩΝ)

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΘΕΣΗ:

087764/3875804/2019/ΠΕ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΑΚΡΙΤΩΝ
10.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΚΑΡΩΝ & ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΘΕΣΗ:
ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ & ΑΔΡΙΑΝΟΥ

11.

17.7.2020
ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ TUV HELLAS:
087764/3875792/2019/ΠΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΘΗΣΕΩΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ

087764/3336953/2018/ΠΕ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

12.

ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

27.9.2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΛΑΥΚΟΥ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

087764/3336940/2018/ΠΕ

ΧΑΡΙΤΩΝ & ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ
13.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

16.4.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

14.

ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΡΤΑΙΟΥ &
ΔΑΝΑΩΝ

087764/3704840/2019/ΠΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

16.4.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.

087764/3704755/2019/ΠΕ

ΛΑΥΡΑΣ & ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
15.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

16.4.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ ΚΑΙ

087764/3704916/2019/ΠΕ

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

16.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

087764/3907329/2019/ΠΕ

ΘΕΣΗ:

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ,

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΡΕΩΣ & ΑΤΛΑΝΤΟΣ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019
29.7.2020

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

17.

ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

087764/4058900/2019/ΠΕ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

ΘΕΣΗ:

31.10.2020

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

18.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
17.7.2020

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΕΦΥΡΟΥ
ΘΕΣΗ:

ΑΡ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥTUVHELLAS:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

087764/3877588/2019/ΠΕ

ΟΡΦΕΩΣ & ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
19.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΘΕΣΗ:

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ,

ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΡΕΩΣ & ΑΤΛΑΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

20.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ

ΕΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ

ΘΕΣΗ:
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
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Κοινόχρηστοι χώροι - χώροι πρασίνου

1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΑΝΑΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

2

ΜΠΑΤΗΣ

3

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΔ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

4

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ)
ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (πλησίον κτηρίου Φλοίσβος)
ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΕΩΣ)

6

ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ

7

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΑΒΑΡΗ

ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΛΑΝΤΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΡΕΩΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΑΗ

ΝΙΚΑΙΑΣ και ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

9

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΩΔΩΝΗΣ και ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

10

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΕΦΟΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΔΑΝΑΩΝ και ΚΥΠΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

11

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΜΑΛΗ

ΜΑΜΑΛΗ και ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

12

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ και ΙΦΙΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

13

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και ΔΑΙΔΑΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

14

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΛΗΤΟΥΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ

15

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ, Β. ΒΕΡΑ και ΤΥΡΤΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

16

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

17

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Λεωφόρος ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και
ΑΧΑΙΩΝ
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΤΡΙΤΩΝΟΣ και ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

18

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΝΑΪΑΔΩΝ και ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

19

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ και ΝΑΪΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

20

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΡΕΩΣ, ΑΤΛΑΝΤΟΣ)

21

ΠΑΡΚΟ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ και ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΕΤΑΔ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

22

ΠΑΡΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

23

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και ΝΑΖΛΙΟΥ

24

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ και Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

25

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ και ΑΙΓΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

26

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

27

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ και ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΤΑΔ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΑΔ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
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Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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28

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΣΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ)

29

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΖΑΙΜΗ - ΝΑΙΑΔΩΝ

ΕΤΑΔ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

30

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΜΑΜΑΛΗ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

31

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΓΙΩΝ, ΑΚΡΙΤΩΝ και ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

32

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ και ΤΙΡΥΝΘΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

33

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ και ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

34

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΑΝΑΩΝ, ΗΧΟΥΣ και ΤΙΡΥΝΘΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

35

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

36

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΑΙΔΑΛΟΥ και ΙΚΑΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

37

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ και ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

38

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ



Δημοτικό νεκροταφείο (υφίσταται Ιερός Ναός, γραφεία, αποθήκες)



Δημοτικό ανθοπωλείο (βρίσκεται στο δημοτικό νεκροταφείο)



Αμαξοστάσιο



Αποθήκες συνεργείων – Αποθήκες υλικών



Δημοτικό περίπτερο (περιοχή Αγ. Βαρβάρας)



Διαμερίσματα
 Επί της οδού Νηρηίδων - Π. Φάληρο (κληροδ. Φ. ΖΟΥΚΙΟΥ)
 Επί της οδού Αίαντος & Σπάρτης - Π. Φάληρο (κληροδ. Ε. ΣΙΜΟΥ)
 Επί της οδού Ομήρου 54-Αθήνα (κληροδ. Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)
 Επί της οδού Σταδίου 33-Αθήνα (κληροδ. Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)
 Επί της οδού Πραξιτέλους 5 - Π. Φάληρο (δωρεά Β. ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ)
 Επί της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας 27 – Π. Φάληρο (κληροδ. Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ)
 Επί του οδού Αχιλλέως 99 – Π. Φάληρο (δωρεά ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ)



Οικόπεδα
 Επί της οδού Έλλης 5 - Π. Φάληρο
 Επί της οδού Φιλοστράτους 28 - Π. Φάληρο
 Επί της οδού Μιλτιάδου 42-44 - Π. Φάληρο
 Επί των οδών Κοραή-Αγ. Πέτρου-Σωκράτους – Π. Φάληρο

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

εμφανίζονται οι καρτέλες περιουσίας του δήμου.
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3.2

,

3.2.1

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου επιδιώκοντας να συμβάλλει με την ενεργό συμμετοχή του στην
προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

του ΟΗΕ -- δημιουργία ενός

καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία
και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής -- στην τοπική ελληνική
κοινωνία, χαράσσει πολιτικές

αποσκοπώντας στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και στην

ανάπτυξη δράσεων & πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών όχι
μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Εργαλείο για την επιτυχία αποτελεί η συμμετοχή και
προσπάθεια όλων.
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Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
97
Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης με την επεξεργασία σχεδίων δράσης και την εφαρμογή
τους για μια «Βιώσιμη Ευρώπη για όλους» είναι αναγκαία και ο ρόλος της αναδεικνύεται όλο και
περισσότερο. Η κινητοποίηση όλων των βαθμίδων διοίκησης είναι επιβεβλημένη ώστε να
αναλάβουν την ευθύνη για να πλησιάσουμε την εφαρμογή των παγκόσμιων στόχων. Η βιώσιμη
ανάπτυξη είναι μία συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση και
η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί σημαντικό όχημα.
Η προστασία του περιβάλλοντος, η προάσπιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η
αξιοποίηση ανανεώσιμων/εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η βελτίωση των περιβαλλοντικών
και ενεργειακών υποδομών και δικτύων, προκειμένου να συμμορφώνονται σε διεθνή
πρωτόκολλα και διαδικασίες, καθώς και η στροφή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη
γραμμική στην κυκλική οικονομία, αποτελούν θέματα τα οποία βρίσκονται, ιδίως τα τελευταία
χρόνια, στο επίκεντρο σχετικών διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Απαιτούνται
θετικές πρωτοβουλίες και συμπεριφορές, σε παγκόσμιο, σε εθνικό, σε τοπικό, αλλά και σε
ατομικό επίπεδο.
Η κυκλική οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη, η γαλάζια ανάπτυξη, η υλοποίηση των 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης OHE (SDGs) και η καθαρή ενέργεια αποτελούν πρόκληση και
ευκαιρία για όλους. .
Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη,
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό μοντέλο που εστιάζει
στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία,
δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και
βιοαποικοδομήσιμων υλικών, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και
την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, τη διατήρηση ενός
προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα, τη χρησιμοποίηση
προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharing economy), και τη χρήση
της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι την κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος.
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Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην
επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και
προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως εθεωρείτο "απόβλητο", μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.
Ταυτόχρονα, απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, με
τις επιχειρήσεις να έχουν κεντρικό ρόλο για την αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος.

Η ενίσχυση της συνεργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να μειώσει

τόσο τα κόστη όσο και τα απόβλητα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι εξελίξεις στην
περιβαλλοντική καινοτομία εξασφαλίζουν νέα προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και οργανωτική
δομή.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδυασμένων
πολιτικών με αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά και με την συμμετοχή και οικολογική συμπεριφορά
των πολιτών, μέσω της προώθησης μέτρων για:
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Έξυπνες πόλεις με τη χρήση νέων
τεχνολογιών & καινοτομιών για
υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ανοικτά δημόσια
δεδομένα, διευκόλυνση της
κινητικότητας & της
επιχειρηματικότητας
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας στις πόλεις που θα
περιλαμβάνουν όλο το εύρος παρεμβάσεων,
από τον ανασχεδιασμό των υποδομών για
οχήματα, πεζούς, ποδήλατα και ΑμΕΑ ως
και την εμπέδωση της κυκλοφοριακής
αγωγής

Υγιείς πόλεις με αναβαθμισμένα κέντρα,
μικτές χρήσεις, ελεύθερους χώρους,
περιαστικό & αστικό πράσινο, σύγχρονα
δίκτυα, προγράμματα μείωσης
απορριμμάτων & ανακύκλωσης,
εξοικονόμησης ενέργειας & χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μέτρα βελτίωσης της
ποιότητας ζωής στις
πόλεις
Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση
του οικιστικού αποθέματος, συνδέσεις
με τις “πύλες” των πόλεων, τα
Πανεπιστήμια, δικτυώσεις πόλεων

Ενοποίηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη
διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του
οδικού δικτύου. Άμεση προώθηση της
κατάρτισης & υλοποίησης των Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε όλες
τις πόλεις. Ανασχεδιασμός αστικών οδών &
γενίκευση της μετατροπής οδών σε ήπιας
κυκλοφορίας στις γειτονιές

Εύρωστες & εξωστρεφείς πόλεις με
εξυπηρέτηση των οικ/κών δραστ/τήτων,
διασυνδέσεις με σύγχρονα δίκτυα
μεταφορών & επικ/νιών, δίκτυα
πεζοδρόμων & ποδηλατοδρόμων, βελτίωση
υποδομών & λειτουργιών υγείας, εκπ/σης,
πολιτισμού & άθλησης. Αναβάθμιση των
δημόσιων χώρων
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Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου επενδύοντας στο περιβάλλον το οποίο είναι σύστημα
ιεραρχικά ανώτερο και εξασκεί μακροπρόθεσμο έλεγχο στα ανθρώπινα συστήματα της κοινωνίας
και της οικονομίας, αναπτύσσει πολιτικές και θέτει στόχους αναφορικά με τη βελτίωση,
ανάπλαση, αναβάθμιση, ανάδειξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος

και τη δημιουργία

καλύτερων συνθηκών ποιότητας ζωής. Λόγω του θαλάσσιου µετώπου, του νοµικού πλαισίου
προστασίας &

περιορισµού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, της

σηµαντικής αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής & ιστορικής κληρονοµιάς, η πόλη διαθέτει πολύ καλό
φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, τόσο ο Δήµος όσο και οι πολίτες δείχνουν ιδιαίτερη
ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών δράσεων.
Η ανάπτυξη

δράσεων

για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος αποτελούν

προτεραιότητα του δήμου Παλαιού Φαλήρου ώστε να υπάρχουν υποδομές και κατασκευές που
θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μακροπρόθεσμα,
κατανοώντας

τις σχέσεις και την ιεραρχία μεταξύ των περιβαλλοντικών συστημάτων

(οικοσυστημάτων) και των ανθρώπινων συστημάτων (οικονομικών και κοινωνικών) και τη
σημασία τους για τη βιωσιμότητα της πόλης.
Οι επενδύσεις σε υποδομές – μεταφορές, την άρδευση, την ενέργεια και την τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνιών – είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης
ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της πόλης. Ωστόσο για την επίτευξη των δράσεων της
βιωσιμότητας θα πρέπει να υπάρχει αρμονική συνεξέλιξη ανθρώπινων συστημάτων και
περιβαλλοντικών συστημάτων ή οικοσυστημάτων. Καθοριστικό ρόλο στη θετική έκβαση των
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων κατέχει το σύστημα αξιών. Τι θεωρείται σημαντικό για το
περιβάλλον στη σημερινή κοινωνία έχοντας όμως αντίληψη για το πώς είναι ο κόσμος.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει λάβει διακρίσεις στο συγκεκριμένο τομέα, όπως:
Βραβεία Best City Awards 2020: *Στον Πυλώνα Green City και στην Ενότητα: Διαχείριση
Ενέργειας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κέρδισε το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία Τ.Π.Ε.
/ΙOΤ Applications (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) με τη δράση του: Δήμος
Παλαιού Φαλήρου: Ανάπτυξη Πλατφόρμας ΙΟΤ – Ενεργειακή Αναβάθμιση

και στον

*Πυλώνα Liveable City και στην Ενότητα: Κινητικότητα & Μεταφορές, ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου κέρδισε το Χάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Πληροφοριακά συστήματα και
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έξυπνες εφαρμογές με τη δράση του: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Οδικός Εξοπλισμός
Ασφαλείας
Bravo Environment για την Πρακτική Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
χαρακτηρισμός του πάρκου Παλαιού Φαλήρου από την Ευρώπη ως η καλύτερη
βιοκλιματική εργασία που έχει γίνει στην Ελλάδα,
βράβευση του δήμου για τεχνολογίες Περιβάλλοντος «Greek Green Awards 2018»/
διάκριση στην Κατηγορία: Βιοποικιλότητα με το

Βραβείο: Επιτυχημένο Μοντέλο

Προστασίας & Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας (για τον βοτανόκηπο έκτασης 4 στρεμμάτων
μέσα στο Πάρκο του Φλοίσβου, ενός πάρκου 80 στρεμμάτων συνολικά)
δημοσίευση στον Διεθνή Οδηγό STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE DESIGN /
από την Ελλάδα η μοναδική αναφορά είναι το έργο του Πάρκου Φλοίσβου, με
ιδιαίτερη

έμφαση

στον

αξιοποίηση του βρόχινου

εκπαιδευτικό

Βοτανόκηπο/ περιγράφεται

η

βέλτιστη

νερού και η διάχυση του σε όλο τον Βοτανικό κήπο,

μέσω πορωδών υλικών που απορροφούν το νερό στο επίπεδο του υποστρώματος
Gold βραβείο στο πλαίσιο του θεσμού

των Best City Awards στη διαχείριση ενός

βιώσιμου οικονομικά και πράσινου αστικού περιβάλλοντος
Silver βραβείο στα Best City Awards 2018 στην κατηγορία Β.1 Κτήρια/ Β.1.2 Αξιοποίηση
πράσινης & ανανεώσιμης ενέργειας για το ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ &
την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (αξίζει να σημειωθεί ότι στη
συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπήρξε Gold βραβείο οπότε πρακτικά ενέχει αξία πρώτου
βραβείου)
Gold βραβείο στα Best City Awards 2018 στην κατηγορία Α.4 Ασφάλεια/ A.4.2 Δράσεις
αντιμετώπισης και μελέτες προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά για την
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
πιστοποίηση από τη FIFA για το Δημοτικό Γήπεδο του ποδοσφαίρου «ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Α' Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού το

1986 για το κτίριο του

Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου το οποίο κατασκευάστηκε το 2004..
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Επισημαίνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές που οφείλει να εφαρμόσει ο
δήμος σχετικά με την πολιτική προστασία (συγκρότηση τοπικού συντονιστικού οργάνου,
προγραμματισμός, προμήθειες, εκπαίδευση/κατάρτιση, συνεργασίες, οργάνωση-συντονισμός,
συγκρότηση δημοτικών επιτροπών διαχείρισης κρίσεων).
Επίσης επιδιώκεται η δυναμική προώθηση της ανακύκλωσης με προγράμματα και
πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την ιδέα της
Ανακύκλωσης. Θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο στενά συνδέεται η ποιότητα της ζωής μας με
την υγεία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.. Η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από εμάς τους
ίδιους και να την κάνουμε πράξη αναλαμβάνοντας συνειδητά και οργανωμένα την ευθύνη τόσο
για τη μείωση, όσο και για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουμε. Η
δυνατότητα να ζούμε σε ένα καθαρό, βιώσιμο, ανθρώπινο περιβάλλον, είναι μια από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η γενιά μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα των Παγκόσμιων Στόχων αναφορικά με τη Βιωσιμότητα και
το Περιβάλλον και ειδικότερα:
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια - Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική,
αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές - Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές,
προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την
καινοτομία
Στόχος

11:

Βιώσιμες

Πόλεις

και

Κοινότητες

-

Δημιουργούμε

ασφαλείς,

προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή - Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη
κατανάλωση και τις μεθόδους παραγωγής
Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους - Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και
ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα - Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της
Στόχος 14: Ζωή στο Νερό - Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο
τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την
υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας
καθώς και τις τοπικές προτεραιότητες του δήμου στους τομείς : Αστικές Αναπλάσεις & Υποδομές
που αντέχουν στο χρόνο και Καθαριότητα – Προστασία του Περιβάλλοντος & Ετοιμότητα έναντι
των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα:
Αστικές Αναπλάσεις & Υποδομές που αντέχουν στο χρόνο
Αναμόρφωση παραλίας – δημιουργία οργανωμένων πεζοδρόμων & ποδηλατοδρόμων –
ένωση γειτονιών με τη θάλασσα
Δημιουργία χώρων στάθμευσης – μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης – νέα πνοή στο
εμπορικό κέντρο
Πιστοποίηση κτιρίων: ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού – μείωση ενεργειακή &
ανθρακικού αποτυπώματος / Σύμφωνο Δημάρχων – βελτίωση λειτουργικότητας & μείωση
εξόδων
Αποκατάσταση δρόμων & πεζοδρομίων – πλήρης ηλεκτροφωτισμός με λαμπτήρες LED –
αξιοποίηση της Πλατείας του Φλοίσβου
Επανασχεδιασμός της δημοτικής συγκοινωνίας: επισκευή και αναβάθμιση του στόλου –
δωρεάν εξυπηρέτηση - Κάρτα Δημότη – βελτιστοποίηση των διαδρομών – σύνδεση με το
Μετρό
Καθαριότητα – Προστασία του Περιβάλλοντος & Ετοιμότητα έναντι των φυσικών καταστροφών
και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Καθαριότητα: άμεση αποκομιδή απορριμμάτων – τακτικός καθαρισμός δρόμων &
κοινόχρηστων χώρων – βυθιζόμενοι κάδοι
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Ανακύκλωση: μετατροπή των απορριμμάτων σε πηγή εσόδων – να γίνει η πόλη μας
πρωτοπόρα στη διαχείριση των απορριμμάτων – εγκατάσταση νέων κάδων ανακύκλωσης
για διαλογή στην πηγή – παροχή κινήτρων / προγράμματα επιβράβευσης
Πολιτική Προστασία: επικαιροποίηση σχεδίων ασφαλείας – ευέλικτη πόλη – επιτροπή
συντονισμού φυσικών καταστροφών – συνεργασία με Περιφέρεια & ΥΠΕΣ για έγκαιρη
προειδοποίηση μέσω κινητών τηλεφώνων – εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Αξιοποίηση παραρεμάτιας ζώνης ρέματος Πικροδάφνης: δημιουργία οργανωμένου χώρου
πρασίνου, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων σε συνεργασία με όμορους δήμους και
Περιφέρεια – αξιοποίηση ρέματος ως πόλος αναψυχής και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
Πράσινη πόλη: πράσινα δώματα σε δημοτικά κτίρια – δενδροφυτεύσεις για μείωση των
ρύπων – ενιαιοποίηση ακαλύπτων χώρων πολυκατοικιών
παραθέτονται οι σημαντικότερες δράσεις του δήμου Παλαιού Φαλήρου στον παρόντα Άξονα.
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Μέριμνα για
καθαρές ακτές και
καθαρό βυθό –
αναβάθμιση του
παράκτιου
περιβάλλοντος –
δράσεις
εθελοντισμού
Δράσεις καθαρισμού
δημόσιων χώρων και
περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις για
αναβάθμιση και
ανάδειξη των χώρων
Τοποθέτηση στη
Μαρίνα Φλοίσβου,
του πρώτου Seabin
στην Ελλάδα,
συσκευή που
συλλέγει τα
πλαστικά
απορρίμματα από
την επιφάνεια της
θάλασσας και
προστατεύει την
θαλάσσια ζωή
Συμμετοχή στον
εορτασμό της
Ευρωπαϊκής Ημέρας
Πάρκων
αναδεικνύοντας και
προβάλλοντας τα
πάρκα και τα άλση
της Πόλης μας

Συντηρήσεις /
προμήθειες οχημάτων,
εργαλείων και
συστημάτων
Προμήθεια κάδων
παντός τύπου /
ανταλλακτ. &
ανακατασκευή
υπαρχουσών
Συντήρηση και
αποκατάσταση
λειτουργικότητας
βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων
Ενίσχυση και επέκταση
Δημοτικού φωτισμού
Συντήρηση, επισκευή
και αποκατάσταση
λειτουργικότητας
φθαρμένων φωτιστικών
σωμάτων οδικού
φωτισμού
Καθαρισμός φρεατίων
ομβρίων
Συντήρηση πινακίδων
οδοσήμανσης και
εξοπλισμού οδών/
διαγραμμίσεις πεζών
Εφαρμογή εντοπισμού
γεωγραφικών &
τεχνικών δεδομένων
εξοπλισμού οδών
Προμήθεια και
συντήρηση

Έργα υποδομών για ΑΜΕΑ
Συντήρηση οδικού δικτύου
Συντηρήσεις της πράσινης διαδρομής
εμπορικού κέντρου
Συντήρηση ∆ηµαρχείου &
Πολιτιστικού Κέντρου
Συντήρηση και επισκευή διαφόρων
εγκαταστάσεων στην παραλία
Συντήρηση – επισκευή
πλατειών/παιδικών χαρών
Συντήρηση – ανακατασκευή
διαφόρων εγκαταστάσεων του
δημοτικού νεκροταφείου
Ανακατασκευή χώρου φύλαξης
οστών, αποθηκών και χώρων υγιεινής
στο δημοτικό νεκροταφείο
Κατασκευή υπόγειου χώρου
στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας
& υπέργειου χώρου γραφείων &
χώρου πρασίνου & παιδικής χαράς
στο ΟΤ 381
Μελέτη για τη λειτουργία χώρων
στάθμευσης
Κατασκευή αγωγών & φρεατίων
ομβρίων σε διάφορα σημεία
Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις επί της
οδού Αχιλλέως-Βενιζέλου Δημοκρατίας
Ανακατασκευή παλαιών
ασφαλτοταπήτων/πεζοδρομίων/επισκ
ευή φθαρμένων κρασπεδορείθρων
Επισκευή λιθόστρωτων οδών Π.
Φαλήρου
Ανακατασκευή τριγώνων πρασίνου

Υλ/ση του έργου
PRODESA (εταίροι:
Δήμοι ΑλίμουΣυντονιστής, Αγ.
Δημητρίου,
Γλυφάδας, ΒάρηςΒούλαςΒουλιαγμένης/
Παρατηρητές: Δήμος
Π. Φαλήρου &
Αμαρουσίου) --.
Περιλαμβάνει
παρεμβάσεις
ενεργειακής
απόδοσης σε 116
δημοτικά κτίρια,
αντικ/ση των
λαμπτήρων του
δημοτικού φωτισμού.
Υλ/ση έργου: ΟΧΕ /
ΒΑΑ Ν.Τ. Περιφ.
Αττικής «Η Μουσική
και η Ιστορία των
Δρόμων»– Δήμοι:
Καλλιθέας, Αλίμου, Π.
Φαλήρου (ΠΕΠ
Αττικής – ΕΣΠΑ) με τη
συνεργασία του
Παντείου Παν/μίου,
του Χαροκοπείου
Παν/μίου, της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης
και του ΚΠΙΣΝ

Συντήρηση &
επέκταση
υδραυλικών
εγκαταστάσεων
κήπων και πλατειών
Συντήρηση &
επέκταση
υδραυλικών
εγκαταστάσεων
αθλητικών χώρων
Συντήρηση πιδάκων
Υδροδότηση
πάρκων από τις
δημοτικές
γεωτρήσεις
Συντήρηση &
επέκταση
ηλεκτροφωτισμού
κήπων και
πλατειών
Συντήρηση
αυτόματου
ποτίσματος
Εργασία
εγκατάστασης
αυτόματης
άρδευσης
Επισκευή και
συντήρηση
κοινοχρήστων
χώρων πρασίνου
Διαχείριση
γεοπληροφορικής
βάσης

Πιστοποιήσεις &
έλεγχοι παιδικών
χαρών,
παιδότοπων &
συναφών χώρων
Προμήθεια δαπέδων
ασφαλείας για τις
παιδικές
χαρές
Προμήθεια οργάνων
παιδικών χαρών
Επισκευή
περιφράξεων
παιδικών χαρών
Άσκηση
αρμοδιότητας περί
της έκδοσης άδειας
λειτουργίας
γυμναστηρίων
Συντήρηση
πνευματικών κέντρων
Συντήρηση
ανελκυστήρων &
καυστήρων σχολικών
κτιρίων
Προμήθεια
λαμπτήρων και
φωτιστικών σωμάτων
Μέριμνα για την
απομάκρυνση των
εγκαταλελειμμένων
οχημάτων.
Άσκηση
θεσμοθετημένων
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Προστασία
λουομένων
Αξιοποίηση
παραλίας –
καινοτόμες δράσεις
Διοργάνωση
ανοικτής, δημόσιας
διαβούλευσης για
το μέλλον της
Αθηναϊκής Ριβιέρας
και την θαλάσσια
οικονομία με
έμφαση στην
βιώσιμη ανάπτυξη
Απεντόμωση,
μυοκτονία παραλίας
&
κοινοχρήστων χώρων
Πρόγραμμα
πλυσίματος απολύμανσης
δρόμων,
πεζοδρομίων και
κοινόχρηστων
χώρων
Προμήθεια φυτών,
σπόρων,
δενδρυλλίων /
φυτοπροστατευτικού υλικού
Καθαρισμός
ιδιωτικών οικοπέδων
και κατοικιών
(διαφύλαξη
δημόσιας υγείας)
Σίτιση αδέσποτων

πυροσβεστήρων
οχημάτων και κτιρίων
Προμήθεια καθιστικών
πάγκων
Συντήρηση
πυροσβεστήρων &
κλιματιστικών
Διαμορφώσεις
παρόδων / κόμβων
Συντήρηση και
επισκευή διαφόρων
εγκαταστάσεων στην
παραλία
Άσκηση αρμοδιοτήτων
αναφορικά με την
εγκατάσταση,
λειτουργία και
συντήρηση
ανελκυστήρων, καθώς
και τη χορήγηση των
σχετικών τεχνικών
επαγγελματικών αδειών
Συντήρηση ψυκτικού
μηχανήματος
Νεκροταφείου
Προμήθεια μηχ/των &
λοιπού εξοπλισμού
δημοτικού
νεκροταφείου
Προμήθεια
μηχανημάτων έργου,
οχημάτων ή και
συνοδευτικού
εξοπλισμού (Φιλόδημος
ΙΙ)
Προμήθεια λεωφορείου

Διαμόρφωση κόμβου οδών
Εθελοντών-Χρονοπούλου
Δημιουργία ποδηλατόδρομου κατά
μήκος της παραλιακής Λεωφόρου
Ποσειδώνος
Αναβάθμιση διατηρητέου κτιρίου
"Φλοίσβος"
Κατασκευή κτιρίου κοινωνικής
φροντίδας επί της οδού Έλλης 5
Συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων
Επισκευή / ανακατασκευή κεντρικής
πλατείας "Εθνικής Αντιστάσεως"
Κυκλοφοριακή μελέτη
Κατασκευή τεχνητών προβλητών στην
παραλία Φλοίσβου
Νέα πισίνα και ενεργειακή
αναβάθμιση σε χώρο παρακείμενο
του δημοτικού κολυμβητηρίου
Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων λοιπών
ΑΠΕ σε κτιριοδομικές υποδομές
Ενεργειακή
αναβάθμιση/βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων
κτιρίων μέσω παρεμβάσεων στο
κτιριακό κέλυφος και Η/Μ
εγκαταστάσεις
Μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος με εγκαταστάσεις ΑΠΕ
στο παραλιακό μέτωπο και σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων
ασφαλείας για τη Β΄παιδική χαρά
Πάρκου Φλοίσβου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Αξιοποίηση δημοτικών χώρων

Έργα προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: α)
απαιτούμενες
παρεμβάσεις στους
αύλειους χώρους
σχολικών κτιρίων β)
Υλοποίηση των
προβλεπόμενων στις
εγκεκριμένες μελέτες
μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, που
αφορούν στην
εγκατάσταση,
συμπλήρωση ή
αντικατάσταση (κατά
περίπτωση) και
έλεγχο/αποκατάσταση καλής
λειτουργίας των
φορητών, μόνιμων και
λοιπών μέσων ή/και
συστημάτων
ενεργητικής
πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες
Πιλοτικό πρόγραμμα
"σταθμοί φόρτισης
ηλεκτρικών
οχημάτων" του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος &

Ενέργειας – Πράσινο
Ταμείο

Διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων
μέσω της προμήθειας

δεδομένων
Φυτοτεχνικές
διαμορφώσεις
Συντήρηση νησίδας
Λ. Αμφιθέας
Εργασία
συντήρησης
πρασίνου
Πρόληψη &
περιορισμός
ασθενειών σε
δέντρα
Κλάδεμα υψηλών &
επικίνδυνων
δένδρων,
αφάνιση κορμώνπρεμνών
Διαχείριση
προϊόντων
εκσκαφών
κατεδαφίσεων &
ογκωδών
αντικειμένων
Επισκευή
βοηθητικών χώρων
στις αθλητικές
εγκαταστάσεις
γηπέδου
ποδοσφαίρου «Σ.
Αγγελόπουλος»
Επισκευή κεντρικής
πλατείας "Εθνικής
Αντιστάσεως"
Κυκλοφοριακή
µελέτη ∆ήµου Π.
Φαλήρου









αρμοδιοτήτων
αναφορικά
με την αδειοδότηση
καταστημάτων
Προμήθεια
λαμπτήρων,
φωτιστικών
σωμάτων και
ηλεκτρ/κων υλικών
και αλεξικέραυνων
για σχολικά κτίρια
στα πλοαίσια του
προγράμματος
<<Φιλόδημος ΙΙ >>
Προμήθεια
μεμβρανών
υαλοπινάκων για
βελτίωση συνθηκών
παραμονής σε
σχολεία στα
πλαίσια του
προγράμματος
<<Φιλόδημος ΙΙ>>
Προμήθεια
εξοπλισμού
εφαρμογών
ψύξης/θέρμανσης
/αερισμού για
βελτίωση συνθηκών
θερμικής άνεσης σε
σχολεία στα
πλαίσια του
προγράμματος
<<Φιλόδημος ΙΙ>>
2019
Προμήθεια
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ζώων – αναγκαίες
προμήθειες
Περισυλλογή και
διαχείριση
αδέσποτων ζώων
Ψήφιση νέου
Κανονισμού Δημ.
Ν/φείου
Μελέτη του
Κανονισμού
Κοινοχρήστων
χώρων και
επανασχεδιασμός
Φύλαξη πάρκων
Φλοίσβου,
Τροκαντερό & Αγ.
Σκέπης
Κινητές κεραίες:
παρέμβαση για τη
διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας
Μετρήσεις
ηλεκρομαγνητικής
ακτινοβολίας
κεραιών σε παιδικές
χαρές & λοιπούς
συναφείς
χώρους
Διαχείριση στάσεων
και στεγάστρων
αναμονής
επιβατών των
αστικών και
υπεραστικών
γραμμών
Μέτρα για την

στα πλαίσια του
προγράμματος
<<Φιλόδημος ΙΙ)

& εγκατάστασης

υπόγειων κάδων
απορριμμάτων
(χρηματοδ/μενο)
Εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση
μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της
χώρας - πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ άξονας
προτεραιότητας
"Κοινωνικές και
πολιτιστικές
υποδομές και
δραστηριότητες των
δήμων”
Υποβολή προτάσεων
και έγκριση
χρηματοδότησης στα
πλαίσια
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος&
Ενέργειας – Πράσινο
Ταμείο για «Δράσεις
Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου»
Συμμετοχή σε
προγράμματα για
τους δήμους σχετικά
με δράσεις «Πράσινης
στροφής»
συμβάλλοντας στις

Ενεργειακή
επιθεώρηση &
κατηγοριοποίηση
ενεργειακής
απόδοσης
∆ηµοσίων Κτιρίων
του ∆ήµου Π.
Φαλήρου







εξοπλισμού Φ/Β
συστημάτων
εφαρμογών netmetering για
εξοικονόμηση
ενέργειας σε
σχολεία και λοιπά
δημοτικά κτίρια στα
πλαίσια του
προγράμματος
<<Φιλόδημος ΙΙ>>
Επέκταση αναβάθμιση
υποδομών στις
οποίες παρέχονται
κοινωνικές
υπηρεσίες του
Δήμου»
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
(Περιφερειακό
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ» 20142020),
Συντήρηση &
επισκευή σχολικών
κτιρίων
Προσθήκη
κατ΄επέκταση
υφιστάµενου
σχολικού
γυµναστηρίου στο
συγκρότηµα
σχολείων
Κοψαχείλας
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κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων
και την είσπραξη
εσόδων
Προώθηση της
Ανακύκλωσης –
Ανάπτυξη
προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών
Προγράμματα και
δράσεις για την
πολιτική προστασία

πρωτοβουλίες για
βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη με
παράλληλη
προστασία του
περιβάλλοντος
Εργασία : «Τεχνική
Βοήθεια Υποστήριξης
Δήμου Παλαιού
Φαλήρου για την
επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης στερεών
αποβλήτων» [ΕΠ
Αττική 2014-2020 με
κωδικό ΟΠΣ 5055378
και
συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]

















Επισκευή ανοικτών
γηπέδων
αθλοπαιδιών και
εξοµάλυνση
δαπέδων αύλειων
χώρων στα σχολικά
συγκροτήµατα Π.
Φαλήρου
Επισκευή χώρων
υγιεινής σχολικών
συγκροτηµάτων
Επιπλέον, στον
πρ/σμό του ΠΟΑΚΕ
υπάρχει το έργο της
επέκτασης της
πισίνας
Συντήρηση &
επισκευή σχολικών
κτιρίων 2018
Συντήρηση &
επισκευή σχολικών
κτιρίων 2019
Αναβάθµιση Η/Μ
εγκαταστάσεων στα
σχολικά
συγκροτήµατα συν.
2019
Απαιτούµενες
παρεµβάσεις στους
αύλειους χώρου
του 4ου ∆ηµοτικού,
5ου ∆ηµοτικού &
11ου ∆ηµοτικού &
4ου Γυµνασίου Π.
Φαλήρου συν. 2018
∆ιαµόρφωση
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βάσεων για την
εγκατάσταση
αιθουσών και
συνοδευτικές
τεχνικές εργασίες
Επισκευή παιδικών
χαρών
ευρισκομένων
εντός σχολικών
χώρων
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ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φυσικοί Πόροι

Μονάδες Μέτρησης

Κολυμβητικές Ακτές

Συνολικό μέτωπο
ακτογραμμής
Ρέμα Πικροδάφνης

Προβλήματα
Ρύπανσης
1.

Ονομασία

χλμ

1. Έδεμ-Φλοίσβος 1
(GRBW069201076)

1.3

2.Έδεμ-Φλοίσβος 2
(GRBW069201077)

0.11

3. Έδεμ-Φλοίσβος 3
(GRBW069201073)

0.55

Έδεμ-Φλοίσβος-Μαρίνα
Φλοίσβου-TaeKwonDo

3

1.

2,6

Δημοτική
Ενότητα
-

20151 2

2015

2010

Παράνομες απορρίψεις λυμάτων, σκουπιδιών εντός του ρέματος Πικροδάφνης

Υδρόμετρα

Δίκτυο (χλμ)

Πλήθος
2
Δίκτυο (χλμ)

98
Ημερομηνία Καταγραφής
2017
Ημερομηνία Καταγραφής
84834,902*
*(ΕΥΔΑΠ GIS)

Αποχέτευση

ΑΠΕ

Μέτρηση από Google earth
Μελέτη Ανάπλασης ρέματος
Πικροδάφνης, Περιφέρεια
Αττικής

2015

Μονάδες Μέτρησης

Ύδρευση

Άρδευση

Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων
κολύμβησης/Ειδική
Γραμματεία Υδάτων/ ΥΠΕΚΑ
Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων
κολύμβησης/Ειδική
Γραμματεία Υδάτων/ ΥΠΕΚΑ
Μητρώο ταυτοτήτων
υδάτων κολύμβησης/Ειδική
Γραμματεία Υδάτων/ ΥΠΕΚΑ

Ημερομηνία
Καταγραφής
2015

Περιγραφή

Υποδομές
εξυπηρέτησης
δικτύων

Υδατοφόρα Οχήματα
(πλήθος)

Πηγή Άντλησης Στοιχείων

Μέση ετήσια
κατανάλωση (μ3)

Γεωτρήσεις
Άρδευσης
Πηγάδι
Γεώτρηση
Γεώτρηση

Ημερομηνία Καταγραφής

Εγκατεστημένα
kwh

Ημερομηνία Καταγραφής

Πυθαγόρα &Θεοκρίτου
Τερψιθέας& Ελευθερίου Βενιζέλου
Παμφυλίας & Τυρταίου

Γεωτρήσεις Ύδρευσης

Ημερομηνία
Καταγραφής

2016
2016
2016
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60 αυτόνομα
2017
φωτιστικά
σώματα
4.600
2019
φωτιστικά
112
πίνακες
2019
διανομής
2,7 εκ. kwh
2019
κατανάλωση
Δίκτυο (χλμ)
Ημερομηνία Καταγραφής
Διαχείριση Ομβρίων 17189,356*
2017
*(ΕΥΔΑΠ GIS)
3.088 φρεάτια
2019
ομβρίων
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)
α/α Τίτλος
1. Πρόγραμμα HORIZON 2020 PDA - PRODESA
2. Σταδιακή αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού σε κεντρικές οδούς με
νέα LED με ιδίους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) αποσκοπώντας αφενός στην εξοικονόμηση
ενέργειας αφετέρου στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση
3.
Ενημερωτική καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξοικονόμηση ενέργειας – Roadshow στο
Πάρκο του Φλοίσβου με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών
Καθαριότητα
Όγκος Απορριμμάτων

Ημερομηνία
καταγραφής
22017

Μήκος Δικτύου
Συλλογής
Απορριμματοφόρα
(ανακύκλωσης)

πλήθος

17+2

Ημερομηνία
καταγραφής
2017

Οχήματα (πλύσιμο
κάδων)

πλήθος

29.200,603

Ημερομηνία
καταγραφής
2015

Τόνοι/ημέρα
80

Απορριμματοφόρα
(συμβατικά)
Διαχείριση
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Κάδοι (συμβατικοί)

πλήθος

ton

πλήθος
1374

Οχήματα (Σκούπες)

πλήθος
2+2
Τόνοι/έτος

Όγκος Ογκωδών
Αντικειμένων

2.946
Πολιτική Προστασία
Υποδομές –
Εξοπλισμός

Ημερομηνία
καταγραφής
2015*
Ημερομηνία
καταγραφής
2017
Ημερομηνία
καταγραφής
2014

98

Κάδοι (ανακύκλωσης)

3

2
πλήθος
908
30

Κώδωνες γυαλιού
Βυθιζόμενοι κάδοι
Οχήματα Ογκωδών
Αντικειμένων

Πλήθος
4
2
2
1
4
5
2

χλμ

11
πλήθος
4

Ημερομηνία
καταγραφής
20162016
Ημερομηνία
καταγραφής
2016
Ημερομηνία
καταγραφής
2016
Ημερομηνία
καταγραφής
2015*
2015*
2015*
Ημερομηνία
καταγραφής
2016

Περιγραφή
Οχήματα με βυτίο νερού
Φορτωτές (jcb)
Φορτωτές (εκσκαφείς)
μικρό φορτωτή εκσκαφέα
Γερανοί
Μικρά αγροτικά
Νταλίκες μεγάλες
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3
1
32 τεμ. + 10
κιλά
καρφοβέλονα
+ 50 μέτρα
σκοινί
Δράσεις - Ενέργειες Προγράμματα

Συγκρότηση ομάδας πολιτικής προστασίας
Συνεργασία με ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ

Δημοτική Συγκοινωνία
Οχήματα (πλήθος)
χλμ
2

Καλαθοφόρα
Ανοικτή νταλίκα για μπάζα
Διάφορα εργαλεία & υλικά (15 είδη)

Συχνότητα
Δρομολογίων

Αριθμός
Γραμμών
65-70

1

45’

Υποδομές Μεταφορών
Υποδομές
Εθνικές Οδοί
Περιφερειακές/Τοπικές
Οδοί
Αστικές Μεταφορές

Ονομασία
Χλμδικτύου
1.Λεωφόρος Ποσειδώνος (νέα και παλαιά παραλιακή)
4,4
2.Λεωφόρος Συγγρού
0,8
1.Αστικό δίκτυο
96
2.Πεζόδρομοι
0,6
3.Λεωφόρος Αμφιθέας
2,25
Γραμμές ΟΑΣΑ
Ονομασία Δρομολογίων
106
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
126
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
130
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
217
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)
229
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)
550
Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ
860
Π. ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΣΧΙΣΤΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Χ96
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)
Α1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ
Α2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ (Μέσω Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
Β1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Β2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (Μέσω
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)
Γραμμές ΤΡΑΜ
Ονομασία Δρομολογίων
3
4
5

«Θουκυδίδης»: Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας – Ασκληπιείο Βούλας
«Αριστοτέλης»: Σύνταγμα – Στάδιο Ειρήνης &
Φιλίας
«Πλάτωνας»: Σύνταγμα – Ασκληπιείο Βούλας

Πολεοδομική Πληροφορία
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων
στρ.
Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]
Οικοδομήσιμοι χώροι
Κοινόχρηστοι χώροι

% κάλυψης

Ημερομηνία Καταγραφής

4,574
40
51,9
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Κοινωφελείς χώροι

192,5

Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων
στρ.
Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι
Χώροι αστικού πρασίνου
Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων,
Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και
Αθλητισμού*






















250
254
356,147
*βλ. & εν.
3.1.7.8

% κάλυψης
5.55

Ημερομηνία Καταγραφής
2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το 6ο νηπιαγωγείο του Παλαιού Φαλήρου είναι το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο στη χώρα μας
Λειτουργία 4 σχολικών υποδομών ως ΚΔΑΠ
"Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια" σε τρεις σχολικές μονάδες: 4ο Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο
Το πάρκο Παλαιού Φαλήρου, μετά από μετρήσεις έχει χαρακτηριστεί από την Ευρώπη ως η καλύτερη βιοκλιματική
εργασία που έχει γίνει στην Ελλάδα
Βραβεία Best City Awards 2020: *Στον Πυλώνα Green City και στην Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας, ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου κέρδισε το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία Τ.Π.Ε. /ΙOΤ Applications (Τεχνολογίες Πληροφορικής
& Επικοινωνιών) με τη δράση του: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ανάπτυξη Πλατφόρμας ΙΟΤ – Ενεργειακή Αναβάθμιση
και στον *Πυλώνα Liveable City και στην Ενότητα: Κινητικότητα & Μεταφορές, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κέρδισε
το Χάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές με τη δράση του: Δήμος
Παλαιού Φαλήρου: Οδικός Εξοπλισμός Ασφαλείας
2η Διεθνής Έκθεση VerdeTec / Βράβευση του δήμου Παλαιού Φαλήρου για τεχνολογίες Περιβάλλοντος
«GreekGreenAwards 2018» - βέλτιστες πρακτικές οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία. Ο δήμος διακρίθηκε στην Κατηγορία: Βιοποικιλότητα με το Βραβείο: Επιτυχημένο
Μοντέλο Προστασίας & Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας (για τον βοτανόκηπο έκτασης 4 στρεμμάτων μέσα στο
Πάρκο του Φλοίσβου, ενός πάρκου 80 στρεμμάτων συνολικά)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΗΓΟ STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE
DESIGN / από την Ελλάδα η μοναδική αναφορά είναι το έργο του Πάρκου Φλοίσβου, με ιδιαίτερη έμφαση
στον εκπαιδευτικό Βοτανόκηπο/ περιγράφεται η βέλτιστη αξιοποίηση του βρόχινου νερού και η διάχυση
του σε όλο τον Βοτανικό κήπο, μέσω πορωδών υλικών που απορροφούν το νερό στο επίπεδο του
υποστρώματος --- 2017
Gold βραβείο στο πλαίσιο του θεσμού των BestCityAwards στη διαχείριση ενός βιώσιμου οικονομικά και πράσινου
αστικού περιβάλλοντος – 2017
BravoSustainabilityAwards Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας 2015 / Απονομή από το
QualityNetFoundation (o θεσμός συνδέεται με την Πρωτοβουλία SustainableGreece 2020) Διάκρισης στην
κατηγορία BravoEnvironment για την Πρακτική Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δήμου Παλαιού Φαλήρου
«Ανάδειξη - ανάπλαση κεντρικής πράσινης διαδρομής εμπορικού κέντρου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγ.
Αλεξάνδρου & καθέτων αυτής»: έργο με οικολογικά στοιχεία (δενδροφύτευση, οδοστρώματος από φυσικά –
οικολογικά υλικά κ.λ.π.
Νέο Πάρκο Αγίου Γεωργίου – Τροκαντερό: σημαντική ανάπλαση που ενσωματώνει ήπιες χρήσεις στον ευρύτερο
χώρο δημιουργώντας ένα σημαντικό πόλο χαλάρωσης και κοινωνικής συναναστροφής για τους κατοίκους και τους
Δημότες με αιχμή πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, διατηρούνται τα υφιστάμενα επίπεδα
του φυσικού εδάφους με κάποιες περιορισμένες τοπογραφικές τροποποιήσεις ενώ ο χώρος διατηρεί την
φυσιογνωμία του με ήπιες παρεμβάσεις εμπλουτισμού της υφιστάμενης βλάστησης. Επίσης, σημαντικό μέρος της
παρέμβασης περιλαμβάνει επένδυση με χλοοτάπητα, γραμμικές φυτεύσεις δένδρων και δημιουργία λωρίδων
πρασίνου.
Silver βραβείο στα BestCityAwards 2018 στην κατηγορία Β.1 Κτήρια/ Β.1.2 Αξιοποίηση πράσινης & ανανεώσιμης
ενέργειας για το ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ & την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 22
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Gold βραβείο στα BestCityAwards 2018 στην κατηγορία Α.4 Ασφάλεια/ A.4.2 Δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες
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προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Πιστοποίηση από τη FIFA για το Δημοτικό Γήπεδο του ποδοσφαίρου «ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Κτίριο του Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου: έλαβε το Α' Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού το
1986
Χρήση νερού γεώτρησης για μειωμένη κατανάλωση νερού
Ο Δήμος στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων έχει προβεί στην σύναψη χωριστών συμβάσεων
με σκοπό την συλλογή: ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, λαμπτήρων,
μπαταριών
Λειτουργία του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και των ανοικτών γηπέδων τένις και ποδοσφαίρου.
Δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής ολυμπιακών προδιαγραφών στο ΔΑΚ.
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων στο δήμο Παλαιού Φαλήρου
Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του δήμου
Συγκρότηση επιτροπής Πολιτικής Προστασίας
Διαδικασίες αδειοδότησης παιδικών σταθμών
Διαδικασίες αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων
Πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών
Τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών ακινήτων
Εμπορικές δραστηριότητες τηρώντας τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης (με την καθοδήγηση και επιμέλεια των
αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου)
Δραστηριότητες από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός του Πάρκου Φλοίσβου αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της
λειτουργίας του Πάρκου και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Παρεμβάσεις στην παραλία για την προστασία των λουομένων και επισκεπτών προστατεύοντας ταυτόχρονα το
φυσικό περιβάλλον και την αισθητική του τόπου
Ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου «Φλοίσβος»
Αναπλάσεις πλατειών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των διαφόρων συνοικιών της πόλης
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών ΑΠΕ σε κτιριοδομικές υποδομές
Ενεργειακή αναβάθμιση/βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων μέσω παρεμβάσεων στο
κτιριακό κέλυφος και Η/Μ εγκαταστάσεις.
Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο παραλιακό μέτωπο και σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Αρμοδιότητες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ως
διευθύνουσας υπηρεσίας δημοτικών έργων και προμηθειών.
2.Ο επιτελικός έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των
αναπτυξιακών προγραμμάτων και η υλοποίηση των έργων του Γ’
Κ.Π.Σ.
3.Η σύνταξη και υλοποίηση μελετών τεχνικών έργων (κτιριακών
έργων, αποχέτευσης, οδοποιίας κ.λ.π.)
4.Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης Δημοπρασιών για την
εκτέλεση των τεχνικών έργων και προμηθειών.
5. Η φροντίδα για την ορθολογική αξιοποίηση προσώπων και
υλικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
6.Η έκδοση των αδειών για την εκτέλεση από τρίτους διαφόρων
εργασιών επί των οδών και η μέριμνα για την αποκατάσταση των
φθορών από αυτούς.
7. Η μελέτη και η εισήγηση των απαραίτητων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της πόλης και η φροντίδα για την εφαρμογή τους, μετά
τις σχετικές εγκρίσεις.
8.Συντάσσει τις μελέτες για όλες τις προμήθειες του Δήμου, σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή εξυπηρετούν
αυτές τις προμήθειες.
9. Τηρεί και χορηγεί κάθε στοιχείο που αφορά το αρχείο
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ

τοπογραφικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων ρυμοτομίας καθώς και
των πινάκων της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της
περιοχής επέκτασης του Δήμου.
10.Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων
, των Δημοτικών καταστημάτων, των Δημοτικών Χώρων
συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των δημοτών, των κτιρίων που
στεγάζονται τα ΚΑΠΗ, κ.ά. και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
11.Ενεργεί για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών, τη
συντήρηση και την επισκευή τους, μέριμνα για την τοποθέτηση
οργάνων παιδικών χαρών και καθιστικών πάγκων.
12.Η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων πρόληψης για την
προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των Δημοτών από
καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
13. Η παρακολούθηση του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας
της Γ.Γ. Περιφέρειας και η συνεργασία με αυτή για την εφαρμογή
των προγραμμάτων της.
14.Ο συντονισμός στο έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως
ζημιών από τις φυσικές καταστροφές με την υπηρεσία και φορέων
που εμπλέκονται σε αυτό.
15. Η ευθύνη για τον καλό φωτισμό οδών, πλατειών και κάθε
χώρου κοινής χρήσης του Δήμου, επιμέλεια συντήρησης του
φωτιστικού δικτύου του Δήμου, επέκταση δημοτικού φωτισμού,
εορταστικός φωτισμός, μικροφωνική κάλυψη υπαίθριων
εκδηλώσεων.
16. Η επίβλεψη εκτέλεσης των ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
ευθύνη για την λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανολογικών
εγκ/σεων .
17. Επιμέλεια για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων
και των μηχανημάτων του Δήμου για την καλή λειτουργία τους.
Εισήγηση για την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων.
18. Εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτιριακές υποδομές
για έλεγχο, συντήρηση, αποκατάσταση, επικαιροποίηση,
αναβάθμιση και επέκταση αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
και προδιαγραφές.
19. Εκπόνηση μελετών για ενεργειακή αναβάθμιση/βελτιστοποίηση
της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων μέσω
παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος και Η/Μ εγκαταστάσεις.
20.Λειτουργία Γραφείου Ανελκυστήρων με αρμοδιότητα
καταχώρησης ανελκυστήρων του Δήμου στο μητρώο ανελκυστήρων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας.
1.Καθαρισμός παραλίας.
2.Καθαρισμός εγκαταλειμμένων οικοπέδων.
3.Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των
αστικών απορριμμάτων και μείωση του όγκου των απορριμμάτων
που δεν ανακυκλώνονται.
4.Επισκευή και συντήρηση κάδων.
5.Επισκευή και συντήρηση οχημάτων.
1.Προστασία περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
2.Εφαρμογές προνυμφοκτονίας στα φρεάτια ομβρίων, στο
νεκροταφείο και στο ρέμα Πικροδάφνης.
3.Ορθολογική χρήση πόρων νερού με κατάλληλο σχεδιασμό και
προγραμματισμό ώστε να μειωθεί η σπατάλη αυτού.
4. Απεντόμωση – μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων.

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
116
5.Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
6. Σίτιση αδέσποτων ζώων.
7.’Ελεγχος ζυγολογίων απορριμμάτων .
8. Πρόγραμμα ανακύκλωσης (ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων,
γυαλιού, χαρτιού).
9. Συντήρηση και εμπλουτισμός βλάστησης.
10.Πρόληψη νόσων και περιορισμός εντομολογικών προσβολών της
φυτικής βλάστησης.
11. Δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων πρασίνου.
12.Εγκατάσταση και συντήρηση αυτόματου ποτίσματος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελέτη ανάπλασης φαληρικού όρμου (υπογειοποίηση Λ.
Ποσειδώνος, γεφυρώσεις, αντιπλημμυρικά έργα, αξιοποίηση
BeachVolley, ενοποίηση πάρκων) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εκδηλώσεις εντός χώρου Ολυμπιακών Ακινήτων - Taekwondo
Έλεγχος Κολυμβητικών Υδάτων, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δράσεις συλλόγων (λ.χ. φιλοζωικών σωματείων) και εθελοντικών
οργανώσεων (με δραστηριότητες για το περιβάλλον λ.χ. καθαρισμός
παραλίας)
Έργα-εργασίες εταιρειών αναβάθμισης δικτύου οπτικών ινών για
επένδυση σε νέες ευρυζωνικές συνδέσεις με στόχο την ανάπτυξη των
υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία
Η λειτουργία συγκεκριμένων χρήσεων σε ορισμένη περιοχή του δήμου
(Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Κλινική ΡΕΑ, διαγνωστικές μονάδες
κ.ά, στις ξενοδοχειακές υποδομές: εγκαταστάσεις Metropolitan ήδη
ATHENS MARRIOTT κ.ά, μεγάλες εγκαταστάσεις γραφείων, επιχειρήσεων,
εμπορικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών επιστημονικών κέντρων και
χώρων πρασίνου - πάρκων: Πλανητάριο, πάρκο Σταύρος Νιάρχος κ.ά)
επηρεάζει τις πολιτικές του δήμου σχετικά με τον καθορισμό των χρήσεων
γης, καθώς και σε τεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή
Έλεγχοι και αυτοψίες αρμοδίων οργάνων (Δ/νση Υγείας, Πολεοδομία
κ.ά.) / χάραξη στρατηγικών στον τομέα των χρήσεων γης, στη
λειτουργία των ΚΥΕ, στη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών, στο Τ.Π.,
στη διαχείριση πρασίνου και της παραλίας, στα μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
Περιφέρεια Αττικής
2.
Φιλοζωικά σωματεία
3.
Εθελοντικές οργανώσεις
4.
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
5.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
6.
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
7.
Υπουργείο Ανάπτυξης
8.
Υπουργείο Εσωτερικών
9.
Πράσινο Ταμείο
10.
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)
11.
Πολεοδομία
12.
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Μουσείων

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
117
13.
14.
15.

Λιμενικό Σώμα
Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου
Πυροσβεστικό Σώμα

16.

ΟΑΣΑ
Ε.∆.Σ.Ν.Α. / (ΕΕΑΑ Α.Ε.) / εταιρείες ανακύκλωσης συσκευών-μπαταριώνελαστικών / εταιρεία συλλογής εγκατ/νων οχημάτων
ΕΤΑΔ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

17.
18.
19.
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ΤΟΜΕΑΣ

Περιβάλλον

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες

Η
έλλειψη
δημοτικών
χώρων,
οικοπέδου ή γηπέδου, για την εγκατάσταση
πράσινων σημείων για χωριστή απόθεση
ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων
Διαχείριση
αδέσποτων
γατών
(στείρωση, εμβολιασμοί)
Αύξηση πληθυσμού τρωκτικών
Αύξηση κουνουπιών και λήψη μέτρων
για την αντιμετώπισή τους
Απόρριψη μπαζών και λυμάτων στο
ρέμα Πικροδάφνης
Η εκβολή του ρέματος Πικροδάφνης
πλησίον της παραλίας Εδεμ
Τα φερτά υλικά στις παραλίες του
Δήμου κατά την εκδήλωση νότιων ανέμων
αποθέτονται στις παραλίες
Απομάκρυνση ανακυκλώσιμου υλικού
προς πώληση από πλανόδιους
Η ελλιπής ενημέρωση των κατοίκων για
τη διαλογή και την τοποθέτηση χύδην των
ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους
Φθορές, βανδαλισμοί και κλοπές σε
συστήματα αυτόματης άρδευσης για την
άρδευση νερού προς χρήση ατομικής υγιεινής,
κλοπή φυτικού υλικού προς πώληση, κοπή
κλάδων δέντρων για θέρμανση
Στάθμευση οχημάτων πάνω σε λάκκους
φυτών, τα οποία είτε δεν έχουν ομαλή
ανάπτυξη είτε καταστρέφονται από το βάρος
των οχημάτων
Απρόσμενες πτώσεις δένδρων και
κλάδων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Ανάγκη συντήρησης χώρων πρασίνου
Βελτίωση του παραλιακού μετώπου
(επί της αμμουδιάς)
Έλλειψη
οργανωμένων
χώρων
στάθµευσης
Έλλειψη
προσωπικού
και
δη
εξειδικευμένου
Έλεγχοι ελεγκτικών φορέων
Ανάγκη τροποποίησης Κανονισμού
Λειτουργίας δημοτικού νεκροταφείου
Μέριμνα για την ορθή διαχείριση των
χώρων του δημοτικού νεκροταφείου
Βελτίωση των μέτρων ασφαλείας
δημόσιας υγείας στο δημοτικό νεκροταφείο
Έλλειψη κουλτούρας της πρόληψης
προς όφελος του περιβάλλοντος και για την
αειφόρο ανάπτυξη της πόλης
Έλλειψη συνεργασιών με τον ιδιωτικό
τομέα για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων
αειφόρου ανάπτυξης


Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον

Γειτνίαση µε θάλασσα

Σηµαντική
αρχιτεκτονική
κληρονοµιά

Αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά και
ιστορία

Ιδιοκτησίες του δήμου

Ενοικίαση από τον δήμο οικοπέδων
ή παραχώρηση αυτών στον δήμο για την
δημιουργία μικρών πράσινων σημείων ή
Γωνιάς ανακύκλωσης

Συνεργασία με κατοίκους για την
προσφορά βοήθειας στην περισυλλογή των
ζώων

Πύκνωση δικτύου δολωματικών
σταθμών τρωκτικών

Εφαρμογές προνυμφοκτονίας στο
ρέμα Πικροδάφνης, στα φρεάτια ομβρίων
και στο νεκροταφείο

Εφαρμογές μυοκτονίας Δήμου,
καθαρισμός οικοπέδων

Ενημέρωση κατοίκων με αναφορές
σε σχετικούς ιστότοπους (www.conops.gr),
και διανομή ενημερωτικού υλικού του
ΚΕΕΛΠΝΟ
και
του
Μπενάκειου
φυτοπαθολογικού ινστιτούτου/ Ανάρτηση
αποτελεσμάτων
μηνιαίων
εκθέσεων
αναφορών από τα αποτελέσματα των
εφαρμογών
προνυμφοκτονίας
στον
ιστότοπο του Δήμου

Αστυνόμευση του ρέματος από την
Περιφέρεια Αττικής, έλεγχος των συνδέσεων
των κατοικιών με το αποχετευτικό σύστημα

Εντατικοποίηση Δειγματοληπτικών
ελέγχων ποιότητας υδάτων από την Δ/νση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αττ.

Λειτουργία και χρήση βυθιζόμενων
κάδων.

Αστυνόμευση περιοχής και επιβολή
προστίμων
(δυνατότητα
σύστασης
δημοτικής αστυνομίας)

Ενημέρωση κατοίκων και μαθητών
στα σχολεία για την ανακύκλωση

Αντικατάσταση
και
συντήρηση
υλικού από την Υπηρεσία

Παρακολούθηση ανάπτυξης υψηλών
δέντρων και προγραμματισμός περιοδικών
κλαδεμάτων/ Ετήσιο κλάδεμα κλάδων
υψηλών δέντρων/
Συνεργασία με
Δασαρχείο

Εξωραϊσμός και αναβάθμιση της
περιοχής ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ / εκτέλεση του
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Ανεπαρκής χρήση του συστήματος
ανακύκλωσης από τους πολίτες
Ανεπάρκεια
παραγωγικών δομών
ενέργειας, συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, φωτοβολταΐκών, ανεμογεννητριών
κλπ που θα συνέβαλε περαιτέρω στη βελτίωση
του αστικού περιβάλλοντος
Κίνδυνοι από εκπομπές κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

Περιβάλλον

χρηματοδοτούμενου
έργου
(από
Περιφέρεια Αττικής)

Εργασίες βελτίωσης – ανάπλασης
της παραλίας (απομάκρυνση αντικειμένων,
υλών κλπ)

Προστασία λουομένων

Συγκροτηµένη πολεοδοµική δοµή

Οργανωµένο αστικό περιβάλλον

Προμήθεια
φυτών,
σπόρων,
δενδρυλλίων/
Προμήθεια
φυτοπροστατευτικού υλικού

Πρόληψη & περιορισμός ασθενειών
σε δέντρα

Σίτιση αδέσποτων ζώων

Φύλαξη
πάρκων
Φλοίσβου,
Τροκαντερό & Αγ. Σκέπης

Διαχείριση γεοπληροφορικής βάσης
δεδομένων

Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις

Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας

Πιστοποιήσεις & έλεγχοι παιδικών
χαρών, παιδότοπων & συναφών χώρων

Απομάκρυνση
των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ολοκληρωμένα
έργα
που
συμβάλλουν
στην
ανάδειξη
του
περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη (πάρκο
Φλοίσβου, Βοτανόκηπος, παιδική χαρά
Αγίας Σκέπης, θαλάσσιο μέτωπο, κλπ)

Μελέτη
λειτουργίας
χώρου
στάθμευσης

Μετρήσεις
ηλεκρομαγνητικής
ακτινοβολίας κεραιών σε παιδικές χαρές &
λοιπούς συναφείς χώρους

Υλοποίηση μελέτης ανάπλασης
ρέματος Πικροδάφνης

Συνεργασία
με
εθελοντικές
οργανώσεις για καθαρισμό παραλίας

Πρόγραμμα ΕΔΣΝΑ για τοποθέτηση
κάδων χαρτιών στα σχολεία

Διανομή έντυπου υλικού και
σακούλας, Λειτουργία και χρήση κωδώνων
για τις γυάλινες συσκευασίες

Διαχείριση στάσεων και στεγάστρων
αναμονής επιβατών των αστικών και
υπεραστικών γραμμών

Συγκρότηση επιτροπής για την
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας
του δημοτικού νεκροταφείου / επεξεργασία
των άρθρων του νέου κανονισμού και
σύνταξη
σχεδίου
/
τελικό
στάδιο
επεξεργασίας προκειμένου να εγκριθεί από
τα αρμόδια συλλογικά όργανα

Προώθηση διαδικασιών για την
κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης
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Περιορισμοί

οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου
χώρου γραφείων επί ιδιόκτητου οικοπέδου
του Δήμου επί των οδών Κοραή-Αγ. ΠέτρουΣωκράτους

Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης των
πολιτών για τη διαχείριση των αποβλήτων /
ανάπτυξη νέας κουλτούρας – στάσης ζωής:
προαγωγή της πρόληψης και επισήμανση
της ευθύνης του παραγωγού / καθοριστικής
σημασίας η συμμετοχή των πολιτών / νέες
φιλικές προς την αειφορία καταναλωτικές
συνήθειες

Υφίσταται προσωπικό με κατάρτιση
και δυνατότητες

Συμμετοχή
σε
προσκλήσεις
χρηματοδοτούμενων έργων

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς
της Κεντρικής εξουσίας , της Αυτοδιοίκησης
και με ιδιωτικούς φορείς

Έλεγχος
νόμιμης
λειτουργίας
κεραιών κινητής τηλεφωνίας / ενέργειες για
τυχόν απομάκρυνση

Εφαρµογή
προγράµµατος
περισυλλογής, στείρωσης και φύλαξης
αδέσποτων ζώων

Εφαρμογή
νέων
τεχνολογιών,
εξοπλισμών και υλικών (και σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής) (λ.χ. κάδοι
εσωτερικού χώρου ανακύκλωσης και
χωριστής συλλογής πλαστικών, μεταλλικών
και
χάρτινων
συσκευασιών,
απορριμματοφόρα
συλλογής
βιοαποβλήτων σύγχρονης τεχνολογίας, καφέ
κάδοι καθώς και κομπόστ από οργανικά
απόβλητα)

Μέλος στο Δίκτυο SDG 17 Greece
(17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν
τεθεί από τον Ο.Η.Ε./ προώθηση αυτών στην
ελληνική κοινωνία)
Ευκαιρίες

Το πυκνά δομημένο αστικό περιβάλλον
και η έλλειψη ελεύθερων αδόμητων χώρων
Η περισυλλογή των γατών είναι
ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη οικιακών
απορριμμάτων
πέριξ
των
κάδων,
τα
υπολείμματα φαγητού που αφήνονται στην
παραλία και στις λιθοριπές κατά μήκος του
θαλάσσιου μετώπου
Τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα
Η ελλιπής ενημέρωση των κατοίκων για
τα σημεία απόθεσης και εκκόλαψης αυγών των
κουνουπιών, οι οποίοι εσφαλμένα θεωρούν ότι
αιτία εμφάνισης και συγκέντρωσης πληθυσμού


Εφαρμογή νομοθεσίας (ενδεικτικά
Ν.4447/16, 4039/12 και Ν.4235/14)

Δυνατότητα χρηματοδότησης Δήμου

Μέθοδος ΣΔΙΤ / κινητοποιεί και
ιδιωτικά κεφάλαια

Αυστηρότερη
περιβαλλοντική
νομοθεσία / έμφαση στην αποδοτικότητα
πρώτων υλών και ενέργειας

Συνδυασμός
των
διαφόρων
τεχνολογιών και μεθόδων

Συνεργασία
δημόσιου
τομέα,
ιδιωτικού τομέα και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
/ συμπληρωματικότητα των δράσεων

Έλεγχοι
των
Επιθεωρητών
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Καθαριότητα

κουνουπιών αποτελεί το ρέμα Πικροδάφνης και
μόνον
Οι απορρίψεις γίνονται κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις ώρες όπου υπάρχει
έντονη βροχόπτωση
Το πρόγραμμα των δειγματοληπτικών
ελέγχων υδάτων της Αποκεντρωμένης Δ/σης
Αττικής
Η ανοχή των κατοίκων και ο φόβος
καταγγελίας στην αστυνομία την στιγμή του
συμβάντος -- πλανόδιοι
Η απόρριψη όλων των ειδών
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στους μπλε
κάδους / Προμήθεια διαφορετικών κάδων
συλλογής ανά υλικό όπως αλουμίνιο, χαρτί,
γυαλί, οικιακά οργανικά απόβλητα / Τα
συμβάντα πραγματοποιούνται κατά την
διάρκεια της νύχτας
Το μεγάλο ύψος των δέντρων, η
αντίδραση
κατοίκων,
περιβαλλοντικών
οργανώσεων
Συσσωρευμένες
αδυναμίες
και
παραλείψεις, τόσο της Κεντρικής Εξουσίας όσο
και της Αυτοδιοίκησης
Χρήση πρακτικών διαχείρισης ΑΣΑ μη
νομοθετημένων
Φυσικά φαινόμενα
Ασθένειες που προσβάλουν τα φυτά,
δένδρα
Αυθαίρετη ενέργειες των κατοίκων που
καταστρέφουν το περιβάλλον
Προβλήματα/ανάγκες

Περιβάλλοντος
αλλά
και
των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ίδιου
του ΥΠΕΚΑ για την αποκατάσταση της
νομιμότητας

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από
περιττώματα δεσποζόμενων σκύλων
Ανάγκη επικαιροποίησης κανονισμού
καθαριότητας
Ανάγκη προσωπικού για καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών
Ανάγκη λήψης μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας του προσωπικού καθαριότητας
Προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού
/
ανάπτυξη
κουλτούρας
συνεργασίας
Συχνά δυσλειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας
Αύξηση της ανάγκης καθαριότηταςαπολύμανσης κατοικιών κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας για την προστασία της δημόσιας
υγείας
Ελλιπής ενημέρωσης των ιδιοκτητών
δεσποζούμενων ζώων για τις υποχρεώσεις τους
και γενικότερα επί των κανόνων καθαριότητας
της πόλης
Ανάγκη καθαριότητας της παραλίας,


Γενικά ικανοποιητική εικόνα για την
καθαριότητα της πόλης

Το
προσωπικό
καταβάλλει
προσπάθειες
για να ανταποκριθεί στις
μεγάλες
ανάγκες
καθαρισμού
των
κοινόχρηστων χώρων

Επαρκής στελέχωση της υπηρεσίας
καθαριότητας και περιβάλλοντος-πρασίνου

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης
και προγραμματισμού της υπηρεσίας
καθαριότητας

Καταλληλότητα και επάρκεια υλικών
και εξοπλισμού / στόλου

Ανανέωση στόλου

Διάθεση ανταποδοτικών πόρων για
δράσεις στον τομέα της καθαριότητας

Προμήθειες / συντηρήσεις ειδών
καθαριότητας (λ.χ. κάδοι, ειδικοί κάδων για
περιττώματα
σκύλων
και
σακούλες,
επιστήλια
καλαθάκια,
επιστήλια
σταχτοδοχεία κλπ)

Δυνατότητες
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κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου
Ανάγκη
καθαριότητας
υπαίθριων
χώρων πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Ανάγκη
αυξημένων
παρεχόμενων
υπηρεσιών λόγω της μεγάλης αστικοποίησης
και των επιπτώσεων αυτής
Δραστηριοποίηση καταστημάτων Υ.Ε. /
αυξημένες ανάγκες καθαριότητας
Λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων
Λειτουργία Μαρίνας Φλοίσβου
Αλλαγή
κουλτούρας
για
τις
υποχρεώσεις και δικαιώματα των πολιτών
Ανάγκη συνειδητοποίησης των πολιτών
ότι τα απορρίµµατα αποτελούν πηγή πλούτου.
Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας
Μη επιβολή προστίμων παράβασης
κανονισμού καθαριότητας
Ανεπαρκής ανταπόκριση του κοινού σε
διάφορα προγράμματα-δράσεις του δήμου
σχετικά με την καθαριότητα
Επικάλυψη αρμοδιοτήτων / σύγχυση
μεταξύ των διευθύνσεων Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος-Πρασίνου

Καθαριότητα


Αυτοματοποιημένο
σύστημα
υπόγειων κάδων

Προμήθεια
οχημάτων/μηχανημάτων/εργαλείων

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα
προγράμματα

Εργασία καθαριότητας ακινήτων
κατόπιν
Εισαγγελικής
Παραγγελίας
/συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας για τη
μέριμνα των διαμενόντων

Εργασία καθαριότητας εγκ/νων
οικοπέδων/ακινήτων

Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών

Συνεργασία με ΕΔΣΝΑ

Βελτίωση
/
επικαιροποίηση
κανονισμού καθαριότητας

Πρόγραμμα
διάθεσης
δωρεάν
σακούλας συλλογής περιττωμάτων σκύλων
από το δήμο

Εφαρμογή
κανονισμού
καθαριότητας (επιβολή προστίμων)

Συλλογή ογκωδών αντικειμένων /
κλαδιών

Εφαρμογή νομοθεσίας

Αδειοδότηση του δήμου για συλλογή
απορριμμάτων

Πρόγραμμα συλλογής αποβλήτων
εντός της Μαρίνας Φλοίσβου / πηγή εσόδων

Καθημερινά δρομολόγια συλλογής
απορριμμάτων / με έμφαση στους εμπορικούς
δρόμους

Εφαρμογή
πληροφοριακών
συστημάτων για τη διαχείριση των
αποβλήτων

Προμήθεια ΜΑΠ

Χρήση ΤΠΕ

Δράσεις μεγαλύτερης ενημέρωσης των
πολιτών για τις υποχρεώσεις τους στον τομέα
της καθαριότητας / ευαισθητοποίηση στο
θέμα της σωστής διαχείρισης

Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του
δήμου

Λειτουργία κλιμακίου υπαλλήλων για
διαπίστωση παραβάσεων (περιορισμένες
αρμοδιότητες)

Δυνατότητα σύστασης δημοτικής
αστυνομίας

Εξέταση ενοποίησης διευθύνσεων
περιβάλλοντος καθαριότητας και πρασίνου

Εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις
καθαριότητας / εθελοντικές πρωτοβουλίες

Παραδείγματα ξένων χωρών

Καινοτόμες
προτάσεις
της
Επιστημονικής
Κοινότητας
kαι
των
επιχειρήσεων

Υιοθέτηση πολιτικών απαγόρευσης
υλικών
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Καθαριότητα

ΔίκτυαΥποδομές Συγκοινωνία

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Περιορισμός προσλήψεων
Προϋποθέσεις σύστασης δημοτικής
αστυνομίας
Υφιστάμενη νομοθεσία περί των
αρμοδιοτήτων των δήμων σε θέματα δημόσιας
υγείας
Μη
εφαρμογή
του
κανονισμού
καθαριότητας λόγω μη ύπαρξης αρμοδίου
οργάνου
Μεγάλη αστικοποίηση
Μη ύπαρξη επαρκών χώρων ΧΥΤΑ στο
λεκανοπέδιο
Νομοθεσία και Οδηγίες ΕΚ για τη
διαχείριση ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα)
Προβλήματα/ανάγκες


Πρόσληψη προσωπικού

Αξιοποίηση
προγράμματος
κινητικότητας στο δημόσιο / προγράμματος
ΟΑΕΔ

Εφαρμογή νομοθεσίας

Εθελοντισμός

Αξιοποίηση
χρηματοδοτικών
εργαλείων

Υιοθέτηση
εναλλακτικών
συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων

Λειτουργία ΕΔΣΝΑ

Αξιοποίηση νέων πληροφοριακών
συστημάτων

Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους
εξοικονόμησης ενέργειας
Αδυναμίες υποδομών οδικού δικτύου
Φθορές πεζοδρομίων (κυρίως από ρίζες
δέντρων)
Κατασκευή
αντιπλημμυρικών
υποδομών κατά
μήκος
του
ρέματος
Πικροδάφνης
Μέριμνα καθαρισμού φρεατίων των
δρόμων
Ανάγκη απόφραξης σε δημοτικούς
χώρους (αθλητικό κέντρο, πάρκο Φλοίσβου)
Προστασία
υποδομών
πάρκου
Φλοίσβου από την εκδήλωση έντονων
κυματισμών από τους νότιους ανέμους
Ανάγκη σχεδιασμού και κατασκευής
υποδομών ελλιμενισμού επιβατηγών πλοίων
ημερήσιας κρουαζιέρας.
Επικάλυψη αρμοδιοτήτων
Ανάγκη συντονισμού ενεργειών των
υπηρεσιών
Ανεπαρκής δημοτική συγκοινωνία
Αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
λόγω εκτέλεσης διαφόρων έργων (δήμου και
άλλων φορέων)
Κάλυψη αναγκών σε υποδομές σε όλες
τις περιοχές του δήμου
Έλλειψη υποδομής χρήσης ποδηλάτου
Ανεπαρκής συμμετοχή του δήμου στο
ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ (αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης και χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)
Ανάγκη σύνταξης Σχεδίου Δράσης για
τη Βιώσιμη Ενέργεια
Μη ενεργή συμμετοχή του δήμου στο
δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (μέλος)
Κατανάλωση νερού λόγω μεγάλων
εκτάσεων με πράσινο


Οικονομική δυνατότητα

Επάρκεια δικτύων και υποδομών
που εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού
της πόλης/ συνεχής συντήρηση, βελτίωση,
επέκταση και ανανέωση

Πρόβλεψη κονδυλίων για έργα /
εργασίες/προμήθειες
κατασκευής,
ανακατασκευής, συντήρησης και βελτίωσης
υποδομών (οδικό δίκτυο, αποκατάσταση
φθορών ασφαλτοτάπητα, αποκατάσταση
φθαρμένων
κρασπεδορείθρων,
ανακατασκευή πεζοδρομίων, συντήρηση
εγκαταστάσεων παραλίας, ενίσχυση συνοχής
κυβόλιθων, κ.ά.)

Εξειδικευμένο και καταρτισμένο
προσωπικό / αρμοδιότητες ανά υπηρεσία

Υποβολή
προτάσεων
σε
προσκλήσεις
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων

Υφιστάμενες υποδομές του δήμου

Συνεργασία
με
φορείς
(λ.χ.
Περιφέρεια, Υπουργεία) για υλοποίηση
έργων υποδομών αρμοδιότητάς τους στα
όρια του δήμου

Έργα προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
α) απαιτούμενες παρεμβάσεις στους
αύλειους χώρους σχολικών κτιρίων β)
Υλοποίηση των προβλεπόμενων στις
εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, που αφορούν στην
εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση
(κατά περίπτωση) και έλεγχο/αποκατάσταση
καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων
και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες.

Υποβολή προτάσεων και έγκριση
χρηματοδότησης
στα
πλαίσια

Δυνατότητες
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Κατανάλωση
Ενέργειας
λόγω
αυξημένων
αναγκών
και
ενεργοβόρων
κτιριακών
εγκαταστάσεων
(συμβατικών
μεθόδων σχεδιασμού)
-Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και
ανεπάρκεια αυτού

ΔίκτυαΥποδομές Συγκοινωνία

χρηματοδοτικών
προγραμμάτων
του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας –
Πράσινο
Ταμείο
για
«Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Προμήθεια
και
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών ΑΠΕ
σε κτιριοδομικές υποδομές

Ενεργειακή
αναβάθμιση/βελτιστοποίηση
της
ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων
μέσω παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος
και Η/Μ εγκαταστάσεις.
 Μείωση
του
ενεργειακού
αποτυπώματος με εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο
παραλιακό μέτωπο και σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου

Δράσεις που αφορούν σε υποδομές
του ρέματος Πικροδάφνης (στήριξη πρανών
ρέματος
Πικροδάφνης ,
αντικατάσταση
τρόπου στήριξης γέφυρας Αμφιτρίτης)

Έργα/εργασίες ενίσχυσης υποδομών
προκυμαίας (ενίσχυση λιθοριπών κατά μήκος
της προκυμαίας μπροστά από το πάρκο του
Φλοίσβου)

Ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στο
Πολεμικό Ναυτικό και στην ΕΤΑΔ για την
ανάπτυξη
υποδομών
ελλιμενισμούκρουαζιερόπλοιων

Εκτέλεση
έργων
ενίσχυσηςβελτίωσης ηλεκτροφωτισμού οδών

Εργασία
καθαρισμού
δικτύου
καθαρισμού όμβριων υδάτων

Εκτέλεση εργασίας απόφραξης σε
δημοτικούς χώρους (αθλητικό κέντρο, πάρκο
Φλοίσβου)

Εργασία εγκατάστασης αυτόματης
άρδευσης

Συντήρηση πιδάκων

Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών
εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών

Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών
εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων

Συντήρηση
πυροσβεστήρων
&
κλιματιστικών.

Συντήρηση
ανελκυστήρων
&
καυστήρων σχολικών κτιρίων

Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος
Νεκροταφείου

Συντήρηση
διαφόρων
εγκαταστάσεων
του
δημοτικού
νεκροταφείου

Ανακατασκευή χώρου φύλαξης
οστών, αποθηκών και χώρων υγιεινής στο
δημοτικό νεκροταφείο

Επάρκεια εξοπλισμού

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
125

Χρήση νερού από γεωτρήσεις του
δήμου

Υφιστάμενο δίκτυο Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς / δυνατότητα συνδυασμένης
χρήσης

Βελτίωση
και
ανάπτυξη
της
δημοτικής
συγκοινωνίας
/
δυνατότηταπρομήθειας οχημάτων

Επέκταση του δικτύου χρήσης
ποδηλάτου

Αξιοποίηση
του Συμφώνου των
Δημάρχων – (ενεργειακή αναβάθμιση
κτηριακών υποδομών - νέα αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας οχήματα – βιοκλιματικές
αναπλάσεις, κλπ)

Διάθεση στοιχείων για τη σύνταξη
Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Αξιοποίηση του προγράμματος
κινητικότητας προσωπικού στο δημόσιο

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Αύξηση αστικοποίησης / αύξηση
αναγκών και προβλημάτων
Οι αρμοδιότητες των συναρμόδιων
Υπηρεσιών-Υπουργείων κλπ / χρονοβόρες
διαδικασίες
Η
οριοθέτηση
του
ρέματος
Πικροδάφνης
Η ύπαρξη κατοικιών παρά και επί των
πρανών του ρέματος Πικροδάφνης
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση της
πόλης
Βλάβες, φθορά και καταστροφή των
υφιστάμενων υποδοµών


Υλοποίηση μελέτης ανάπλασης
ρέματος Πικροδάφνης / Περιφέρεια Αττικής

Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
υπουργείων/περιφέρειας

Συνεργασία με οργανισμούς κοινής
ωφέλειας

Καινοτόμες προκλήσεις /Ανάληψη
πρωτοβουλίας

Συνεργασία με ΟΑΣΑ για τη ρύθμιση
των δρομολογίων κατά την εκτέλεση έργων

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων

Ανάπτυξη συνεργασιών / συμμετοχή
σε δίκτυα πόλεων/φορέων

Δραστηριότητες και προγράμματα
του δικτύου ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Προβλήματα/ανάγκες
Αύξηση
πληθυσμού
/
αύξηση
κατανάλωσης
/
μεγαλύτερος
βαθμός
αστικοποίησης / αύξηση αναγκών / επιπτώσεις
στο περιβάλλον
Επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος
/ αντιμετώπιση κατάληψης των πεζοδρομίων
από τα οχήματα / ανάγκη ασφάλειας πεζών –
ελεύθερη διάβαση
Ανάγκη αντιμετώπισης των φθορών
των πεζοδρομίων από τις ρίζες των δέντρων /
ασφάλεια διέλευσης
Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων

Δυνατότητες

Όμορφο και ελκυστικό περιβάλλον

Μεγάλη επισκεψιμότητα

Ανεπτυγμένες υποδομές και κόμβοι

Ανάδειξη τουριστικής πόλης

Διακρίσεις
σε
προγράμματα
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Δημιουργία οργανωμένων θέσεων
στάθμευσης / μελέτη αστικής κινητικότητας

Ενίσχυση των τοπικών κέντρων του
Δήμου, με ενίσχυση των χώρων σε πράσινο,
καθαριότητα
και
επανεκτίμηση
της
κυκλοφοριακής σήμανσης
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Αστική
Ανάπτυξη

Εντός του Δήμου, έχουν δημιουργηθεί
τοπικά κέντρα τα οποία έλκουν εμπορικές
χρήσεις και δραστηριότητες, με αποτέλεσμα
στον κορεσμό τους τις ώρες αιχμής
Αντιμετώπιση προβλήματος κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων (άστεγοι, επαίτες και
ρομά)
Ανάπλαση και βελτίωση χώρων
πρασίνου
Αισθητική
αναβάθμιση
των
κοινοχρήστων χώρων
Αυτοματοποιημένο σύστημα υπόγειων
κάδων
Τροποποίηση στις χρήσεις γης
Μέριμνα παρακολούθησης εφαρμογής
χρήσεων γης από τα καταστήματα Υ.Ε.
Ανεπαρκής ανάπτυξη κουλτούρας με
λιγότερο αυτοκίνητο / ανάγκη προώθησης της
ιδέας για τη χρήση των ποδηλάτων
Ανάπτυξη
και
βελτίωση
της
λειτουργικής διασύνδεσης
ανάμεσα στις
περιοχές της πόλης και ανάμεσα στις όμορες
πόλεις του παραλιακού μετώπου κυρίως
Βελτίωση
και
ανάπτυξη
της
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Ανάγκη εντατικότερης ενασχόλησης του
προσωπικού με τη διεκπεραίωση διαδικασιών
εκτέλεσης μεγάλων έργων
Ανάγκη
καλλιέργειας
κουλτούρας
συνεργασίας
Έλλειψη
δεικτών
εκροών
και
αποτελέσματος


Ανάπτυξη τριτογενούς τομέα

Εξέλιξη της περιοχής

Συνεργασία ανάμεσα στις αστικές
και τις περιφερειακές αρχές με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ενημέρωση πολιτών για την
αντιμετώπιση
των
προσώπων
που
καταλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους
/ ενημέρωση αστυνομίας πόλης για την
απομάκρυνσή τους

Υλοποίηση
εγκεκριμένων
χρηματοδοτούμενων
έργων
(PRODESA,
OXE/BAA )

Αυτοματοποιημένο
σύστημα
υπόγειων κάδων-Πράσινα σημεία

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
/
οδοσήμανση

Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων
για δράσεις επίλυσης κυκλοφοριακών
ζητημάτων

Εκτέλεση
έργων/εργασιών
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

Συντήρηση και βελτίωση των χώρων
πρασίνου-αναψυχής-πλατειών-παιδικών
χαρών

Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε
πεζοδρόμια

Προμήθεια ράμπας ατόμων με
κινητικά προβλήματα για τη παραλία
λουομένων

Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου &
χώρου ανελκυστήρα για την πρόσβαση
ατόμων ΑΜΕΑ στην εκκλησία του δημοτικού
νεκροταφείου.

Εφαρμογή εντοπισμού γεωγραφικών
και τεχνικών δεδομένων εξοπλισμού οδών.

Συντονισμός
και
οργάνωση
δημοτικών υπηρεσιών για ενιαία και
αποτελεσματική δράση

Ανάπτυξη συνεργασιών (σε όλα τα
επίπεδα) για πρωτοβουλίες και δράσεις
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Αξιοποίηση
χρηματοδοτικών
εργαλείων

Ικανή στελέχωση υπηρεσιών με
εμπειρία και γνώσεις

Δυνατότητα χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Η οικονομική ύφεση
Αρνητικοί
οικονομικο-κοινωνικοί
δείκτες (αύξηση ανεργίας, μείωση κατά
κεφαλήν
εισοδήματος,
μεγέθυνση
των


Γεωγραφική θέση του δήμου

Αναβάθμιση
του
παραλιακού
μετώπου

Αυξανόμενη
τάση
τουριστικής
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Πολιτική
Προστασία

ευάλωτων
ομάδων,
συρρίκνωση
των
επιχειρήσεων)
Προσφυγική κρίση
Πολική αστάθεια με γειτονικές χώρες
Η
συγκέντρωση
δραστηριοτήτων
αναψυχής και αθλητισμού στις περιοχές πάρκο
Φλοίσβου, μαρίνα Φλοίσβου, ΔΑΚ, Taekwondo
κλπ προσελκύουν επισκέπτες από όλο το
λεκανοπέδιο οι οποίοι δεν περιορίζονται στην
χρήση των μ.μ.μ. Η έλλειψη οργανωμένης
κυκλοφοριακής
στάθμευσης
ή
και
κυκλοφοριακής μελέτης
Έλλειψη αδιαμόρφωτων ελεύθερων
χώρων, παρωχημένη κυκλοφοριακή μελέτη
Έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης και
κατάργηση δημοτικής αστυνομίαςΑνάγκη θεσμοθέτησης της αστικής
ανάπτυξης
Ανεπάρκεια δράσεων διασύνδεσης των
πόλεων του παραλιακού μετώπου
Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης
μεγάλων έργων

ανάπτυξης

Καλές πρακτικές άλλων πόλεων

Συμμετοχή και υποβολή προτάσεων
σε
προσκλήσεις
επιχειρησιακών
προγραμμάτων διαφόρων φορέων

Προοπτικές για εκτέλεση έργων στο
παραλιακό μέτωπο

Δίκτυο
ανταλλαγής
απόψεων,
εμπειριών και τεχνογνωσίας

Διαδικασία Διαβούλευσης

Ψήφιση νόμων και τροπολογία
νομοθεσίας

Δυνατότητα Κεντρικής Κυβέρνησης
και Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
για προγράμματα/πρωτοβουλίες αστικής
ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου

Χρήση υλικού (οδηγοί – χρήσιμες
οδηγίες) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Ανάγκη σύνταξης σχεδίων δράσεων ανά
περίπτωση φυσικών καταστροφών
Έλλειψη χώρων καταφυγής
Οργάνωση δικτύου ασφαλών σημείων
πληθυσμού
Μη εξειδικευμένο προσωπικό
Ανάγκη εκπαίδευσης/κατάρτισης του
προσωπικού
Ανάγκη χάραξης πολιτικής ενημέρωσης
του κοινού
Καλύτερη
οργάνωση
τήρησης
εξοπλισμού της πολιτικής προστασίας
Έλλειψη συντονισμού του ανθρωπίνου
δυναμικού και μέσων
Εντατικότερη παρακολούθηση των
συστημάτων ειδοποίησης κινδύνου


Προσωπικό έμπειρο και ικανό

Σύνταξη σχεδίων δράσεων

Οικονομική δυνατότητα για την
προμήθεια εξοπλισμού και ειδών / αγαθών –
πρόβλεψη ΚΑ εξόδων

Διάθεση χώρων για την τήρηση του
εξοπλισμού

Δυνατότητα υλοποίησης δράσεων
ενημέρωσης πολιτών /
αξιοποίηση
ιστοσελίδας του δήμου

Ανάπτυξη συνεργασιών

Τροποποίηση ΟΕΥ / καθορισμός
αρμοδιοτήτων

Ανάπτυξη τοπικών εθελοντικών
οργανώσεων

Διάθεση κονδυλίου για το σύστημα
ειδοποίησης κινδύνου και δυνατότητα
επέκτασης

Δραστηριοποίηση του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου Προστασίας (έχει εκδοθεί
απόφαση
Δημάρχου
και
ορίζεται
επικεφαλής)

Συνεργασία
με
ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Έφεδρων Ενόπλων
Δυνάμεων
/
Σύνδεσμος
Αθηναίων
Καταδρομέων)
Ευκαιρίες

Αξιοποίηση
των
υπηρεσιών
αρμόδιων
φορέων
και
ανάπτυξη
συνεργασίας (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα,

Περιορισμοί
Πυκνότητα δόμησης
Έλλειψη
προϋποθέσεων για την
καταλληλότητα χαρακτηρισμού χώρου ως χώρος
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Συμμετοχή και παρακολούθηση σε
διοργανώσεις των αρμοδίων φορέων

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η γεωγραφική θέση του δήμου Παλαιού Φαλήρου είναι προνομιακή με τοπικό και υπερτοπικό χαρακτήρα με φυσική
διέξοδο στη θάλασσα. Βασικοί οδικοί άξονες συνδέουν την πόλη με την Αθήνα (μέσω της Λεωφ. Αμφιθέας και της
Λεωφ. Συγγρού), τον Πειραιά (μέσω της Λεωφ. Ποσειδώνος) και τα νότια προάστια (μέσω της Λεωφ. Ποσειδώνος και
της Λεωφ. Αμφιθέας). Το δίκτυο μεταφορών (αστικές μεταφορές) εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες μετακίνησης του
κοινού με σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύστημα οδοσήμανσης, με φωτισμό, συστηματική συντήρηση
οδών και βελτίωση της οδικής ασφάλεια. Υφίσταται δημοτική συγκοινωνία αλλά υπάρχει δυνατότητα για επέκταση
και βελτίωση της λειτουργίας της.
Η πόλη διαθέτει πλήρη δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης μεριμνώντας για τη συντήρηση,
αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό τους. Το δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων καλύπτει το
σύνολο του δήμου. Το δίκτυο συντηρείται κατά θέση από τους αρμόδιους φορείς (δήμος, περιφέρεια, υπουργείο).
Επίσης υφίστανται γεωτρήσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Το δίκτυο του
δημοτικού φωτισμού καλύπτει τις περιοχές της πόλης και εκσυγχρονίζεται με την αντικατάσταση λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας συμμετέχοντας και σε αντίστοιχα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και σύνταξης σχεδίου δράσης προς εφαρμογή του
ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ (υλοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών).
Έργα-εργασίες εταιρειών αναβάθμισης δικτύου οπτικών ινών για επένδυση σε νέες ευρυζωνικές συνδέσεις με στόχο
την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία.
Απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων που εκτελούν έργα/εργασίες σε υποδομές-δίκτυα για την
αποφυγή επανειλημμένων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
Ο δήμος μεριμνά για τον καθαρισμό της παραλίας και των ακτών με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού.
Ωστόσο για την μεγαλύτερη ανάδειξη της παραλίας και αναβάθμισή της είναι αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης
αντικειμένων, υλικών κλπ σε ορισμένα σημεία της. Επιπλέον προβαίνει σε εργασίες συντήρησης, επισκευής και
ανανέωσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κ.ά. κατά μήκος της παραλίας.
Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη χώρων πρασίνου (λ.χ. πάρκο Φλοίσβου, πάρκο Αγ. Γεωργίου-Τροκαντερό, κλπ) η οποία
αναδεικνύει την πόλη σε πόλο μεγάλης επισκεψιμότητας (πολιτιστικού, αθλητικού, τουριστικού) και ανάπτυξης
ποικίλλων δραστηριοτήτων. Ο δήμος έχει λάβει διακρίσεις για τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και προωθεί
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και ανάδειξης της ομορφιάς της πόλης με την αρχιτεκτονική, πολιτιστική & ιστορική
κληρονομιά, το πολύ καλό φυσικό περιβάλλον που διαθέτει, καθώς και τα έργα περιβάλλοντος και αστικής
ανάπτυξης που έχουν υλοποιηθεί.
Υλοποιούνται έργα (ανάπλαση Φαληρικού Όρμου) που διαμορφώνουν το φυσικό περιβάλλον προσδοκώντας
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ωστόσο, βάσει σχεδιασμού, στην αστική ανάπλαση και ανάπτυξη. Σχεδιασμός δράσεων για τη συντήρηση των χώρων
πρασίνου (πότισμα, διαμόρφωση, καθαριότητα κλπ).
O δήμος Παλαιού Φαλήρου στο Τεχνικό του Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ή πρόκειται να συμπεριλάβει έργα (ίδιοι πόροι,
ΣΑΤΑ, χρηματοδοτούμενα) βελτίωσης του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης (λ.χ. Συντήρηση/ επέκταση
ηλεκτροφωτισμού οδών και γηπέδων , Διαμορφώσεις παρόδων / κόμβων / μετασκευή οδών σε πεζόδρομους, Έργα
υποδομών για ΑΜΕΑ, Συντήρηση οδικού δικτύου, Συντήρηση και επισκευή διαφόρων εγκαταστάσεων στην παραλία,
Ανακατασκευή - ανάπλαση – συντήρηση πλατειών/παιδικών χαρών, Συντηρήσεις της πράσινης διαδρομής εμπορικού
κέντρου, Συντήρηση διαφόρων εγκαταστάσεων του δημοτικού νεκροταφείου, Ανακατασκευή χώρου φύλαξης οστών,
αποθηκών και χώρων υγιεινής στο δημοτικό νεκροταφείο, Ηλεκτροφωτισμός χώρου δημοτικού νεκροταφείου, Κατασκευή
υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας & υπέργειου χώρου γραφείων, Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών ΑΠΕ σε κτιριοδομικές υποδομές, Ενεργειακή αναβάθμιση / βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων μέσω παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος και Η/Μ εγκαταστάσεις, Μείωση
του ενεργειακού αποτυπώματος με εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο παραλιακό μέτωπο και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου,
Εκπόνηση μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτιριακές υποδομές για έλεγχο, συντήρηση, αποκατάσταση, επικαιροποίηση,
αναβάθμιση και επέκταση αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, Εκπόνηση μελετών για ενεργειακή
αναβάθμιση/βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων κτιρίων μέσω παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος
και Η/Μ εγκαταστάσεις, Κατασκ. τμημάτων αγωγών & φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία, Αντιπλημμυρικά έργα,
Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων /πεζοδρομίων / Επισκευή φθαρμένων κρασπεδορείθρων κλπ). Ακόμη στον
προϋπολογισμό προβλέπει δαπάνες για: Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & κοινοχρήστων χώρων, Προμήθεια φυτών,
σπόρων, δενδρυλλίων / φυτοπροστατευτικού υλικού, Καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και κατοικιών (διαφύλαξη δημόσιας
υγείας), Σίτιση αδέσποτων ζώων, Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, Φύλαξη πάρκων Φλοίσβου, Τροκαντερό &
Αγ. Σκέπης, Μετρήσεις ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών σε παιδικές χαρές & λοιπούς συναφείς
χώρους,
Πιστοποιήσεις & έλεγχοι παιδικών χαρών, παιδότοπων & συναφών χώρων, Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές
χαρές, Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, Συντήρηση & επέκταση
υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων και πλατειών, Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων,
Συντήρηση πιδάκων, Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών, Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος,
Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης, Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, Διαχείριση
γεοπληροφορικής βάσης δεδομένων, Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας, Εργασία συντήρησης
πρασίνου, Πρόληψη & περιορισμός ασθενειών σε δέντρα Κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνιση κορμών κλπ.

Επίσης αναγκαία είναι τα έργα/εργασίες συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής κτιρίων του δήμου και των ΝΠΔΔ,
σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο δήμος μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησηςτων
παιδικών σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Επιπλέον ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει τη δυνατότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω της
συμμετοχής του στο ΣυΔΝΑ.
Επίσης ικανοποιητικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα μεριμνώντας για τη
συντήρησή τους, διαμόρφωση και αναβάθμιση. Ο δήμος προέβη στις δέουσες ενέργειες και πιστοποίησε τις
παιδικές χαρές του. Ακόμη στόχος αποτελεί η ανακατασκευή πλατειών για την αναβάθμιση των περιοχών της πόλης.
Στην πόλη δεν υπάρχουν επιβαρυντικές δραστηριότητες (λ.χ. βιομηχανικές) αφού οι χρήσεις γης αφορούν κυρίως
κατοικίες. Η λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων και της Μαρίνας Φλοίσβου δεν έχει επιβαρυντικές επιπτώσεις,
μεριμνώντας – σε συνεργασία με το δήμο – να τηρούν κανόνες καθαριότητας και μέτρα δημόσιας υγείας.
Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα – λόγω της αστικοποίησης – αποτελεί η στάθμευση των οχημάτων. Είναι αναγκαία η
εκπόνηση σχετικής μελέτης (οργανωμένος χώρος στάθμευσης) για την επίλυση του προβλήματος.
Η αύξηση της αστικοποίησης επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες
(αύξηση ζήτησης για οικιστική χρήση και εμπορικές χρήσεις) και κατά συνέπεια χάραξη πολιτικών για βελτίωση,
επέκταση των υποδομών, ενίσχυσης χώρων πρασίνου, εκτέλεσης έργων αστικής ανάπτυξης κλπ.
Η χρήση ποδηλάτων συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Δυνατότητα απόλαυσης ποδηλατοδρόμου κατά
μήκος της παραλίας. Ο δήμος προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (i-bike) με
σύγχρονα συστήματα αυτόματης μίσθωσης ( το εφαρμόζουν πόλεις του παραλιακού μετώπου: Άλιμος, Γλυφάδα,
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη / χορηγός: Εθνική Τράπεζα).
Η ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (έχει χαρακτηριστεί ρέμα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) είναι σημαντική για
το φυσικό περιβάλλον. Οι δράσεις προστασίας του είναι αναγκαίες (λόγω της βλάστησης και του βιότοπου ) /
συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια).
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Οι χρήσεις γης είναι οριοθετημένες. Η γειτνίαση με λεωφόρουςαντικρούεται με την κατοικία λόγω ηχορύπανσης και
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και αύξησης του κυκλοφοριακού. Ωστόσο ως προς την ατμόσφυρα δεν
παρατηρείται υπέρβαση
Επίσης σύγκρουση χρήσεων εντοπίζεται και στο ρέμα Πικροδάφνης και παράρεμα Σωκράτους (Παρεμβάσεις
εργασιών: χωματουργικές, περιφράξεις) και ρίψη διαφόρων χαλαρών υλικών εντός του κοιτών. Η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων (όπως επιχειρήσεις, μαιευτήριο ΡΕΑ, Ευγενίδειο Ίδρυμα, ξενοδοχεία) σε ορισμένες περιοχές οδηγεί
στην ανάγκη καθορισμού χρήσεων γης. Επιπλέον η ανάπτυξη επιχειρήσεων Υ.Ε. επιβάλλει την παρακολούθηση των
χρήσεων γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
Το δημοτικό νεκροταφείο βρίσκεται στον αστικό ιστό και απαιτείται βελτίωση της διαχείρισης του χώρου για την
ασφάλεια της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ολοκλήρωση διαδικασιών σύνταξης νέου
κανονισμού λειτουργίας του.
Στον τομέα της καθαριότητας ο δήμος διαθέτει οχήματα, εξοπλισμό, προσωπικό για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες του. Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής από
τροχήλατους κάδους. Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε επιλεγμένα σημεία ανάλογα με την πυκνότητα κατοικιών και
πληθυσμού και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της πόλης. Ο δήμος υλοποίησε το σύστημα υπόγειων κάδων
σε επιλεγμένα σημεία με δυνατότητα ανάπτυξης. Εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης (μπλε κάδοι/
ανακύκλωση συσκευών, ελαστικών, κ.ά.) αλλά χρειάζεται να ευαισθητοποιεί το κοινό περισσότερο και να αναπτυχθεί
η ανάλογη κουλτούρα. Σημαντικό αποτελεί το γεγονός της αδειοδότησης του δήμου συλλογής απορριμμάτων.
Η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα αποτελεί μια από τις κύριες φροντίδες του δήμου (σίτιση, περισυλλογή).
Υλοποιείται
ποικιλία δράσεων (με τη συμμετοχή μαθητών, τη συνεργασία συλλόγων/σωματείων,
φορέων/οργανισμών, εθελοντές) με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στο πλαίσιο της προώθησης και καλλιέργειας του
πνεύματος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Επιβεβλημένη είναι η χάραξη στρατηγικών δράσεων για την Πολιτική προστασία. Έχει συγκροτηθεί η επιτροπή
Πολιτικής Προστασίας από προσωπικό του δήμου ανά τομέα αρμοδιότητας. Απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού,
συμμετοχή σε προγράμματα/δραστηριότητες αρμοδίων φορέων και μέριμνα ύπαρξης κατάλληλου
εξοπλισμού/υλικών/ειδών.
Ο δήμος διαθέτει τη διοικητική-τεχνική-οικονομική, εξοπλισμό ΤΠΕ και δυνατότητα και πόρους (ανθρώπινο δυναμικόυλικό) για την ανάπτυξη πολιτικών στον εν λόγω Άξονα. Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης/κατάρτισης του
προσωπικού, συνεργασίας υπηρεσιών του δήμου, ανάπτυξης συνεργασιών, συμμετοχής σε προγράμματαπρωτοβουλίες και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Χρήση εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων με
δυνατότητες βελτίωσης και ανάπτυξης. Υφίστανται οργανικές μονάδες αρμόδιες για θέματα που αφορούν τομείς του
Άξονα με την παρατήρηση μερικής επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης
και ανάπτυξη κινήτρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και δεκτικότητας καινοτομίας.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Αξιοποίηση παραλιακού μετώπου με ανακαίνιση υπαρχουσών υποδομών (λ.χ. κτίριο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ»),
συντήρηση, βελτίωση, επισκευή
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αστική ανάπτυξη
αποσκοπώντας στην ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών, την τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη της
πόλης ως πόλος πολιτιστικός, αθλητικός, τουριστικός
 Αναζήτηση ελεύθερων χώρων
 Ανανέωση του δημοτικού στόλου με οχήματα πιο προσφιλή στο περιβάλλον
 Εκπόνηση μελετών/σχεδίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανάπτυξης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμησης,
υπογειοποίησης, αστικής κινητικότητας
 Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος (χώρος στάθμευσης)
 Εκτέλεση έργων αστικής ανάπτυξης
 Εκπόνηση έργων για ΑΜΕΑ / προσβασιμότητα
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (όπως δράσεις Μαρίνας Φλοίσβου,
αξιοποίηση πάρκου Φλοίσβου και άλλων δημοτικών χώρων, δράσεις του Ναυτικού Μουσείου, επιχειρήσεων,
κλπ)
 Καθορισμός χρήσεων γης και ορθή εφαρμογή
 Συντήρηση, αναβάθμιση, κατασκευή δικτύων
 Συνεργασίες για την εκτέλεση έργων/εργασιών και δράσεων που βελτιώνουν το φυσικό και αστικό
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περιβάλλον της πόλης
 Κατασκευή υπόγειου γκαράζ στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας / αναβάθμιση της περιοχής
 Προστασία χώρων πρασίνου, συντήρηση και αναβάθμιση αυτών / αντιμετώπιση ασθενειών δέντρων / κοπή
υψηλών δέντρων
 Λήψη μέτρων για τη δημόσια υγεία (καθαρισμός κάδων, καθαρισμός εγκ/νων οικοπέδων, καθαρισμός οικιών
κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας, πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, κλπ)
 Αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων
 Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων για τη διαχείριση των ΑΣΑ
 Αξιοποίηση προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης , ενεργειακής απόδοσης, προστασίας φυσικών πόρων
 Εντατικότερη ενημέρωση των πολιτών, επιχειρήσεων, μαθητών/νεολαίας για θέματα περιβάλλοντος και
εφαρμογές/μεθόδους «πράσινης ανάπτυξης»
 Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης
 Ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
 Συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς για εργασίες σε δίκτυα της πόλης
 Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας / σχέδια δράσεων για φυσικές καταστροφές
 Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού
 Καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός των δημοτικών υπηρεσιών / εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού/
στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό / ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και δεκτικότητα των νέων
εφαρμογών ΤΠΕ
 Τροποποίηση ΟΕΥ για ένταξη νέων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών βάσει νεότερης νομοθεσίας
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων / επιδίωξη συμμετοχής σε προσκλήσεις έργων
 Ορθολογική διαχείριση των πόρων

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
132

3.2.2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι δράσεις της κοινωνικής πολιτικής στοχεύουν στη μείωση της ένδειας, στην ικανοποίηση
των αναγκών του πληθυσμού δίχως διακρίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία και
κοινωνική προστασία και κατά συνέπεια να επιτευχθεί η ανάπτυξη της χώρας. Κυρίως οι δράσεις
αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και διαχείριση κοινωνικών κινδύνων & αναγκών. Οι
κοινωνικές πολιτικές υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων και μέτρων για την αλλαγή.
Αν και διαχρονικά η κοινωνική πολιτική χαράσσεται σε εθνικό επίπεδο από το κεντρικό
κράτος, το οποίο θεσμικά ασκεί και την εποπτεία, με μια top down διαδικασία, σταδιακά η
εφαρμογή της μετατοπίζεται σε τοπικό επίπεδο, με την αναβάθμιση των τοπικών θεσμών και την
εκχώρηση πλήθους αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. και ειδικότερα στους δήμους (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού)
(N.3463/2006, N. 3852/2010). Με δεδομένη τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, στο σύνολο
των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, κρίνεται ότι οι φορείς Τ.Α. δύνανται να υλοποιήσουν
αποτελεσματικότερα τις κοινωνικές παρεμβάσεις (χωρίς όμως την ανάλογη οικονομική
ενίσχυση). Γνωρίζουν τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας και μπορούν να επιτύχουν ευρεία
κοινωνική συναίνεση-μέσω της

διαβούλευσης- και συνεργασία, βρισκόμενοι στο μέσο της

απόστασης κράτους-πολίτη. Στόχος είναι η παροχή συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης στους
έχοντες ανάγκη, η προστασία από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τελικά η κοινωνική συνοχή.
Ελλείψει σταθερής και συνεχούς χρηματοδότησης- αλλά και ενιαίου νομοθετικού πλαισίου-από
το επίσημο κράτος, οι Δήμοι υιοθετούν και εφαρμόζουν πρωτοβουλίες που δεν είναι
παραδοσιακού τύπου, αλλά στο πλαίσιο του προνοιακού πλουραλισμού, όπως η δυνατότητα
διευρυμένων συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς και Μ.Κ.Ο./Α.Μ.Κ.Ε. Η δημιουργία σύνθετων
σχημάτων συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα χρήσης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ένας από τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η δημιουργία μιας πιο κοινωνικής
Ευρώπης μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε
τοπικό επίπεδο και ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών. Αυτό ανάμεσα στα άλλα προϋποθέτει :
 ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας
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και των υποδομών και

τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες

εκπαίδευσης και κατάρτισης
 ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων
 εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την
ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης
 βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν
εργασία, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας
 εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς και των υπηρεσιών
 προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της
ισορροπίας της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτιση
 προώθηση της δια βίου μάθησης
 προώθηση της ενεργού ένταξης και βελτίωση της απασχολησιμότητας
 ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
 προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπιση της υλικής στέρησης.
Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου αναπτύσσει κοινωνικά προγράμματα
και δράσεις κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την αρωγή και ενδυνάμωση των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, τη ψυχοκοινωνική τους στήριξη, την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο και την
αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως:
 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί,
 κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό συσσίτιο,
 ΚΑΠΗ – προγράμματα υγείας, αθλητισμού, ψυχολογικής στήριξης, νέες εφαρμογές για μια
πιο φιλική και «έξυπνη» πόλη για τους ηλικιωμένους / συμμετοχή σε ημερίδες σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 Δημοτικά Ιατρεία-ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας με την
έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων, έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής & νοσοκομειακής
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περίθαλψης για οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους κατοίκους, εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου σε συνεργασία με Νοσοκομειακά Ιδρύματα – υλοποίηση δράσεων,
προγραμμάτων, εφαρμογών ΤΠΕ
 εθελοντική αιμοδοσία,
 Κέντρο ψυχοκοινωνικής στήριξης,
 Σταθμός Άνοιας (αξιολόγηση και συμβουλευτική) – υλοποίηση διάφορων δράσεων
στήριξης και αντιμετώπισης ανθρώπων που πάσχουν από Αλστχαϊμερ
 βελτίωση και διεύρυνση του Προγράμματος πρόληψης, προαγωγής υγείας στον εφηβικό
πληθυσμό για το μεταβολικό σύνδρομο με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών
τηλεϊατρικής (ΕΣΠΑ – best practice) σε συνεργασία με όμορους δήμους,
 εφαρμογή προγράμματος SMART BEAR που ανήκει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
ΗΟRΙΖΟΝ 2020 -- στόχος του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή και η αξιολόγηση,
μέσω τεσσάρων μεγάλων πιλοτικών κλιμακίων, μιας έξυπνης προσαρμοσμένης λύσης
διαβίωσης , προσφέροντας εξατομικευμένο έλεγχο και παρεμβάσεις για την στήριξη υγιών
και ανεξάρτητων συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων με προβλήματα ακοής, κινητικά
προβλήματα, νοητικές βλάβες και χρόνια νοσήματα (όπως π.χ. τα καρδιαγγειακά), μέσα
από έξυπνες χρήσεις αναπτυγμένων ιατρικών και περιβαλλοντικών αισθητήρων ,
επικουρικές τεχνολογίες και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών,
 αξιοποίηση του Πιλοτικού προγράμματος Smart Care (Ε.Ε.) αναφορικά με την προσφορά
υπηρεσιών πρόληψης της υγείας καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κατοίκους
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη,
 Εφαρμογή προγράμματος νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης LLM-Care (ΕΔΔΥΠΠΥ)
 συνεργασία με φορείς και συλλόγους για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για την υλοποίηση
δράσεων υποστήριξης και δραστηριοποίησης ΑμεΑ, έργα υποδομών για ΑΜΕΑ,
 Δημοτική Βιβλιοθήκη και Παιδική Βιβλιοθήκη,
 Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης,
 Κέντρο παχυσαρκίας και διατροφικής αγωγής σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες
για καλή φυσική κατάσταση και προστασία της υγείας,
 λειτουργία Κέντρου Κοινότητας- “One Stop Shοp” (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ): ανάπτυξη ενός
τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών
με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες,
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 προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού – πλατφόρμα Δικτύου Δήμων e-thelontis,
 πρωτοβουλίες συλλογής ειδών για άστεγους και άπορους, διανομή φρούτων στις ευπαθείς
ομάδες και στα σχολεία,
 αξιοποίηση άνεργων συμπολιτών μας μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
(ΟΑΕΔ), κοινωνική εργασία για άτομα που αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης λόγω χρεών,
 απαλλαγή/μείωση από τα δημοτικά τέλη των δημοτών-κατοίκων για: απόρους, τρίτεκνους,
πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, μονογονεϊκές οικογένειες και δικαιούχους
του Α΄ κεφαλαίου του Ν. 4320/15 για την πρώτη κύρια κατοικία τους και ΚΕΑ,
 ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών της δημοτικής επιτροπής Ισότητας των Φύλων για
την καταπολέμηση των ανισοτήτων,
 αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ,
Ε.Ε.),
 μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό
χώρο,
 συνέχιση

και

ενίσχυση

του

θεσµού

της

αιµοδοσίας,
 δράσεις συμμετοχής στο ΕΔΥΠΠΥ

- Εθνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής
Υγείας [(προγράμματα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής) – Λειτουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ],
πρόγραμμα της δια βίου εκπαίδευσης,
 δράσεις για την εξοικείωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με την ψηφιακή τεχνολογία,
 δράσεις σε καταστάσεις απρόβλεπτες που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας (λ.χ.
covid-19, άσχημες καιρικές συνθήκες κ.ά.) – παρεχόμενες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες,
δραστηριότητες

που να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες ποιότητας ζωής,

καινοτόμες δράσεις για ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης κλπ
…………………………………………………………………………………………………………………………
Για τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων της πόλης, ο δήμος μεριμνά για
την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας διοργανώνοντας δραστηριότητες,
πραγματοποιώντας εκδηλώσεις & προγράμματα και εκτελώντας έργα στους τομείς της Παιδείας,
του Αθλητισμού και του Πολιτισμού. Ταυτόχρονα προωθείται η τοπική ανάπτυξη και
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αναδεικνύεται η πόλη σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού.
Ενδεικτικά:


έργα, εργασίες και προμήθειες που αφορούν στα σχολικά συγκροτήματα (κτίρια και
χώρους), τους παιδικούς σταθμούς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, συντήρησηανακατασκευή-πιστοποίηση παιδικών χαρών, προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών,
βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς και αριστούχων μαθητών, διοργάνωση
τιμητικών εκδηλώσεων για τους εκπαιδευτικούς κ.λπ., συνεργασία με φορείς της σχολικής
κοινότητας για ζητήματα που αφορούν στους μαθητές-τους καθηγητές-τους γονείς-τα
σχολικά κτίρια καθώς και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο μεταξύ των άλλων και
τη διάκριση για καινοτόμες δράσεις, καλλιέργεια του αισθήματος της αλληλεγγύης και
του εθελοντισμού στη νεολαία, διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
αναγνώριση της διαφορετικότητας των παιδιών, αντιμετώπιση της αντικοινωνικής
συμπεριφοράς, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών σταθμών και
υλοποίηση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και κοινωνικότητα των μικρών παιδιών,
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών με το δήμο, ίδρυση-λειτουργία
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.



προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού (από το ΝΠΔΔ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ») και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Χώρου
και των λοιπών αθλητικών χώρων με γνώμονα ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην
καλλιέργεια των δεξιοτήτων & ικανοτήτων, την κοινωνικοποίηση, την ευγενή άμιλλα, την
ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων που δημιουργούν μια υγιή κοινωνία, συντήρηση και
βελτίωση των αθλητικών χώρων & εγκαταστάσεων, βελτίωση του δημοτικού γηπέδου "Σ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ", συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων διεθνούς επιπέδου (Aphrodite
Cup / FIG / Β’ βαθμίδα του συστήματος πιστοποίησης Green Sports League), λειτουργία
του κλειστού γυμναστηρίου 1200 θέσεων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής και περιλαμβάνει 2 κτίρια αποδυτηρίων, 4 γήπεδα τένις και 1 γήπεδο
ποδοσφαίρου 40,00Χ64,00,

καθώς και 141 θέσεις στάθμευσης, αξιοποίηση του

Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης και στο Βοτανόκηπο του Πάρκου
Φλοίσβου
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μνημόνια συνεργασίες με φορείς τεχνογνωσίας (λ.χ. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα) για παροχή
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού, υγείας



πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, αεροπορικές επιδείξεις, συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις, θρησκευτικοί εορτασμοί, κούλουμα, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής,
παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ. αξιοποιώντας ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης που
συχνά προέρχονται από το Παλαιό Φάληρο σε δημοτικούς χώρους που πληρούν τις
κατάλληλες προδιαγραφές (όπως: κτίριο ΦΛΟΙΣΒΟΣ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Δημαρχείου), προώθηση του σκοπού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Παιδικής Βιβλιοθήκης
αναπτύσσοντας δραστηριότητες με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών του κοινού της
πόλης

για

μόρφωση,

πραγματοποίηση

πολιτιστικών

εκδηλώσεων,

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και πληροφόρηση, αναβάθμιση προγραμμάτων που προωθούν την
πολιτιστική δημιουργία, ενίσχυση πολιτισμικής πολυμορφίας και διαπολιτισμικού διαλόγου,
αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για υλοποίηση διάφορων δράσεων, ενεργός
συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, επισκευή, συντήρηση
και αναβάθµιση υποδοµών & εγκαταστάσεων πολιτισµού, ανάπτυξη δράσεων µε τοπικούς
φορείς για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, προώθηση γυναικείων θεµάτων, ενίσχυση
της συµµετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη και εφαρµογή των τοπικών πολιτικών, δράσεις
για την εξάλειψη των ανισοτήτων, συµβουλευτική υποστήριξη και ενηµέρωση.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ
Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία - Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
1.Δημοτικά Ιατρεία – ΚΕΠ Υγείας
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών

1
1700

Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας
1.Τμήμα διατροφικής αγωγής και άσκησης - ΔΑΚ
Ωφελούμενοι

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
ΚΑΠΗ (πλήθος δομών)
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Αιτήσεις
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν
Δομές Ανοιχτής Φροντίδας
1. Η Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου «Ο Άγιος Αλέξανδρος» - Ορφανοτροφείο
Ωφελούμενα άτομα
Δομές Ψυχικής Υγείας
1. Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν
2. Κέντρο Άνοιας (αξιολόγηση & συμβουλευτική)
Αιτήσεις
Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν
Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ
Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας
- Κοινωνικό συσσίτιο
- Κοινωνικό παντοπωλείο
- Κέντρο Κοινότητας
- Εθελοντισμός
- ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
- Επίδομα Στέγασης
- Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων-Αδυνάτων
- Εθελοντική Αιμοδοσία

690 (διατροφ. αγωγή)
120 (γυμναστική) ενήλικες
& παιδιά
3
495
495
234
120
8 (2 βρεφικοί+6 νηπιακοί)
692
527
1
15
2
373
370
35
30
1
950 άτομα ωφελούμενοι
52 άτομα ωφελούμενοι
3.742 άτομα
51 άτομα
851 αιτήσεις
450 αιτήσεις
630 ωφελούμενοι
250 εθελοντές αιμοδότες

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)
 Εθελοντές ιατροί στη δημοτικά ιατρεία-ΚΕΠ Υγείας
 Εθελοντές στις δραστηριότητες των κοινωνικών δομών του δήμου
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Εθελοντική Αιμοδοσία
Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών
Καθαρισμός παραλίας από εθελοντές μαθητές
Συμμετοχή του δήμου στην Περιβαλλοντική δράση «Let’s do it Greece» με εθελοντική δράση μαθητών
Πρόγραμμα
Εθελοντισμού
για
τον
Ποσειδώνιο
Ημιμαραθώνιο
Αγώνα Δρόμου στην Αθήνα (ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και του Διαβήτη)
 Συμμετοχή εθελοντών στη διοργάνωση και υλοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου
 Εθελοντική δράση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων κυρίως στον τομέα των κοινωνικών δομών
αντιμετώπισης της φτώχειας
 Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης και εξετάσεις σε θέματα
υγείας
 Εθελοντισμός σε δράσεις που αφορούν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες
 Εθελοντικές δράσεις στα σχολεία του δήμου
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας
 Παροχή υπηρεσιών σε πολίτες που αντιμετωπίζουν ανάλογα κοινωνικά προβλήματα (κοινωνικές παροχές,
κοινωνική βοήθεια)
 Λειτουργία κοινωνικών δομών και πρόνοιας: Κοινωνικό παντοπωλείο και συσσίτιο
 Διανομή φρούτων σε συνεργασία με οργανώσεις παραγωγών
 Λειτουργία γραφείου Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού
 Λειτουργία τριών ΚΑΠΗ
 Παροχή προνοιακών επιδομάτων
 Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας : παρέχει υπηρεσίας υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών
με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σε ανέργους και γενικότερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
 Λειτουργία Κέντρου Άνοιας (αξιολόγηση & συμβουλευτική) –συνεδρίες από εθελόντρια νευροψυχολόγο.
 Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης -Τμήμα Αποκατάστασης Ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις Γηριατρική
Αποκατάσταση, τον κλάδο Ψυχογηριατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
 Εκπαίδευση φροντιστών στη διαχείριση του ανοϊκού ασθενή.
 Δράσεις συνεργασίας του δήμου με άλλους φορείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του
δήμου
 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (ομιλιών, συζητήσεων, προβολών) με θέματα που απασχολούν τους
πολίτες
 Συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με διάφορους φορείς (τοπικούς και μη) για θέματα υγείας,
παιδείας, οικογένειας και εκπαίδευσης
 Δημοτικά Ιατρεία-ΚΕΠ Υγείας: Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους απόρους,
ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. δημότες, που παρέχεται από ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό στα Δημοτικά Ιατρεία (Αγίου Αλεξάνδρου 77- Π.Φάληρο)
 Εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων, συμβουλευτική
γονέων, οικογενειακού προγραμματισμού, Εθελοντική Αιμοδοσία κ.α.)
 Πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης LLM-Care
 Δωρεάν εξετάσεις και μετρήσεις
 Ενεργή συμμετοχή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας-ΕΔΔΥΠΠΥ
 Πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΩ»: χρήση τεχνολογιών για την αναχαίτιση της αύξησης της συχνότητας των
καρδιομεταβολικών νοσημάτων σε όλες τις ηλικίες
 Διοργάνωση δύο Εθελοντικών Αιμοδοσιών το χρόνο σε συνεργασία με τον Σταθμό Αιμοδοσίας του
νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας
 Διαχείριση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών της πόλης
 Συμμετοχή στο Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία με την ονομασία E-Health Forum
 Χρυσό βραβείο Best City awards για το πρότυπο ολοκληρωμένο μοντέλο τηλεϊατρικής, για το σύγχρονο
ης
μάνατζμεντ υγείας που συνδυάζει ιατρική, διατροφή και άσκηση για την φροντίδα της 3 ηλικίας
 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής υγείας στον εφηβικό πληθυσμό των δήμων Π. Φαλήρου, Αλίμου & Αγ.
Δημητρίου που αφορά στο μεταβολικό σύνδρομο με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών τηλεΐατρικής (ΕΣΠΑ
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– best practice)
 Πρόγραμμα Smart Care (Ε.Ε.) σε συνεργασία με τους δήμους Αλίμου & Αγ. Δημητρίου, του οποίου σκοπός
είναι η προσφορά υπηρεσιών πρόληψης της υγείας, καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κατοίκους
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
 Σύσταση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση της επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε
κατοίκους του Δήμου μας με χαμηλά εισοδήματα
 Εκπαιδευτικά
προγράμματα
σε
συνεργασία
με
Σ.Κ.Ε.Π.
–
Σύνδεσμος
Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους: Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο
 Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη σχολική κοινότητα και επιστήμονες του εσωτερικού και
εξωτερικού
 Λειτουργία δυο δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και έξι παιδικών
 ΔΠΣ: Πραγματοποίηση συμβουλευτικής γονέων, ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, παιδαγωγικά εργαστήρια,
διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, γυμναστικές επιδείξεις, μουσική, επισκέψεις ιατρού και οδοντιάτρου σε
όλα τα Τμήματα των Δ.Π.Σ., δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας
 Πρόγραμμα Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού (για μαθητές και γονείς)
 Βράβευση μαθητών εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
 Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 ½ -- 12 ετών
 Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Σύνολο
Νηπιαγωγεία δημόσια 10
Παιδικοί Σταθμοί - Νηπιαγωγεία ιδιωτικά 15
Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί δημοσ. 8
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δημοσ. 13
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημοσ. 9
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 2
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 1
Σχολές Γονέων 1
Μουσικές Σχολές 5
Κέντρα Εικαστικών Τεχνών 1
Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης
Σχολές πολεμικών τεχνών
7
Σχολές χορού-μπαλέτου 10
Γυμναστήρια 14
Σκακιστική σχολή 1
Φροντιστήρια ξένων γλωσσών 21
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 14
Κέντρα πληροφορικής 3

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πληθυσμός
ΑμεΑ
Άστεγοι
Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
Υποδομές - Χώροι - Δομές
Πλήθος
Αρχαιολογικοί Χώροι

Μουσεία
Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού

1: Αρχαϊκό Νεκροταφείο στο Δέλτα Φαλήρου και
τμήματα αρχαίου δρόμου, καθώς και ίχνη
οδογέφυρας
3
61
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Πολιτιστικά Κέντρα
Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Φιλαρμονική
Δημοτικοί Κινηματογράφοι
Σχολές Χορού
Εργαστήρι Τέχνης
Ωδεία
Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές

6
2
1
2
13
3
5
4
Ίδρυμα Ευγενίδου, Πολυχώρος ΔημαρχείουΑίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, διατηρητέο κτίριο
ΦΛΟΙΣΒΟΣ,
Μουσείο
ΘΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΠΛΑΡΑΚΟΥ
(πινακοθήκη), Μνημείο Υποβρυχίων, Μνημείο
πεσόντων Εφέδρων & εθελοντών Κων/πολιτών, Πάρκο
Φλοίσβου, Μαρίνα Φλοίσβου, προβλήτα Μπάτη.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Ονομασία
Θεατρικές παραστάσεις, Θέατρο Σκιών, Παιδικές
παραστάσεις,
Μουσικές & μουσικοχορευτικές παραστάσεις, Συναυλίες, Επετειακές
εκδηλώσεις, Ομαδική συναυλία παιδιών και ενηλίκων, Βραδιές
κινηματογράφου, εκθέσεις βιβλίων, Ποιητικές βραδιές- ρεσιτάλ πιάνουκιθάρας, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις των τμημάτων του
ΠΟΑΚΕ, συναυλίες της γυναικείας χορωδίας του ΠΟΑΚΕ, εκθέσεις
εικαστικών, εκθέσεις ζωγραφικής- γλυπτικής – καλλιτεχνημάτων,
εκθέσεις γελοιογραφίας, εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις αγιογραφίας,
έκθεση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής.
Αφιερώματα, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ομιλίες ιατρικού
αντικειμένου, Συνέδρια, δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς
τοπικούς και μη (κλασσικό ράλλυ οχημάτων εποχής, εκδηλώσεις
αφιερωμένες σε τόπους της Ελλάδας, παραδοσιακές εκδηλώσεις,
καλοκαιρινές γιορτές για τα παιδιά, Αγώνες “P. Faliro Nuventi Races (σε
συνεργασία), «Παλαιό Φάληρο, ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά»,
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, «Μετάβαση στις
πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης».
Παζάρια (BAZAAR) τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, Εκδηλώσεις της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Εκδηλώσεις της Επιτροπής Τουριστικής
Προβολής, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις – σε συνεργασία
με ΑΛΜΑ – αφιερωμένες για παιδιά και νέους με αναπηρία,
Εκδηλώσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας (σε συνεργασία), Αφιέρωμα
στην Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, RUN & FUN Grand Prix (σε
συνεργασία).
Εορτασμός Πέτρου & Παύλου, Εκδήλωση Εορτασμού Καθαράς
Δευτέρας, Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο για την Ειρήνη, Συμμετοχή
στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών,
ης
Υλοποίηση Εθελοντικών Αιμοδοσιών, Διοργάνωση Εκδήλωσης 25
Μαρτίου, Εορταστική Εκδήλωση Μελών ΚΑΠΗ για την Ετήσια Κοπή
ης
Πίτας, Εκδήλωση 28 Οκτωβρίου, Χριστουγεννιάτικη Εορτή Μελών
ΚΑΠΗ.
Εκδήλωση Βράβευσης Αριστούχων Δημοτών – Μαθητών που
Εισήχθησαν σε ΑΕΙ – ΤΕΙ, Γιορτή της Παιδείας, εκδηλώσεις εκπλήρωσης
σκοπών κληροδοτημάτων (βράβευση αριστούχων μαθητών, διάθεση
ποσού για κοινωνικό σκοπό του δήμου, επίδομα γάμου σε κορίτσια με
οικονομικά κριτήρια), γιορτές καλοκαιριού των δημοτικών παιδικών
σταθμών , γιορτή Πρωτομαγιάς, αεροπορικές επιδείξεις.
Φεστιβάλ Πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΦΑΛΗΡΙΚΑ»
Φεστιβάλ Μουσικής «FALIROFORNIA»
Φεστιβάλ Κιθάρας
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Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής – Χορού - Θεάτρου
Χορωδιακό φεστιβάλ
Summer music festival (σε συνεργασία )
Φεστιβάλ χορωδιών των ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου
TUΜBAO CHARITY FESTIVAL
Φεστιβάλ αγροτικών ελληνικών προϊόντων
Πανελλήνιο Χορωδιακό & Ορχηστρικό Φεστιβάλ
SUMMER HAIR FASHION & MUSIC FESTIVAL (σε συνεργασία)
Φεστιβάλ Πολιτισμού (σε συνεργασία)
Μαθητικό Τουρνουά Σκακιού
Ρεσιτάλ πιάνου
Φεστιβάλ οδικής ασφάλειας και οικολογικής μετακίνησης
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μαθητικό Καρναβάλι
Φαληρικό Καρναβάλι

Καρναβάλι
Σύλλογοι Πολιτιστικοί

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ
2. ΤΙΤΑΝΗ
3. ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
4. ΑΛΜΑ
5. ΕΤΑΙΡΙΑ « ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
6. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
7. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
8.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
9. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΘΗΝΑ»
10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
13. ΕΝΕΟΝ
14. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
15. ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
16. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ « ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ»
17. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
18. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Π. ΠΕΡΡΑΚΗ
19. Ο ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
20. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
21. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων
1. Αδελφοποίηση µε BOVA Ιταλίας
2. Αδελφοποίηση µε Πριγκιποννήσια Τουρκίας
3. Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
4. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας-ΕΔΔΥΠΠΥ
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
Αθλητικοί Χώροι
Πλήθος
Έκταση (τ.μ)
Γήπεδα 28
Βλ. 3.1.7.8
Κλειστά Γυμναστήρια 1
Δημοτική
Κολυμβητήρια 1
περιουσία
 Αθλητικοί
χώροι
Αθλητικά Κέντρα

1
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Λοιποί αθλητικοί Χώροι
Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία
1.

Βλ. αναλυτικά εν. 3.1.7.8
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (AOΠΦ)

2.

A.O. «ΤΑΤΑΥΛΑ»

3.

Γ.Σ. «ΒΕΛΟΣ»

4.

Γ.Ο. «Η ΑΡΜΟΝΙΑ»

5.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

6.

ΝΟΠΦ

7.

ΠΑΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ

8.

Α.Ο. «ΔΑΦΝΗ»

9.

Α.Σ. ΠΕΡΑ

10.

Α.Γ.Σ. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ»

11.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (Ν.Ο.ΑΜ.)

12.

Π.Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

13.

Α.Σ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

14.

Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ TAEKWONDO

15.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ

16.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

17.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ (Σ.Α.Τ.)

18.

ΙΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

19.

Α.Π.Σ. «ΝΕΥΤΩΝ»

20.

Α.Σ. «ELITE» (ΕΛΙΤ)

21.

Α.Σ. ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

22.

Γ.Α.Σ. «ΦΑΛΗΡΕΑΣ»

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις – Αγώνες
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ & ΑΚΟΥΑΘΛΟΝ –ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΛΜΑ» ΓΙΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΣΤΙΒΟΥ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ- ADIDAS OPEN RUN- ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ"ATTIKA RUN & FUN GRAND PRIX» -ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ "APHRODITE CUP" – ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ) – ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΛΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΠΙΔ: ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» (ορφανοτροφείο).
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :
1. ΚΙΘΑΡΑ – ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
2. ΠΙΑΝΟ
3. ΚΕΝΤΗΜΑ
4. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
6. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
7. ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ & ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ
8. ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
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9. ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
2. AQUA AEROBIC
3. ΣΤΙΒΟΣ
4. ΤΕΝΙΣ
5. ΜΠΑΣΚΕΤ
6. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Α/θµια φροντίδα υγείας από τα ∆ηµοτικά Ιατρεία/ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, υλοποίηση
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα
υγείας
2. Πραγµατοποίηση προγραµµάτων υγείας σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ, στο
οποίο ο ∆ήµος είναι µέλος
3. Πρόνοια σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, χορήγηση προνοιακών επιδομάτων,
λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου/συσσιτίου, δωρεάν υπηρεσίες στα
δηµοτικά ιατρεία, συνεργασία µε φορείς για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
4. Λειτουργία ΚΑΠΗ µε παροχή υπηρεσιών σε άτοµα της τρίτης ηλικίας
5. Λειτουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τη στήριξη και αντιµετώπιση
προβληµάτων των κατοίκων της πόλης
6. Υλοποίηση εθελοντικής αιµοδοσίας δύο φορές το χρόνο
7. ∆ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων
8. Εφαρµογή προγραµµάτων και εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή µαθητών
9. Βράβευση επιτυχόντων µαθητών σε ΑΕΙ -ΤΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
10. Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση προβληµάτων στα
ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ
σχολεία
ΥΠ/ΣΙΩΝ
11. Υλοποίηση προγράµµατος: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ σε παιδιά δηµοτικού
12. Συγκρότηση Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών
13. Γραμματειακή υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών
14. Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών
15. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
16. Μέριμνα για εθελοντικές δράσεις
17. Επίβλεψη λειτουργίας των Πνευματικών Κέντρων
18. Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων του Ν. 3852/2010, όπως αδειοδότηση ιδιωτικών
παιδικών σταθμών, γυμναστηρίων, μουσικών ιδρυμάτων, θεώρηση βιβλίων
εσόδων-εξόδων και αποδείξεων είσπραξης και καταστατικών των σωματείων και
συλλόγων μη κερδοσκοπικών, κ.ά.
19. Λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης
20. Υλοποίηση προγράμματος Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ)
1. Υλοποίηση: ΚΟΥΛΟΥΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε το ΝΠ∆∆ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΠ∆∆ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»

1. ∆ιοργάνωση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών αθλητικών, μουσικοχορευτικών και
θεατρικών εκδηλώσεων
2. ∆ιοργάνωση εκθέσεων
3. Διοργάνωση : «ΦΑΛΗΡΙΚΑ»
4. Συνδιοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
5. Υλοποίηση διάφορων προγραµµάτων (γυµναστική, ζωγραφική, κλπ) στα
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Πνευµατικά Κέντρα του ∆ήµου / δωρεάν
4. Λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου, στο οποίο εκτελούνται αθλητικά
προγράµµατα / διάφορα αγωνίσματα
5. Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
1.
Λειτουργούν 6 παιδικοί σταθµοί και 2 βρεφικοί
ΝΠ∆∆ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
2.
Συντονισμός, μέριμνα, επίβλεψη λειτουργίας των σταθμών
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
3.
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
4.
Διοργάνωση εκδηλώσεων των σταθμών
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΛΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΠΙΔ: ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» (ορφανοτροφείο)
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΡΕΑ»
ΕΠΑΥΛΗ «ΚΟΥΛΟΥΡΑ» - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΕΔΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με όλους τους ως άνω αναφερόμενους φορείς
Ασκληπιείο νοσοκομείο Βούλας
Εθελοντικές οµάδες
Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Με όμορους δήμους
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μουσεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ (Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα) - Κύκλος
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
ΕΔΔΥΠΠΥ
Περιφέρεια Αττικής
Εταιρία «Άνοδος» ΑμΚΕ
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Πυροσβεστικό Σώμα
Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος
Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους: Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο
Φορέα «50και Ελλάς» με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
-

-

-

-

Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας

-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
Έλλειψη
εξειδικευμένου
προσωπικού- ελλιπής τεχνογνωσία
Ανάγκη επέκτασης κτιριακών χώρων
για ευρύτερη παροχή υπηρεσιών
δημόσιας υγείας
Ανεπάρκεια
προσωπικού
στη
εφαρμογή νέων τεχνολογιών
Ανάγκη κατάρτισης προσωπικού
Παροχή αυξημένων υπηρεσιών από
τα Δημοτικά Ιατρεία – ΚΕΠ Υγείας
κυρίως στα άτομα που ανήκουν
στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Δράσεις μεγαλύτερης ενημέρωσης
πολιτών για θέματα υγείας
Ανάπτυξη δράσεων/προγραμμάτων
ενημέρωσης και πληροφόρησης
στα σχολεία για θέματα υγείας
Ανάγκη
εφαρμογής
μεθόδων
αξιολόγησης των παρεχόμενων
υπηρεσιών
Εφαρμογή της νέας Οδηγίας
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες

Λειτουργία
δημοτικών
ιατρείων-ΚΕΠ Υγείας με εθελοντές
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και
αναδιοργάνωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Δημιουργία μονάδων ΠΦΥ

Επέκταση χρήσης της κάρτας
Υγείας Δημότη

Ικανός
εξοπλισμός
των
δημοτικών ιατρείων (και με πολλές
δωρεές πολιτών)

Ικανοποιητικό
επίπεδο
απόδοσης και αποτελεσματικότητας
του προσωπικού / έμπειρο και
καταρτισμένο

Δράσεις
πρόληψης
και
προαγωγής δημόσιας υγείας

Λειτουργία Τράπεζας Αίματος

Εθελοντική προσφορά ιατρού
στους παιδικούς σταθμούς

Εφαρμογή
προγράμματος
πρότυπου ολοκληρωμένου μοντέλου
τηλεϊατρικής, για το σύγχρονο
μάνατζμεντ υγείας που συνδυάζει
ιατρική, διατροφή και άσκηση

Πρόγραμμα
τηλεϊατρικής
(χρηματοδοτούμενο:
«Πρόγραμμα
πρόληψης, προαγωγής της υγείας και
αγωγής της υγείας στον εφηβικό
πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11
λυκείων
των
δήμων
Παλαιού
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής
και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για
χαρακτηριστικά
μεταβολικού
συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις
φορητής τηλεϊατρικής» ) και άλλα
προγράμματα
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας

Αξιοποίηση
προγράμματος
smart care (συγχρηματοδοτούμενο
Ε.Ε.) - πρόληψη χρόνιων παθήσεων,
και συγκεκριμένα του Διαβήτη

Πρόγραμμα
«ΠΡΟΝΟΩ»:
χρήση τεχνολογιών
για την
αναχαίτιση
της
αύξησης
της
συχνότητας των καρδιομεταβολικών
νοσημάτων σε όλες τις ηλικίες

Πρόγραμμα
παιδικής
παχυσαρκίας “Παιδειατροφή” (για
παιδιά Α/θμιας Εκπ/σης)
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Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας

Περιορισμοί
Περιορισμός προσλήψεων
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Μη χορήγηση κρατικών κονδυλίων
Η μη δυνατότητα χρήσης νέων
τεχνολογιών (διαδίκτυο) από τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας


Εφαρμογή
προγράμματος
smartbear (χρηματοδ. ΕΕ) - στήριξη
υγιών και ανεξάρτητων συνθηκών
ζωής των ηλικιωμένων με προβλήματα
ακοής, κινητικά προβλήματα, νοητικές
βλάβες και χρόνια νοσήματα (όπως
π.χ. τα καρδιαγγειακά), μέσα από
έξυπνες
χρήσεις
αναπτυγμένων
ιατρικών
και
περιβαλλοντικών
αισθητήρων , επικουρικές τεχνολογίες
και
ανάλυση
μεγάλου
όγκου
πληροφοριών

Τμήμα διατροφικής αγωγής
και άσκησης στο δημοτικό αθλητικό
κέντρο

Δυνατότητα
προσφοράς
φαρμάκων

Μέλος του ΕΔΥΠΠΥ - Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας [(προγράμματα
ενημέρωσης
και
προληπτικής
ιατρικής) – Λειτουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ]

Εφαρμογή
προγράμματος
νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης
LLM-Care (ΕΔΔΥΠΠΥ)

Συνεργασίες
για
την
υλοποίηση δράσεων δημόσιας υγείας

H λειτουργία του μαιευτηρίου
ΡΕΑ και του Ιατρικού Κέντρου στο
δήμο μας

Η λειτουργία ΠΕΔΥ Παλαιού
Φαλήρου – Τοπικό Ιατρείο

Διοργάνωση ημερίδας για τη
νόσο Alzheimer (ενημέρωση πολιτώντρόποι αντιμετώπισης)

Λειτουργία Κέντρου για την
Άνοια (αξιολόγηση-συμβουλευτική)

εκπαίδευση φροντιστών στη
διαχείριση του ανοϊκού ασθενή

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Ευκαιρίες

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εθελοντική προσφορά ιατρών

Συνεργασία με φορείς

Σύγχρονη τεχνολογία

Συνεργασία με διάφορους
φορείς δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, οργανώσεις

Επιμόρφωση προσωπικού

Δωρεές ειδών / μηχανημάτων

Αξιοποίηση
των
καλών
πρακτικών που αναπτύχθηκαν σε
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άλλες χώρες

-

-

-
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-

-

-

Προβλήματα/ανάγκες
Ανάγκη για δημιουργία ιδιόκτητου
παιδικού σταθμού
Συντήρηση & επισκευή των κτιρίων
των παιδικών σταθμών
Ανεπαρκείς
εγκαταστάσεις
γραφείων του ΝΠ των παιδικών
σταθμών
Βελτίωση
των
υποδομών
κοινωνικών υπηρεσιών
Στελέχωση των παιδικών σταθμών
με επιπλέον μόνιμο προσωπικό
Στελέχωση
με
εξειδικευμένο
προσωπικό
των
κοινωνικών
υπηρεσιών
Κατάρτιση και εκπαίδευση του
προσωπικού
Χρήση
νέων
τεχνολογιών
/
εγκατάσταση
λογισμικών
εφαρμογών για κάλυψη αναγκών
οργάνωση και προγραμματισμού
Διεύρυνση παροχής υπηρεσιών σε
ευάλωτες ομάδες
Βελτίωση
των
μεθόδων
πληροφόρησης των πολιτών
Ελλείψεις
αναγκαίας
αποδοτικότητας
και
αποτελεσματικότητας
(εργαλεία
μέτρησης)
Ανάγκη υλοποίησης προγράμματος
δια βίου μάθησης
Υποστήριξη του Ιδρύματος Θηλέων
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» / και στη
διαδικασία πιστοποίησης
Ανάγκη συγκρότησης συμβουλίου
ένταξης μεταναστών
Έλλειψη στατιστικών στοιχείων και
δεικτών αξιολόγησης

-

Μη
επαρκής
καταγραφή
και
παρακολούθηση των κοινωνικών δομών
και των στοιχείων αυτών

-

Βελτίωση και ανάπτυξη δράσεων
για τους άστεγους
Απουσία οικονομικής αυτοτέλειας
για τα ΝΠΔΔ

-

Εφαρμογή
της
νέας
Οδηγίας
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

-

Δυνατότητες

Λειτουργία
Κέντρου
Κοινότητας (χρηματοδοτούμενο)

Λειτουργία τριών (3) ΚΑΠΗ

Λειτουργία κοινωνικών δομών
(συσσίτιο, παντοπωλείο, φαρμακείο
κ.α.)/ μνημόνιο συνεργασίας με ΜΚΟ
ΑΝΟΔΟΣ
για
υλοποίηση
χρηματοδοτούμενου
έργου
λειτουργίας κοινωνικών δομών για
ορισμένο χρονικό διάστημα

Αρκετά ικανοποιητικό το
επίπεδο του προσωπικού / έμπειρο
και καταρτισμένο

Μνημόνια συνεργασίας με:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ),
Πανελλήνιο
Σύλλογο
Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων
«ΑΛΜΑ», ∆ήµο ∆άφνης-Υµηττού (στο
πλαίσιο
υλοποίησης
του
χρηματοδοτουμένου έργου για τη
λειτουργία των κοινωνικών δομών)

Πρόγραμμα
τηλεϊατρικής
(χρηματοδοτούμενο:
«Πρόγραμμα
πρόληψης, προαγωγής της υγείας και
αγωγής της υγείας στον εφηβικό
πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11
λυκείων
των
δήμων
Παλαιού
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής
και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για
χαρακτηριστικά
μεταβολικού
συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις
φορητής τηλεϊατρικής» ) και άλλα
προγράμματα
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας

Δράση:
«Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Πολύ
καλό
επίπεδο
αποδοτικότητας
και
αποτελεσματικότητας
του
προσωπικού των δημοτικών παιδικών
σταθμών / έμπειρο, καταρτισμένο,
δημιουργικό με πρωτοτυπία και
καινοτόμες δράσεις

Λειτουργία
διατροφικού
τμήματος

Λειτουργία
γραφείου
Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής
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Στήριξης και γραφείο Κοινωνικής
Λειτουργού

Διάκριση του δήμου για την
υλοποίηση
καινοτόμων
προγραμμάτων
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας ( σε εφήβους και
άτομα τρίτης ηλικίας)

Διαχείριση Τράπεζας Αίματος

Διαχρονικές συνεργασίες στην
άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του
δήμου

Ενεργή δράση του δήμου ως
μέλος σε δίκτυα υγείας και κοινωνικής
μέριμνας

Τήρηση διαδικασίας για τη
χορήγηση βιβλιαρίου πρόνοιας

Αδειοδότηση και λειτουργία
των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών του δήμου

Λειτουργία Ιδρύματος Θηλέων
«Ο
ΑΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
(ορφανοτροφείο)

Χορήγηση
γαμήλιου
επιδόματος σε άπορα κορίτσια
(σκοπός
κληροδοτήματος
Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)

Διάθεση χρηματικού ποσού
για το κοινωνικό έργο του δήμου
(σκοπός κληροδοτήματος Φ. ΖΟΥΚΙΟΥ)

Συγκρότηση
συμβούλιου
ένταξης μεταναστών

Δράσεις ένταξης μεταναστών,
ρομά κ.ά.

Επικράτηση
συνθηκών
οικονομικής σταθερότητας του δήμου

Εφαρμογή
πολιτικής
απαλλαγής/μείωσης ανταποδοτικών
τελών σε ευάλωτες ομάδες

Βελτίωση
επιπέδου
απασχόλησης και συμμετοχής στο
σύνολο του πληθυσμού εργάσιμης
ηλικίας /
πτώση του επιπέδου
ανεργίας στο σύνολο του εργατικού
δυναμικού

Ψηλό
μορφωτικό/
εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού

κοινωνική συνοχή

Ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων
μέσω τοπικών και άλλων φορέων για
κοινωνική
ενσωμάτωση
των
ευάλωτων ομάδων και ένταξη τους
στην αγορά εργασίας

Αξιόλογο προσωπικό, υψηλού
μορφωτικού/εκπαιδευτικού επιπέδου

Δυνατότητα παρακολούθησης
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Περιορισμοί
Περιορισμός προσλήψεων
Έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης σε
νέα αντικείμενα με τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους δήμους
Μη ύπαρξη σεμιναρίων στο ΕΚΔΔΑ
σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες
επί αντικειμένων της κοινωνικής
πολιτικής των δήμων
Μη
πρόβλεψη
κρατικών
επιχορηγήσεων για τις ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου που καλείται ο
δήμος να καλύψει
Η
παρατεταμένη
κοινωνικοοικονομική κρίση και οι συνέπειές
της (φτώχεια, ανεργία, υγεία κλπ)

σεμιναρίων

Λειτουργία κοινωνικών δομών
για
τη
στήριξη
και
παροχή
υπηρεσιών/ειδών
στις
ευάλωτες
ομάδες

Ανάπτυξη της εθελοντικής
προσφοράς (είτε μεμονωμένα είτε
από συλλόγους/ομάδες)
στον
κοινωνικό τομέα

Βελτίωση των υποδομών

Μετεγκατάσταση
παιδικών
σταθμών και ανάπτυξη αυτών

Δράσεις
της
Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Συνεργασία με διάφορους
φορείς και συλλόγους
για την
προώθηση
προγραμμάτων
και
δράσεων ενίσχυσης και ανάπτυξης
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή
ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες

Παρακολούθηση σεμιναρίων

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Ευκαιρίες

Προγράμματα ενίσχυσης της
συμβουλευτικής
και
του
επαγγελματικού προσανατολισμού με
έμφαση σε νέους ανέργους

Προγράμματα ενίσχυσης και
προώθησης της επιχειρηματικότητας
των νέων, εστίαση σε νέα / καινοτόμα
προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς
επιχειρηματικότητας

Δράσεις αντιμετώπισης της
φτώχειας / δυνατότητα δημιουργίας
δικτύου άμεσης κοινωνικής παρέμβασης
σε
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο:
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε
αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται
από φτώχεια

Διεύρυνση και ανάπτυξη των
τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών που συμβάλλουν στην
προώθηση της δια βίου μάθησης, στην
εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας
καθώς και στην βελτίωση της
παραγωγικότητας εργασίας

Δυνατότητα
συνεργασίας
φορέων για ανάπτυξη δράσεων και
προγραμμάτων ενίσχυσης κοινωνικών
δομών
και
πρωτοβουλιών
αντιμετώπισης κοινωνικών αναγκών
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μέσω
της
αναβάθμισης
της
λειτουργίας των κοινωνικών δομών

Προγράμματα στήριξης της
απασχόλησης γυναικών

Συμμετοχή σε προγράμματα
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων

Ανταπόκριση σε προσκλήσεις
δραστηριοτήτων της αρμόδιας Δ/νσης
της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων

Δυνατότητα δικτύωσης των
γυναικών
επιχειρηματιών
της
Μεσογείου με σκοπό την ενδυνάμωση
των γυναικών στο χώρο της
οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των
εργαλείων της ψηφιακής εποχής

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων

Αξιοποίηση των καλών πάλλες
χώρες

-

-

-

Πολιτισμός
-

-

-

-

-

-

Προβλήματα/ανάγκες
Ανεπαρκής δομή και διοικητική
στελέχωση των υπηρεσιών του
δήμου και του ΠΟΑΚΕ για τον
Πολιτισμό
Έλλειψη προσωπικού με τις
απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα
πολιτιστικής
διοίκησης
και
διαχείρισης
Ανάγκη
κατάρτισης
του
προσωπικού
Ανάγκη υποστήριξης των ΝΠΔΔ από
τις υπηρεσίες του δήμου ή
εξωτερικούς συνεργάτες
Μη ύπαρξη πολιτιστικής έρευνας
και στατιστικών στοιχείων/ μη
ξεκάθαρη
και
αντικειμενική
διατύπωση των καλλιτεχνικών
επιπέδων
Μεγαλύτερη
προβολή
και
διαφήμιση
των
προγραμμάτων/εκδηλώσεων
της
πολιτιστικής δράσης
Μη αξιοποίηση του οικήματος Θ.
ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ
(Μουσείο
–
Πινακοθήκη) / ενίσχυση και
βελτίωση υποδομών
Η
βιωσιμότητα
του
ΠΟΑΚΕ
εξαρτάται από την επιχορήγηση του
δήμου
Βελτίωση της επαφής των παιδιών
των σχολείων με τον Πολιτισμό του
τόπου
Βελτίωση του σχεδιασμού της

Δυνατότητες

Δυνατότητα χρησιμοποίησης
της
αίθουσας εκδηλώσεων
του
δημαρχείου

Πολιτιστικά Κέντρα για την
πραγματοποίηση
διάφορων
εκδηλώσεων,
δράσεων,
προγραμμάτων με ιδιαίτερη αναφορά
στο λευκό «στρογγυλό» διατηρητέο
κτίριο του Φλοίσβου (βρίσκεται κάτω
από την παραλιακή οδό και
χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος
και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου) στο
οποίο
λειτουργεί
δημοτική
πινακοθήκη

Δωρεάν προγράμματα στους
κατοίκους
(παραδοσιακοί
χοροί,
θέατρο, μουσική κ.ά.)

Αξιοποίηση του ΜουσείουΟικήματος
Θ.
ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ
(Πινακοθήκη)

Παρουσία ανθρώπων των
Τεχνών και των Γραμμάτων στην πόλη,
οι οποίοι συμβάλλουν με τη δράση και
την προσφορά τους στην πολιτιστική
ανάπτυξη του δήμου και στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του

Λειτουργία της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης & Παιδικής βιβλιοθήκης
και
πραγματοποίηση
ποικίλων
εκδηλώσεων για την προαγωγής του
πολιτιστικού αισθήματος και την
καλλιέργεια του πνεύματος
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-

-

-

Πολιτισμός

πόλης
για
ενίσχυση
της
ελκυστικότητας και για βελτίωση
της ποιότητας ζωής
Συντονισμός
των
διαφόρων
υπηρεσιών και επιτροπών του
δήμου στον τομέα υλοποίησης
δράσεων του Πολιτισμού
Ενίσχυση της συμμετοχικότητας του
ιδιωτικού τομέα στην τομέα
Βελτίωση
των
μεθόδων
ενημέρωσης και πληροφόρησης
των
πολιτών
για
τις
προγραμματισμένες εκδηλώσεις
Ανεπαρκής
αξιοποίηση
των
χρηματοδοτικών εργαλείων
Εφαρμογή της νέας Οδηγίας
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων


Δραστηριότητες του ΝΠΔΔ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» /
ποικιλία
ποιοτικών συνεργασιών για την
υλοποίηση
πολιτιστικών
προγραμμάτων και δράσεων

Κατάρτιση
Επιχειρησιακού
σχεδίου δράσης για τον πολιτισμό και
τον αθλητικό από το ΠΟΑΚΕ

Αεροπορικές επιδείξεις

Δωρεάν
υπηρεσίες
και
πολιτιστικές δράσεις για τους πολίτες
κάθε ηλικίας

Η λειτουργία του Ευγενιδείου
Ιδρύματος, του Μουσείου παιδικών
παιχνιδιών (οικία Κουλούρα), του
Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης, της
Μαρίνας Φλοίσβου, του Ολυμπιακού
κλειστού
γυμναστηρίου
(Γήπεδο
Χειροσφαίρισης
και
Ταεκβοντό
Φαλήρου), καθώς και του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(βρίσκεται στην Καλλιθέα στα σύνορα
με το Παλαιό Φάληρο) κατέχει
πρωταρχικό ρόλο στην πολιτιστική
δράση της πόλης και την ανάδειξή της
ως πόλος πολιτιστικού κέντρου

Νεανική-Παιδική
και
Γυναικεία Χορωδία δήμου Παλαιού
Φαλήρου (διάκριση με χρυσό βραβείο
- Γυναικείες Χορωδίες Β3)

Λειτουργία Εθνικού Ωδείου
Παλαιού Φαλήρου και συνεργασία με
το δήμο και το ΠΟΑΚΕ

Έντονη δράση και ανάπτυξη
πρωτοβουλιών
των
πολιτιστικών
συλλόγων και σε συνεργασία με το
δήμο και άλλους φορείς

Λειτουργία της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής /
διοργάνωση εκδηλώσεων

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης &
Προβολής για την προώθηση των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Δημιουργία
Δικτύου
Πολιτιστικών
και
Εκπαιδευτικών
Φορέων της Λεωφόρου Συγγρού
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
πρωτοβουλία
του
Παντείου
Πανεπιστημίου (16 φορείς: Από το
Μουσείο Ακρόπολης και το ΕΜΣΤ
μέχρι το ΚΠΙΣΝ/ συμμετέχει και ο
δήμος μας)

Πλεονεκτική
γεωγραφική
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θέση της πόλης

Ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο
πολιτών

Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
πολιτών

Τουριστικός χαρακτήρας του
δήμου (παραλίες, ξενοδοχεία, Μαρίνα
Φλοίσβου, καταστήματα κ.ά.) [Π.∆.
899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α) και
Π.∆. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α]

Χαρακτηρισμός της πόλης ως
Ολυμπιακής

Συγκρότημα Village Φάληρο
που βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου
από κτίρια που περιλαμβάνουν cafe,
εστιατόρια, Media Markt και φυσικά
τα
Village Cinemas & Bowling
Φαλήρου

Πλούτος
πολιτισμικής
κληρονομιάς (ιδιαίτερα λόγω των
Κωνσταντινουπολιτών προσφύγων)

Συγκρότηση
Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής (Καλλιθέα,
Άλιμος, Παλαιό Φάληρο) για την
υλοποίηση ΟΧΕ/ΒΑΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στο πλαίσιο
του Περιφερειακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

Μέλος στο Δίκτυο SDG 17
Greece
(17
Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον
Ο.Η.Ε./ προώθηση αυτών στην
ελληνική κοινωνία)

Οικονομική δυνατότητα του
δήμου

Εξοπλισμός και υποδομές για
την υλοποίηση των διαφόρων
εκδηλώσεων

Το
προσωπικό
είναι
κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο

Παρακολούθηση σεμιναρίων

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτισμός

Περιορισμοί

Ευκαιρίες
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Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Αδυναμία
στη
διατύπωση
Στρατηγικού πολιτιστικού Σχεδιασμού
(strategic cultural
planning)
και
στρατηγικών στόχων σε όλα τα επίπεδα
Έλλειψη ενθάρρυνσης των νέων
δημιουργών, καλλιτεχνών και θεωρητικών
του πολιτισμού
Ανεπαρκής
αξιοποίηση
των
πλεονεκτημάτων της χώρας μας
Μη εφαρμογή της μεθόδου grass
root approach – εμπλοκή της κοινωνίας
των πολιτών στη λήψη και διαμόρφωση
αποφάσεων - αλλά της μεθόδου top down
αpproaches – από πάνω προς τα κάτω –
στις πολιτιστικές δράσεις και διαδικασίες
Αποσπασματικότητα και έλλειψη
συνοχής μεταξύ των τομέων στον
Πολιτισμό / επίπτωση στη δυναμικότητας
της πολιτιστικής πραγματικότητας
Μη ύπαρξη κινήτρων χορηγίας από
τον ιδιωτικό τομέα
Ανυπαρξία
ειδικής νομοθεσίας
αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου των
επιχορηγούμενων πολιτιστικών συλλόγων


Καλές καιρικές συνθήκες που
επιτρέπουν
την
υλοποίηση
πολιτιστικών εκδηλώσεων και σε
εξωτερικούς χώρους

Αξιοποίηση
των πολλών
ελεύθερων επαγγελματιών στο χώρο
του πολιτισμού και των τεχνών

Πλούσια
και
αξιόλογη
σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή
(εικαστικά,
μουσική,
χορός,
λογοτεχνία, κλπ)

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων και ΣΔΙΤ

Δυνατότητες
μεγαλύτερης
αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης
του παραλιακού μετώπου των νοτίων
προαστίων και ειδικότερα του
Παλαιού Φαλήρου ως «συνδέσμου»
του Πειραιά και της Αθήνας με τα
νότια
προάστια
/
γέφυρα
επικοινωνίας
και
πολιτιστικής
συνεργασίας

Ανάπτυξη συνεργασιών σε
όλα τα επίπεδα και δυνατότητα
ανάληψης
οργανώσεων
υψηλού
επιπέδου εκδηλώσεων και θεσμών

Ανάπτυξη
προγραμμάτων
δημιουργική συμμετοχικότητας στα
σχολεία

Στήριξη και ενίσχυση των
δημιουργών

Περισσότερη εμπλοκή της
κοινωνίας στις πολιτιστικές δράσεις
και
προγράμματα
(community
outreach activities)

Συνολική αντιμετώπιση και
αξιοποίηση του τομέα του Πολιτισμού
μέσα από οριζόντιες δράσεις

Αξιοποίηση
των
καλών
πρακτικών που αναπτύχθηκαν σε
άλλες χώρες
Δυνατότητες

Προβλήματα/ανάγκες
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Ανεπαρκής
στελέχωση
υπηρεσιών του ΠΟΑΚΕ

των

Οικονομική εξάρτηση του ΠΟΑΚΕ
από το δήμο
Ενίσχυση και βελτίωση των
υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
(λόγω παλαιότητας)
Συχνή ανανέωση εξοπλισμού
Ανεπαρκής φύλαξη υπαίθριων
εγκαταστάσεων
Ανάγκη
αναδιοργάνωσης
λειτουργίας του αθλητικού κέντρου για
περισσότερη ελεύθερη άσκηση
Ανάγκη κάλυψης περισσότερων
αναγκών ΑΜΕΑ
Βελτίωση
του
Κανονισμού
Λειτουργίας των αθλητικών χώρων

Αθλητισμός

-Ανυπαρξία προγραμμάτων επιμόρφωσης
ΕΚΔΔΑ για τις νέες αρμοδιότητες των δήμων
στο αντικείμενο
Ανεπαρκής εφαρμογή λογισμικών
εφαρμογών λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων
Εφαρμογή της νέας Οδηγίας
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Ικανοποιητική
οικονομική
κατάσταση του δήμου

Έντονη δραστηριότητα των
αθλητικών συλλόγων

Ανάπτυξη συνεργασιών για
την
υλοποίηση
δράσεων
και
εκδηλώσεων

Λειτουργία πολλών αθλητικών
εγκαταστάσεων
με
ποικιλία
δραστηριοτήτων

Δωρεάν
προγράμματα
γυμναστικής
στους
κατοίκους
(Πνευματικά Κέντρα)

Διάκριση αθλητικών ομάδων
Παλαιού Φαλήρου

Διοργάνωση
και
συνδιοργάνωση
αθλητικών
αγωνισμάτων με τη συμμετοχή
μαθητών

Άθληση μελών ΚΑΠΗ

Ύπαρξη αθλητικού χώρου για
ΑΜΕΑ (παιδική χαρά Αγίας Σκέπης, η
οποία πλαισιώνεται από το γήπεδα
Μπότσε Special Olympics, το γήπεδο
μπάσκετ ΑμεΑ καθώς και τον
ποδηλατόδρομο, μήκους 350 μέτρων )

Αξιοποίηση
εθελοντικής
προσφοράς

Πιστοποίηση από τη FIFA του
δημοτικού γηπέδου Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκλήρωση
παράδοσης
προς
χρήση
του
κλειστού
Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και
την παράδοση των ανοικτών γηπέδων
τένις και ποδοσφαίρου

Κατηγοριοποίηση
των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4479/2017

Εκτέλεση έργων βελτίωσης,
ενίσχυσης, επισκευής, ανακατασκευής
αθλητικών υποδομών και τεχνικές
παρεμβάσεις

Υλοποίηση
προγραμμάτων
μαζικού αθλητισμού

Ανάπτυξη
δράσεων
και
προγραμμάτων με στόχο να φέρουν
τα παιδιά των ευαίσθητων ηλικιών
κοντά στον κλασσικό αθλητισμό, να
καλλιεργήσουν την ενασχόληση τους
με αυτόν

Δυνατότητα
πρόσληψης
προσωπικού ορισμένου χρόνου

Δυνατότητα
υλοποίησης
περισσότερων
εξειδικευμένων
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προγραμμάτων άθλησης καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες του πληθυσμού

Δυνατότητα
αύξησης
επισκεψιμότητας
των
αθλητικών
χώρων / αύξηση εσόδων

διαφύλαξη του κοινωφελούς
χαρακτήρα των δημοτικών αθλητικών
χώρων

Χρήση
των
νέων
πληροφοριακών συστημάτων

Το
προσωπικό
είναι
κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο
στην υλοποίηση των προγραμμάτων /
με
εξειδίκευση
(γυμναστές,
εκπαιδευτικοί, μουσικοί κ.ά.)

Παρακολούθηση σεμιναρίων

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Αθλητισμός
Περιορισμοί
Η
απαγόρευση
προσλήψεων
μόνιμου προσωπικού
Μη πρόβλεψη ειδικής νομοθεσίας
περί της επιχορήγησης των
αθλητικών συλλόγων / ανεπάρκεια
ειδικών κριτηρίων οικονομικής
αξιολόγησης
δαπανών
των
συλλόγων
(η
νομολογία
ΕΣ
δημιουργεί
σύγχυση
και
προβληματισμούς
περί
της
νομιμότητας των δικαιολογημένων
δαπανών τους)
Ο ανταγωνισμός των αθλητικών
συλλόγων
Η οικονομική κρίση περιορίζει τη
δυνατότητα
καταβολής
συμμετοχής
σε
τμήματα
αθλημάτων
των συλλόγων /
ανασταλτικός
παράγοντας
ανάπτυξης
δυνατοτήτων
και
ικανοτήτων των παιδιών

Προβλήματα/ανάγκες

Ευκαιρίες

Σύναψη
συμβάσεων
μίσθωσης
έργου
/
συμβάσεις
προγραμμάτων απασχόλησης π.χ.
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Η πιστοποίηση του δημοτικού
γηπέδου και η ολοκλήρωση του έργου
του
κλειστού
γυμναστηρίου
δημιουργούν
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στο παραλιακό μέτωπο

Αξιοποίηση του κλειστού
γηπέδου Taekwondo

Αξιοποίηση χορηγιών

Δυνατότητες
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Παιδεία

Συντήρηση και επισκευή κτιριακών
υποδομών
Συνεχείς ανάγκες των σχολείων /
περιορισμένες επιχορηγήσεις από κράτος
Υψηλό ενεργειακό κόστος των
σχολικών
υποδοµών
/
Ανάγκη
βιοκλιµατικών ενεργειών στα σχολεία
Ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των
πόρων
Συντονισμός όλων των σχολικών
μονάδων
Αντιμετώπιση
προβληματικών
συμπεριφορών παιδιών και εκπαιδευτικών
Στήριξη παιδιών που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες
Διαχείριση των σχέσεων με γονείς
Ενσωμάτωση αλλοδαπών
Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων
παιδιών
Μεγαλύτερη
αξιοποίηση
των
λογισμικών εφαρμογών
Μεγαλύτερη
αξιοποίηση
προγραμμάτων
/
χρηματοδοτικών
εργαλείων
Ανάγκη
εξοικείωσης
του
εκπαιδευτικού προσωπικού με την ιδέα της
αξιοποίησης των ΤΠΕ
Ανεπαρκής
στελέχωση
της
υπηρεσίας της υποστήριξης των Σχολικών
Επιτροπών/έλλειψη
εξειδικευμένου
προσωπικού
Κατάρτιση και εκπαίδευση του
προσωπικού
Εφαρμογή της νέας Οδηγίας
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μη
εφαρμογή
εσωτερικής
αξιολόγησης


Ενεργής δραστηριότητα των
δύο (2) Σχολικών Επιτροπών /
ικανοποιητική
διαχείριση
των
ζητημάτων που απασχολούν στα
σχολεία

Λειτουργία της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας

Ικανοποιητική λειτουργία των
σχολείων / πολύ καλό επίπεδο των
κτιριακών υποδομών

Πολύ
ικανοποιητικό
το
επίπεδο των εκπαιδευτικών

Βράβευση
επιτυχόντων
µαθητών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ / ετησίως

Χρηματικό
βοήθημα
σε
αριστούχους
μαθητές
Β/θμιας
εκπαίδευσης (σκοπός κληροδοτήματος
Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)

Υλοποίηση
Θερινού
Προγράμματος
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ δηµοτικού
σχολείου (ετησίως)

Λειτουργία
παιδικής
δημοτικής βιβλιοθήκης / διοργάνωση
εκδηλώσεων

Διοργάνωση εκδήλωσης : (για
6η συνεχή χρονιά) «Παλαιό Φάληρο,
ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά» - με την
αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥΚύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
(ο δήμος έχει βραβευθεί από την ΙΒΒΥ)/
συμμετοχή και των δημοτικών παιδικών
σταθμών και της δημοτικής βιβλιοθήκης

Έντονη δράση και ενδιαφέρον
από τη Σχολική κοινότητα (σχολεία
έχουν διακριθεί/βραβευθεί από τη
συμμετοχή
τους
σε
διάφορα
προγράμματα)

Συμμετοχή
και
δραστηριοποίηση
του
Συλλόγου
γονέων
και
κηδεμόνων
σε
προγράμματα/οργάνωση
εκδηλώσεων/
πρωτοβουλίες
/
συμμετοχή και στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης

Οικονομική ενίσχυση από το
δήμο / οικονομική δυνατότητα

Ένταξη
του
δήμου
στο
Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ:
«Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους
αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού,
5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου
Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου»

Εκτέλεση έργων στα σχολεία
σύμφωνα με το ετήσιο Τεχνικό
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Πρόγραμμα
του
δήμου
(ίδιοι
πόροι/ΣΑΤΑ/χρηματοδοτούμενα)

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων / προγραμμάτων

Συμμετοχή σε συνέδρια (όπως
στο
Πανελλήνιο
Επιστηµονικό
Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή µε
θέµα:
«Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση. Η
παιδεία και ο πολιτισµός ως πυλώνες
περιφερειακής ανάπτυξης»)

Συνεργασία σχολείων με το
δήμο και άλλους φορείς/συλλόγουςσωματεία για υλοποίηση δράσεων (σε
όλους τους τομείς: Εκπαίδευση,
Περιβάλλον, Εθελοντισμός, Εικαστικά,
Καινοτομικές
δράσεις,
Υγεία,
Αθλητισμός, κλπ)

Εκπαιδευτικές
επισκέψεις:
Ναυτικό
Μουσείο,
Βοτανόκηπο,
Πλανητάριο,
Πάρκο
Φλοίσβου,
δημοτικό κατάστημα κλπ

Δράσεις
εθελοντικής
προσφοράς
(π.χ.
καθαρισμός
παραλίας, δενδροφύτευση, κ.ά.)

Ανάπτυξη
αμφίδρομης
επικοινωνίας με τους νέους / δράσειςυποδομές από αυτούς για αυτούς ( λ.χ.
πίστα skateboard, τοίχο για graffiti)

Χρήση νέων
τεχνολογιών
(πληροφοριακά συστήματα)

Παρακολούθηση σεμιναρίων
των εκπαιδευτικών

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Αρκετά ικανοποιητικό
το
επίπεδο του προσωπικού και των
υπηρεσιών
που
παρέχουν
/
καταρτισμένο και έμπειρο

Άσκηση αρμοδιοτήτων επί του
τομέα από το Τμήμα Παιδείας και
Κοινωνικής Αρωγής του δήμου

Δυνατότητα εφαρμογής του
προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση»

Συμμετοχή σε προγράμματα

Πολύ καλή συνεργασία δήμου
/ σχολείων

Παιδεία

Περιορισμοί
Περιορισμοί
Δημοσιονομικοί περιορισμοί
Χαμηλές δαπάνες για έρευνα και

Ευκαιρίες
Ευκαιρίες

Ενίσχυση
επαγγελματικού

του
σχολικού
προσανατολισμού,
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Παιδεία

Εθελοντισμός

τεχνολογία
Συγκεντρωτισμός του συστήματος/
εξάρτηση ιεραρχικά από το Υπουργείο
Παιδείας
Μείωση της χρηματοδότησης των
σχολικών μονάδων
Χαμηλές δαπάνες για την παιδεία - περιορισμός της δυνατότητας δράσης
των σχολείων- οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση  αύξηση
οικογενειακών προβλημάτων
Καθυστερημένες
τοποθετήσεις
εκπαιδευτικών
Συγχωνεύσεις και καταργήσεις
σχολείων, μείωση των προσλήψεων
εκπαιδευτικού προσωπικού, μειώσεις στο
μισθό των εκπαιδευτικών
Η οικονομική κρίση και η αύξηση
της ανεργίας έχουν ως συνέπεια την πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου

της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και
της
συμβουλευτικής
για
την
επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Οφέλη
από:
Τεχνολογία/Διαδίκτυο/Δικτύωση

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων

Συμμετοχή σε προγράμματα
για ενίσχυση κινήτρων

Ανάπτυξη συνεργασιών /
καινοτόμες δράσεις

Συνεχής επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών
(το
εκπαιδευτικό
δυναμικό αποτελεί το δυνατό σημείο)
 βελτίωση της εκπαίδευσης

Εφαρμογή
προγραμμάτων
που εκσυγχρονίζουν την εκπαίδευση

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

Αυξανόμενο ενδιαφέρον των
γονέων για τη φοίτηση των μαθητών
(ειδικά
στην
πρωτοβάθμια
εκπαίδευση)—> δημιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες για τη συμμετοχή των
γονέων στο έργο του σχολείου

Προβλήματα/ανάγκες
Αδυναμία
δημιουργίας
Μακροπρόθεσμων σχεδίων
Περιορισμένη διαθεσιμότητα των
εθελοντών κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες
Έλλειψη
τυποποιημένων
απαιτήσεων (π.χ. εξοπλισμός)
Έλλειψη ιεραρχικής οργάνωσης
(συνήθως έχουν τη μορφή συλλόγου ή
σωματείου)
Προβλήματα στη συνεργασία (τόσο
μεταξύ τους όσο και με τους άλλους
φορείς)
Έλλειψη
επιχειρησιακού
σχεδιασμού / προβληματική η διαχείριση
μεγάλου αριθμού εθελοντών
Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού
Ανάγκη οργάνωσης δημοτικής
υπηρεσίας
αρμόδιας
για
θέματα
εθελοντισμού
Ενίσχυση του εθελοντισμού
Ανάγκη εκπαίδευσης

Δυνατότητες

Θετική εικόνα του θεσμού του
εθελοντισμού
/
οι
ομάδες
εθελοντισμού είναι αναγνωρισμένες
από την τοπική κοινωνία

Αφοσίωση των μελών / θετικό
κλίμα / ευέλικτο ωράριο/ μειωμένη
γραφειοκρατία

Δράσεις
εθελοντισμού
–
παροχής υπηρεσιών (καθαρισμός
παραλίας, αιμοδοσία, συμμετοχή στη
διοργάνωση και πραγματοποίηση
διαφόρων εκδηλώσεων, καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων, δραστηριότητες
στα σχολεία, στην ειδική αγωγή –
ΑΜΕΑ, προστασία περιβάλλοντος,
λειτουργία κοινωνικών δομών, κλπ)

Ανάπτυξη
δραστηριοτήτων
από το δήμο, τα σχολεία, την
εκκλησία, τους συλλόγους/σωματεία,
τους πολίτες, τις οργανώσεις σε
διάφορους τομείς (Περιβάλλον, Υγεία,
Πρόνοια, Αθλητισμός, Πολιτισμός κ.ά.)

Σύλλογοι
με
χαρακτήρα
εθελοντικό / ανάπτυξη συνεργασιών
με το δήμο, τα σχολεία και άλλους
φορείς

Ενίσχυση της έννοιας της
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Εθελοντισμός

αλληλεγγύης

Δημιουργία
Μητρώου
εθελοντών -εφαρμογή ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-ethelontis.

Εκκίνηση διαλόγου μεταξύ
των οργανώσεων για τις αξίες, τη
λειτουργία τους με όρους διαφάνειας,
λογοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης
και συνοχής

Ανάπτυξη
δράσεων
εκπαίδευσης για τον εθελοντισμό
μέσα στο σχολείο κυρίως στις μικρές
ηλικίες / καλλιέργεια «κουλτούρας
Εθελοντισμού»,
«συλλογικότητας»,
«έννοιας του ενεργού πολίτη»

Συνεργασία των Οργανώσεων
με το Σχολείο για την από κοινού
διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων
Εθελοντισμού όπως και δράσεων
καλλιέργειας
«συνείδησης»
του
ενεργού πολίτη στις μικρές κυρίως
ηλικίες

Βελτίωση της εξωστρέφειας
των οργανώσεων, αλλαγή κουλτούρας
συνεργασίας
και
δημιουργία
συμπράξεων με μεγαλύτερα τμήματα
/ δικτύωση, ενδυνάμωση, απόκτηση
τεχνογνωσίας,
αναζήτηση
χρηματοδότησης

Ενίσχυση της ενημέρωσης,
ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών,
δημοσιοποίηση των δράσεων των
οργανώσεων, οργάνωση καμπανιών
ενημέρωσης / ενέργειες δημοσιότητας
και ευαισθητοποίησης με σκοπό την
ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος,
μέσω της στρατηγικής προσέλκυσης
νέων εθελοντών – ανάδειξης των
βέλτιστων πρακτικών

Δυνατότητα εκπαίδευσης από
αρμόδιους φορείς

Δυνατότητα
ανάπτυξης
συνεργασιών

Παρατηρείται
αυξανόμενη
συμμετοχή των πολιτών / προώθηση
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με
συνεχείς αναβαθμίσεις

Δυνατότητα εύρεσης πόρων
(χορηγίες,
ενισχύσεις
ιδιωτών,
επιχορηγήσεις) / ενδυνάμωση της
έκτασης των προσπαθειών τους

Δημιουργία
Μητρώου
εθελοντών -εφαρμογή ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-ethelontis.

Προμήθεια λογισμικού για την
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Εθελοντισμός
Περιορισμοί

Φόβος εμπλοκής / Λανθασμένες
αντιλήψεις
/
προκαταλήψεις
και
καχυποψία σε σχέση με την εθελοντική
εργασία/ έλλειψη αναγνώρισης των
υπηρεσιών των εθελοντών - κίνδυνος
απαξίωσης του ρόλου των εθελοντικών
οργανώσεων
αποφυγή μακροχρόνιας δέσμευσης
με έναν οργανισμό
Χαμηλή αναγνώριση / περιορίζει τη
διάθεση για συμμετοχή και αυξάνει τις
πιθανότητες για σύγκρουση,
η οποία ενισχύεται με τον κίνδυνο μείωσης
της οικονομικής υποστήριξής τους.
Η σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ
φορέων του κράτους και κυρίως των ΟΤΑ Α’
- Β’ βαθμού συχνά δημιουργεί ένα κλίμα
ασυνεννοησίας με αρνητικές επιπτώσεις
στην κοινωνία
σμα των εθελοντών και ΜΚΟ /
ανάγκη ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων
για την καλύτερη αλληλεπίδραση και
συνεργασία μεταξύ των εθελοντών και του
προσωπικού ΜΚΟ
Δεν υπάρχει κουλτούρα του
εθελοντισμού
Ο Εθελοντισμός δεν πρέπει να
υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του Κράτους ή
την αμειβόμενη εργασία αλλά -εν γένει- να
επικουρεί.
Ανάγκη για «μεγαλύτερη ενίσχυση
και συσπείρωση των κοινωνιών σε τοπικό
επίπεδο - αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση
των πολιτών»

καταγραφή και διαχείριση των
εθελοντών

Προσφορά ειδών
από
οργανώσεις,
καταστήματα,
επιχειρήσεις,
πολίτες,
συλλόγους/σωματεία, φορείς κλπ

Χορηγίες για τις ανάγκες
λειτουργίας και συμμετοχής των
εθελοντών στην υλοποίηση διαφόρων
δράσεων

Αξιοποίηση της παροχής
υπηρεσίας της αναδόχου εταιρείας
σχετικά με τη νέα Οδηγία Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Ευκαιρίες

Πλεονεκτήματα εθελοντισμού

Ανάπτυξη της ευαισθησίας σε
νέους

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου / απόκτηση δεξιοτήτων και
εμπειρίας / ανάπτυξη επικοινωνίας

Κίνητρο απασχόλησης με τον
εθελοντισμό: η κοινωνική αλληλεγγύη
και η ενίσχυση των ευπαθών ομάδων

Ευαισθητοποιημένα ΜΜΕ

Ανάπτυξη διαδικτύου

Ποικιλία
ευκαιριών:
δημιουργία κινήτρων συμμετοχής –
προσέλκυσης
των
εθελοντών
(παλαιών και νέων) / δημιουργία
υποδομής, για καλύτερη αξιοποίηση
του
εθελοντικού
ανθρώπινου
δυναμικού / παροχή εθελοντικής
υπηρεσίας
από
εξειδικευμένους
επαγγελματίες.

Ανάπτυξη
συνεργασιών
μεταξύ εθελοντών και επαγγελματιών
καθώς και δημιουργία υποδομής
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
εθελοντών – φορέων και εθελοντών –
εταιριών - αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα
στο
τρίπτυχο
προετοιμασία – αντιμετώπιση –
αποκατάσταση

Η οικονομική κρίση  Αυξητική
τάση στον ενεργό εθελοντισμό στην
Ευρώπη
(αίτια:
η
αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα, η προώθηση
του εθελοντισμού μέσα από δημόσιες
πρωτοβουλίες, ο αυξανόμενος αριθμός
των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ), αυξανόμενος αριθμός ατόμων
που εμπλέκονται σε βραχυπρόθεσμα
έργα
εθελοντισμού, η αυξανόμενη

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
162
συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
και η αλλαγή
του ρόλου και της
αντίληψης για το δημόσιο)

Διαφάνεια
και
ζητήματα
ελέγχου των οργανώσεων - Έλεγχος των
οικονομικών
των
οργανώσεων,
πιστοποίηση, δημιουργία μητρώου,
αξιολόγηση για την καλύτερη λειτουργία
του Εθελοντισμού (σύζευξη προσφοράς
και ζήτησης εθελοντικής εργασίας)

Αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά
με τον Εθελοντισμό οι οποίες αφορούν
είτε, στο πλαίσιο λειτουργίας των
οργανώσεων ως προς τις υποχρεώσεις
τους, είτε στο νομικό πλαίσιο
κατοχύρωσης της εθελοντικής εργασίας.


Αναγνώριση:
μπορεί
να
συνδυάζεται με κάποιο πιστοποιητικό
εθελοντικής εργασίας

Ειδικά προγράμματα που
γίνονται σε συνεργασία κράτους και
ΜΚΟ για την στήριξη των ΜΚΟ στη
διαχείριση των εθελοντών
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Από την παραπάνω ανάλυση swot προκύπτει ότι οι πολιτικές στον άξονα της κοινωνικής πολιτικής κατέχουν πρωταρχική
θέση στους στόχους της δημοτικής αρχής. Οι βασικές κοινωνικές δομές και δράσεις υφίστανται για δεκαετίες, ωστόσο
έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών έχουν
οδηγήσει στην έντονη δραστηριοποίηση στους διάφορους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και στην αύξηση των
παροχών υπηρεσιών στις ευάλωτες κυρίως ομάδες.
Οι υποδομές είναι πολύ καλές με δυνατότητα βελτίωσης και επέκτασης, το προσωπικό είναι καταρτισμένο και έμπειρο με
ενδιαφέρον στην εξυπηρέτηση των πολιτών και ανταποκρίνεται στη διεκπεραίωση νέων διαδικασιών (νέες αρμοδιότητες
βάσει του Ν. 3852/2010). Ο δήμος αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συμμετοχή σε προσκλήσεις
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα αυτό δεν επιτρέπει τη
συχνότητα συμμετοχής και υποβολής προτάσεων.
Η συνεργασία με τοπικούς και μη φορείς για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων και προγραμμάτων είναι σε πολύ
καλό επίπεδο με επιτυχή αποτελέσματα και κυρίως με πολύ ικανοποιητική απόδοση στους ωφελουμένους.
Ο δήμος συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, μετέχει σε δίκτυα και συνδέσμους επιδιώκοντας τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την εφαρμογή νέων και καινοτόμων μεθόδων και προγραμμάτων.
Υπάρχει πληθώρα δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συμβάλλοντας στην
ενημέρωση, πληροφόρηση και προστασία σε θέματα υγείας. Υλοποιούνται καινοτόμα έργα σε ευαίσθητες ομάδες
(παιδιά, Τρίτη ηλικία) τα οποία έχουν διακριθεί (λ.χ. Τηλεϊατρική).
Οι ανάγκες των σχολείων αυξάνονται και η μείωση των πόρων οδηγούν στη χορήγηση υποστήριξης από το δήμο. Ο
δήμος ανταποκρίνεται όσο του επιτρέπεται (οικονομικά, εκτέλεση έργων, εργασίες, κ.ά.) αλλά είναι απαραίτητη η
καλύτερη διαχείριση των πόρων, εκ μέρους των Σ.Ε., με προτεραιότητες και ιεράρχηση των αναγκών των σχολείων.
Πλούσια η δραστηριοποίηση της δημοτικής βιβλιοθήκης με ποικιλία εκδηλώσεων. Άνθρωποι των Τεχνών και Γραμμάτων
συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση εκδηλώσεων συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και στο βιοτικό
επίπεδο των πολιτών.
Σημαντική είναι η εθελοντική προσφορά σε ποικίλες δράσεις, αλλά απαιτούνται ενέργειες για ενθάρρυνση προκειμένου
να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Προς αυτόν τον σκοπό έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
διαχείρισης εθελοντών (e-ethelontis) για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό αυτών.
Τα δύο νομικά πρόσωπα του δήμου συμβάλλουν καίρια και αποφασιστικά στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου. Οι
παιδικοί σταθμοί προσφέρουν άριστες υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό σε πολύ καλές κτιριακές υποδομές αλλά οι
ανάγκες των πολιτών συνεχώς αυξάνονται και αυτό δημιουργεί ανάγκη επέκτασης των σταθμών για φιλοξενία μεγαλύτερου
αριθμού παιδιών. Το ΠΟΑΚΕ πραγματοποιεί πληθώρα αξιόλογων και ποιοτικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή σημαντικών
προσώπων των Τεχνών και Γραμμάτων αποσκοπώντας στην καλλιέργεια του πνεύματος και την παραγωγή της κουλτούρας. Οι
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
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αθλητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στους αθλητικούς χώρους οι οποίοι συνεχώς βελτιώνονται (πιστοποίηση γηπέδου Σ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) με τη συμμετοχή όλων των ηλικιών. Διοργανώνονται αγώνες για την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και
της αρχής της ευγενούς άμιλλας. Ολοκληρώθηκε το έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου, ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό στη
διάθεση των ομάδων της περιοχής και του κοινού. Τέλος, συνετάχθη ΟΕΥ για το ΠΟΑΚΕ με σκοπό την καλύτερη διοικητική
οργάνωση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

Η λειτουργία των: Ιατρικού Κέντρου, μαιευτηρίου ΡΕΑ, Ναυτικού Μουσείου, Ευγενιδείου Ιδρύματος, ΜουσείουΚΟΥΛΟΥΡΑ, Κλειστού γηπέδου Tae Kwon Do, Μαρίνας Φλοίσβου, Village, IKA είναι σημαντική στη χάραξη των πολιτικών
του δήμου αναφορικά με τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
Αντιμετώπιση κρίσεων: ο δήμος Π. Φαλήρου ανταποκρίνεται άμεσα στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων (διάθεση
οχημάτων, εξοπλισμού, χώρων, προσωπικού, συγκρότηση ομάδων-επιτροπών, κατάρτιση σχεδίων δράσεων, λειτουργία
δομών)
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βελτίωση της οργάνωσης της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ιατρείων/ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με τη χρήση πληροφοριακού
συστήματος.
Βελτίωση της πληροφόρησης – ενημέρωσης για τις δράσεις που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού.
Ανάπτυξη τομέων παροχής ΠΦΥ.
Αύξηση έντασης της συμμετοχής του δήμου σε συνέδρια/προγράμματα που αφορούν στην υγεία.
Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας σε άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Ανάγκη απόκτησης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Ανάγκη καλλιέργειας του εθελοντισμού και ενίσχυση της συμμετοχικότητας σε εθελοντικά προγράμματα και
δράσεις / Ενίσχυση του πνεύματος της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης.
Βελτίωση και αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ.
Επέκταση των παιδικών σταθμών για κάλυψη περισσοτέρων αναγκών των πολιτών.
Ανάγκη στελέχωσης των διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών των ΝΠΔΔ / ανάγκη υποστήριξής τους από τις
υπηρεσίες του δήμου (διοικητικά-οικονομικά-τεχνικά)
Υποστήριξη των σχολείων. Συντήρηση και επισκευή υποδομών.
Επισκευή και βελτίωση των πνευματικών κέντρων.
Έργα-εργασίες εισαγωγής βιοκλιματικών εφαρμογών και χρησιμοποίηση οικολογικών υλικών στα σχολεία.
Συνέχιση και βελτίωση της ανάπτυξης συνεργασιών.
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
Κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού σε εξειδικευμένες αρμοδιότητες.
Προώθηση του αθλητικού πνεύµατος, και σε συνδυασµό µε την µετάδοση κοινωνικών µηνυµάτων.
Συνέχιση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων διατηρώντας το υψηλό επίπεδο.
Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του ΠΟΑΚΕ για τον πολιτισμό και αθλητισμό
Στελέχωση προσωπικού και κατά περίπτωση εξειδικευμένου.
Αξιοποίηση ΤΠΕ.
Προσαρμογή των δράσεων σε νέες καταστάσεις (λ.χ. διαδικτυακές-διαδραστικές δραστηριότητες)
Ανάγκη ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας πολιτών στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα (επίτευξη ενός
κοινού σκοπού – η αναβάθμιση της κοινωνίας πολιτών αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του κράτους όπου θα
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις).
Σχεδιασμός δράσεων για καταστάσεις κρίσεων (π.χ. covid-19)
Αλλαγή κουλτούρας / Η Δημόσια Διοίκηση μεταρρυθμίζεται.
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3.2.3

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενδυναμώνεται συνεχώς στην εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική και τοποθετείται στο επίκεντρο των αναπτυξιακών προσπαθειών. Η Κεντρική
Διοίκηση με παρεμβάσεις – θεσμικές, χρηματοδοτικές, στελέχωσης και ψηφιακής αναβάθμισης –
προσπαθεί να αναβαθμίσει καθολικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Τ.Α. σε συνεργασία με
αυτοδιοικητικούς φορείς. Η τοπική ανάπτυξη και βελτίωση της τοπικής οικονομίας &
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και
δυνατοτήτων καθώς και την οικοδόμηση νέων πλεονεκτημάτων τα οποία γνωρίζουν καλύτερα οι
τοπικές κοινωνίες.
Η υιοθέτηση μέτρων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων
δραστηριοτήτων

και οι προτάσεις για «οριζόντιες» πολιτικές, σε τομείς όπως τουρισμός,

ναυτιλία, εμπόριο, προϊόντα μεταποίησης κ.ά.
χρηματοδοτικών εργαλείων

σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των

που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των καινοτομικών

δραστηριοτήτων και στη μεταφορά τεχνολογίας & τεχνογνωσίας, αποτελούν βασικές παράμετροι
για τις προσπάθειες οριζόντιας μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ο σωστός σχεδιασμός των φορέων της Τ.Α. – με δεδομένη την παρατεταμένη οικονομική
κρίση αλλά και τις επιπτώσεις του covid-19 - αποτελεί τμήμα βραχυχρόνιας αλλά και
μακροχρόνιας τοπικής ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να είναι εστιασμένη γύρω από τη βελτίωση
της καθημερινότητας του πολίτη με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την ανάδειξη της
ανάγκης υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και να στοχεύει στην:
 τοπική ανάπτυξη και ευημερία
 παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 ενίσχυση

υποδομών

κοινωνικού

χαρακτήρα
 προστασία των ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων
 προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
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 στήριξη και ανάδειξη του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τοπικό
οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και
 δημιουργία πλαισίου στενής συνεργασίας με τις δημοτικές αρχές.
Αναγκαία είναι η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων, που θα συνοδεύονται από ένα
σχεδιασμό και άλλων πολιτικών (λ.χ. κατάρτιση και δια βίου μάθηση του εργατικού δυναμικού,
υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις,

συνεργασίες, κ.ά.),

προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αύξηση του παραγόμενου τοπικού
προϊόντος και συνακόλουθα του πολιτισμικού προϊόντος αλλά και της απασχόλησης. Ειδικότερα,
η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων αποτελεί βασικός πυλώνας για την

ανάπτυξη

πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση του εξειδικευμένου δυναμικού για την ενίσχυση κλάδων της
οικονομίας (λ.χ. μεταφορές, ενέργεια, κυκλική οικονομία, διατροφικός τομέας, μεταποίηση, ναυτιλία,
τουρισμός, πολιτισμός, υγεία κλπ).

Επιπλέον, σημαντικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι ο συντονισμός
και η συνεργασία. Για να επιτευχθούν οι στόχοι, δεν αρκεί η επικέντρωση της προσοχής μόνο
στην επίτευξη επιμέρους στόχων. Χρειάζεται να ξεπεραστούν εμπόδια, διαχρονικές αδυναμίες
και νοοτροπίες που υπονομεύουν τη συνεργασία, να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα
συντονισμού και να επιδιωχθούν εκτεταμένες συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού, του δημοσίου
και του κοινωνικού τομέα, μεταξύ των επιχειρήσεων, του εκπαιδευτικού συστήματος και των
ερευνητικών ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τοπική ανάπτυξη της πόλης του Παλαιού Φαλήρου,
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες του δήμου μας αλλά και τις δυνάμενες προς
διαμόρφωση μέσω ενός βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου προσαρμοσμένο στις τοπικές
ιδιαιτερότητες, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα με στόχο τη
συνύπαρξη της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης κινητικότητας των πολιτών. Επιδιώκει τη
συνεργασία

και το διάλογο των εμπλεκομένων – Πολιτεία, Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική

Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών – ώστε να αναδειχθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες.
Επισημαίνεται ότι η υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων («Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης»)
σε τοπικό επίπεδο
προκλήσεων

και

δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνέργειας για την αντιμετώπιση των
την

επίτευξη

της

οικονομικής

και

κοινωνικής

βιωσιμότητας

της

πόλης, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Άλλωστε έχει επισημανθεί ότι ο ρόλος της
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης & των Τοπικών Κοινωνιών είναι σημαντικός στην επιτυχημένη επίτευξή
της. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι παρέχουν έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένους στόχους και
υποστόχους

που

μπορούν

να βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο βιώσιμες, να εξασφαλιστεί μια Βιώσιμη Οικονομία –
Κοινωνία μέσω της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και κοινωνικής συνοχής. Η
οικονομική κρίση απέδειξε ότι είναι αναγκαίο ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες την
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, για μια κοινωνία ευημερίας χωρίς
αποκλεισμούς, και για την επιλογή των κατάλληλων προτάσεων & δράσεων που θα συμβάλλουν
σε μια Βιώσιμη Κοινωνία είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η
συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας πρωτοβουλίας.

3.2.3.1 Περιγραφή πλεονεκτημάτων και κύριων δραστηριοτήτων – πρωτοβουλιών του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Τουριστικός δήμος: Ο Δήμος Π. Φαλήρου

(έχει ανακηρυχθεί τουριστικός δήμος – ΦΕΚ

329/Α/1976 και χαρακτηρίστηκε Ολυμπιακή Πόλη) συνδέεται µε το κέντρο της Αθήνας µέσω της
Λεωφόρου Αµφιθέας και της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ η σύνδεση µε το λιµάνι του Πειραιά γίνεται
µέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Δηλαδή στην παραλιακή, η θέση του είναι προνομιακή, μόλις
15 λεπτά οδικώς από το κέντρο της Αθήνας και σε κοντινή απόσταση από τον Πειραιά. Οι
κεντρικοί οδικοί άξονες (Λ. Ποσειδώνος, Λ. Αµφιθέας, Ζησιµοπούλου, Αχιλλλέως, Ελ. Βενιζέλου)
ενισχύουν την εύκολη προσβασιµότητα στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου.
Το παραλιακό μέτωπο αποτελεί το προνομιακό
κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου και η αξιοποίησή του
μέσω συνεργασιών και συνεργειών θα επιτρέψει
παρεμβάσεις ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.
Υπερτοπικός
χαρακτήρας

χαρακτήρας:
[Μαρίνα

Ο

υπερτοπικός

Φλοίσβου,

του

Πλανητάριο,

Εκπαιδευτικό Κοινωφελές 'Ιδρυμα Ευγενίδου, Ναυτικό
Μουσείο, θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, Πάρκο Φλοίσβου-Παιδότοπος, Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου, Ναυτικοί
Όμιλοι, Ολυμπιακό Γήπεδο T AE KWON DO,

Cine V illage, Θερινό Σινεμά,

Κλειστό Γυμναστήριο,

ξενοδοχεία, πλαζ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οργανωμένοι χώροι πρασίνου, ελεύθερες
κοινόχρηστες ζώνες ικανού πλάτους οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση των πεζών, Αίθουσα
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Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου, ύπαρξη γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (τραµ),
λειτουργία ιδιωτικών νοσοκοµείων (µαιευτήριο Ρέα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, κλπ), κεντρική πράσινη
διαδρομή εμπορικού Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής που κατόπιν
ελέγχου του ΕΣΠΕΛ κατετάγη στην κατηγορία Ι΄ (η καλύτερη) και αποτελεί πλεονέκτημα στην κεντρική
αγορά, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Πολλαπλών Χρήσεων και ανοικτών γηπέδων
τένις και ποδοσφαίρου, Πάρκο 22 στρεμμάτων Αγ. Γεωργίου-Τροκαντερό, Μουσείο παιδικών παιχνιδιώνΠύργος ΚΟΥΛΟΥΡΑ, εµπορικές ζώνες επιχειρηµατικότητας επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου, της οδού
Ζησιµοπούλου, της οδού Ελ. Βενιζέλου, της οδού Αγ. Βαρβάρας] επιτρέπει την ανάπτυξη δράσεων σε

συνεργασία με τους δήμους που βρίσκονται στο ίδιο παραλιακό μέτωπο με στόχο να επιτευχθεί
τοπική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία με αποτέλεσμα την κοινωνική ευημερία και
ασφάλεια.
Βασικές υποδομές του δήμου που καθορίζουν την ανάπτυξη των δράσεων στον συγκεκριμένο
Άξονα:
Πολυχώρος του Δημαρχείου
Πολιτιστικό Κέντρο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» (διατηρητέο)
Πνευματικά Κέντρα
Υπαίθριοι χώροι (Μπάτης, Πάρκο Φλοίσβου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου – Τροκαντερό,
πλατείες, Βοτανόκηπος)
Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Δημοτική Πινακοθήκη (κτίριο Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ)
Δημοτικοί αθλητικοί χώροι
Κλειστό Γυμναστήριο Σ. ΜΠΕΦΟΝ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων σχολείων του δήμου
Πολιτισμική δραστηριότητα: Οι δράσεις και η υλοποίηση προγραμμάτων & εκδηλώσεων στον
τομέα του πολιτισμού & της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της αναψυχής, του αθλητισμού &
τουρισμού είναι πλούσιες και ποικίλες. Αναγνωρίζοντας αλλά και προωθώντας τον κεντρικό ρόλο
των πολιτισμικών αξιών στη βιωσιμότητα της πόλης, καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για
την ανάπτυξη και διάθεση του πολιτισμικού προϊόντος που θα συμβάλλει στη βελτίωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση
επενδύσεων & επισκεπτών.
Στο Παλαιό Φάληρο ιδιαίτερο και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτιστικού του χαρακτήρα
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έχουν διαδραματίσει οι Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες (οι οποίοι αφίχθησαν στο Παλαιό
Φάληρο μετά τις απελάσεις – 1964). Διακρίνονται για τον κοσμοπολιτισμό, την ευρύτητα του
πνεύματος και τη γλωσσομάθειά τους, την κοινωνικότητα και μόρφωση. Εκφράζουν την
εθνοτοπική τους ταυτότητα μέσω των κοινωνικών πρακτικών (της πολίτικης κουζίνας και των
αγαθοεργιών), αλλά και της μουσικής (βυζαντινής, ρεμπέτικων, πολίτικης λύρας). Τους ενδιαφέρει
κυρίως η συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η οργάνωση συλλόγων (αθλητικοί και
πολιτιστικοί). Η έντονη δράση τους, η κουλτούρα και οι ξεχωριστές γνώσεις τους στην «κουζίνα»
ενισχύουν τις δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης στην τοπική οικονομία και απασχόληση.

3.2.3.2 Συνεργασίες
Το 2017 οι δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Αλίμου συγκρότησαν το Σύνδεσμο
Δήμων Νότιας Αττικής (ΦΕΚ σύστασης 1215/Β΄/06.04.17), σκοπός του οποίου είναι η κοινή
ανάπτυξη των Δήμων του παραλιακού μετώπου και των Δήμων της περιοχής, η
περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμισή τους, λόγω και της αυξημένης προσέλευσης
πολιτών απ’ όλη την Αττική για επίσκεψη στην παραλία και στους χώρους και τις
εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Ο ΣυΔΝΑ υπέβαλε
πρόταση για ΟΧΕ/ΒΑΑ σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, η οποία εγκρίθηκε (αρ. πρωτ. 2775/09.08.2017 ένταξης – Η
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ). Για την εφαρμογή της ΟΧΕ/ΒΑΑ, ο Σύνδεσμος
σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τη Λυρική Σκηνή & το
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών.
Συνεργασία του δήμου με τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ στο
πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης του πολιτισμού ως στοιχείου της καθημερινότητας
των δημοτών και της προώθησης ότι πολιτισμός δεν πρέπει να έχει σύνορα, καθώς η τέχνη
έχει πολλαπλά πεδία δράσης. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινού, η Στέγη εγκαινίασε τον
Οκτώβριο του 2011 το θεσμό των Φίλων της Στέγης, επιδιώκοντας, έτσι, τη δημιουργία
ενός κύκλου με αποκλειστικά προνόμια. Η συνεργασία παρέχει στους δημότες του Π.
Φαλήρου, εκτός από τα γενικά προνόμια των Φίλων, και πρόσθετα προνόμια.
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Συμμετοχή του δήμου μας στο Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της
Λεωφόρου Συγγρού & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη
και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού αποτυπώματος, το οποίο ήδη υφίσταται και
το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς επιδιώκουν με δράσεις και συνεργασίες να το
προβάλουν με στόχο την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και την δημιουργική
οικονομία. Η ανάπτυξη των δράσεων του δικτύου θα επιδιωχθεί σε συνεργασία με
αντίστοιχους φορείς που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο και στην Λεωφόρο
Πειραιώς. Ειδικότερα, στο δίκτυο της Συγγρού συμμετέχουν οι παρακάτω:
-

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

-

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

-

Εθνική Λυρική Σκηνή

-

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

-

Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης

-

Ίδρυμα Ωνάση

-

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

-

Μουσείο Ακρόπολης

-

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

-

Περιφέρεια Αττικής

-

Δίκτυο Πολιτισμού Δήμου Αθηναίων

-

Δήμος Καλλιθέας

-

Δήμος Νέας Σμύρνης

-

Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Λειτουργία της «ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ». Σκοπός των αγορών των
καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων
μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων
διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε
αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.
Συνεργασία μελών της σχολικής κοινότητας, φορέων της πόλης, του δήμου, συγγραφέων
και εθελοντών (εικονογράφοι, εικαστικοί, αφηγητές, παιδαγωγοί, εμψυχωτές) για την
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υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ– τα τελευταία 8 χρόνια) προκειμένου να προάγουν την Φιλαναγνωσία.
Μάλιστα,

το 2019, η δράση

«1ος Βιβλιοπερίπατος στο Παλαιό Φάληρο» (η οποία

υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των κεντρικών βιβλιοπωλείων της Πόλης, του Ιερού Ναού
Αγίου Αλεξάνδρου και του Μουσείου Παιχνιδιών Μπενάκη) κατέκτησε βραβείο στο θεσμό
BRAVO (κορυφαίος θεσμός διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν
Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία Πολιτών για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη στην Ελλάδα). Στόχος της προαναφερομένης δράσης είναι τα παιδιά, κυρίως, να
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν
αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα και κυρίως να αποκτήσουν μια
ξεχωριστή βιωματική σχέση με τον κόσμο του βιβλίου.
Συνεργασία δήμου με Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Τουρισμού). Δίνεται ιδιαίτερη
σημασία στον επιστημονικό σχεδιασμό της στρατηγικής της Περιφέρειας για την προβολή
και ανάπτυξη του τουρισμού της Αττικής. Δίνονται δυνατότητες επικοινωνιακού
σχεδιασμού, συμμετοχής σε διαβουλεύσεις για την τουριστική καμπάνια. Ανάγκη
ανάδειξης «άγνωστων» και «αυθεντικών» προορισμών της Αττικής.
Σύμπραξη του δήμου Παλαιού Φαλήρου με την «ΑΝΟΔΟ» (πιστοποιημένος Φορέας
Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) για τη λειτουργία
της δομής: «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών Δήμου
Παλαιού
Κοινωνικό

Φαλήρου:
Παντοπωλείο-

Παροχή Συσσιτίου Δήμου
Παλαιού Φαλήρου».
Συνεργασία με εθελοντές
εικαστικούς (με χορηγούς
για την προμήθεια των υλικών) για να φιλοτεχνηθούν επιφάνειες σε διάφορα σημεία της
πόλης. Στόχος η ενδυνάμωση του κλάδου και ταυτόχρονα περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
για μια όμορφη και καθαρή πόλη.
Συνεργασία με επιχειρήσεις της πόλης για την προώθηση «πακέτων» προσφορών προς
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τους δημότες και επισκέπτες για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Συνεργασία του δήμου με ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού για πραγματοποίηση
εκδηλώσεων προβολής και ανάδειξης της πόλης σε πολιτιστικό-τουριστικό πόλο έλξης επισκεπτών.
Συνεργασία του δήμου με αθλητικούς φορείς για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων (αθλητικός
τουρισμός).

3.2.3.3 Δράσεις/έργα άλλων φορέων στην πόλη που επηρεάζουν τις πολιτικές του
δήμου
 Ολυμπιακό Γήπεδο Χειροσφαίρισης και Ταεκβοντό Φαλήρου το οποίο είναι μέρος του
Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου (ιδιοκτησία της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.). Είναι
κλειστό γυμναστήριο με χωρητικότητα 8.536 θέσεις. Χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως και
φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων (διεθνείς εκθέσεις, μουσικά βραβεία, συναυλίες,
παραστάσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων, αθλητικές διοργανώσεις, κ.ά.)
 Εμπορικό κέντρο South Polis, κατασκευασμένο από τον όμιλο Μπ. Βωβός, που μεταξύ των
άλλων περιλαμβάνει συγκρότημα όπου λειτουργούν οι πολυκινηματογράφοι Village και η
εταιρεία Jumbo, καθώς επίσης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 ΡΕΑ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου
(Ιδιωτική Γενική Κλινική).
 Πάρκο της Ναυτικής Παράδοσης. Βρίσκεται στον όρμο του Παλαιού Φαλήρου, δίπλα
ακριβώς από την μαρίνα του Φλοίσβου: το ένδοξο θωρηκτό "Γεώργιος Αβέρωφ", το
αντιτορπιλικό "Βέλος", το ιστιοφόρο "Ευγένιος Ευγενίδης", το καΐκι "Ευαγγελίστρια", το
πλοίο πόντισης καλωδίων "Θαλής ο Μιλήσιος" και τέλος η τριήρης "Ολυμπιάς".
 Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών που παρουσιάζει παιχνίδια, βιβλία, έντυπα, ρουχισμό και
αντικείμενα της παιδικής ηλικίας από όλον τον κόσμο (από το 2017). Μεταξύ των άλλων
στόχος του Μουσείου είναι να επιτελέσει ενεργό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής,
τη

διαφύλαξη

της

παγκόσμιας

πολιτιστικής

κληρονομιάς

και

τη

διενέργεια

διαπολιτισμικού διαλόγου.
 Ίδρυμα Ευγενίδου. Είναι ένα εκπαιδευτικό κοινωφελές ίδρυμα και οι εγκαταστάσεις του
περιλαμβάνουν

το

Ευγενίδειο

Πλανητάριο,

Διαδραστική

Έκθεση

Φυσικής

και

Βιοτεχνολογίας (σε τρεις ορόφους), μεγάλη βιβλιοθήκη και συνεδριακούς χώρους. Έργο
του ιδρύματος είναι επίσης η ετήσια απονομή υποτροφιών και η έκδοση τεχνικών και
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ναυτιλιακών βιβλίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
παλαιότερα με το Υπουργείο Παιδείας.
 Τουριστική Μαρίνα Φλοίσβου. Πρόκειται για κορυφαία και πολυβραβευμένη μαρίνα της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα και έχει θέσει ιδιαίτερα
ψηλά τον πήχη για τον ανταγωνισμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, ενώ
παράλληλα έχει συμβάλλει σημαντικά και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Η
Μαρίνα Φλοίσβου βραβεύεται με τη Γαλάζια Σημαία από το 2007 και πιστοποιείται με
ISO9001 και ISO14001 από το Lloyd’sRegisterGroup από το 2008 – αποτελώντας έτσι την
πρώτη και μοναδική μαρίνα της Ελλάδας που κατέχει και τις δύο πιστοποιήσεις. Κατά το
2019 η Μαρίνα Φλοίσβου πραγματοποίησε και περιβαλλοντικές επενδύσεις οι οποίες
αφορούσαν σε νέα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως
έργα συλλογής απορριμμάτων και αποβλήτων, έργα πρασίνου, υπηρεσίες αντιμετώπισης
ρύπανσης και προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού κ.ά.
Για το 2019 η πληρότητα του εμπορικού του τουριστικού λιμένα έφτασε το 97%, με τα
ποσοστά επισκεψιμότητας να διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με μέσο όρο
27.000 επισκεπτών κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην
εγκατάσταση απασχολούνται περί τους 1.100 εργαζόμενους στα σκάφη, τα γραφεία, τα
καταστήματα και στον Φορέα Διαχείρισης.
 Ξενοδοχεία. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης και της τουριστικής κινητικότητας.
 Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
 Μεγάλες εγκαταστάσεις γραφείων και επιχειρήσεων (λ.χ. ναυτιλιακές εταιρείες).
 Στα σύνορα Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου λειτουργεί το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο (πρότυπο νοσοκομείο, εξειδικευμένο στις παθήσεις της καρδιάς ενηλίκων και
παίδων, και αποτελεί δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» στο
ελληνικό Δημόσιο) και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (χώρος διεξαγωγής
πολιτιστικών εκδηλώσεων συνολικής έκτασης 210.000 μ², το οποίο περιλαμβάνει τις
κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής καθώς και πάρκο αστικού τύπου και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις. Προσφέρει
ευκαιρίες για αλλαγές και βελτιώσεις καθώς και ανάπτυξη σε πολλούς τομείς όπως
πρασίνου, προσβασιμότητας, βιοκλιματικών παρεμβάσεων, οικονομικού οφέλους λόγω
επισκεψιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας τοπικών επιχειρήσεων, απασχόλησης, ΤΠΕ,
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κλπ. Με δεδομένες τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος στην οικονομική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, προκύπτει η
ανάγκη εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού σε
τομείς που συνδέονται με το νέο προσφερόμενο «πολιτιστικό - τουριστικό προϊόν», στην
κατεύθυνση του εμπλουτισμού του αλλά και της παράλληλης διάχυσης των ωφελειών από
τη λειτουργία του Κέντρου στην αστική περιοχή των παραλιακών δήμων.
 Ολοκλήρωση της κατασκευής της πεζογέφυρας (μεταλλική) στην παραλιακή λεωφόρο
Ποσειδώνος στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου (οδού Αφροδίτης) από το Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ). Το έργο σχετίζεται με τον υψηλό βαθμό
επικινδυνότητας για τους πεζούς και θα συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας
του παραλιακού μετώπου καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Στον πυρήνα της μεταμόρφωσης του Όρμου είναι η
μετατόπιση της σημερινής λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς και η μερική υπογειοποίησή
του. Αναμένεται η ολοκλήρωση της Α΄φάσης του έργου που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής
από το Μάιο του 2017 και αφορά σε έργα οδοποιίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης των
παραλιακών δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου, οι οποίοι έρχονται πολύ συχνά
αντιμέτωποι με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Επιπρόσθετα, στα κρίσιμης σημασίας
οδικά έργα, εκτελούνται συνοδευτικά περιβαλλοντικά και αρδευτικά στοιχεία, κάτω από
δύσκολες συνθήκες καθώς υλοποιείται εντός πυκνού αστικού ιστού και απαιτούσε
πολλαπλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσδοκία των προαναφερομένων δήμων αλλά και
των όμορων είναι ότι το έργο θα προσδώσει υπεραξία στην περιοχή καθώς την θωρακίζει
από τα πλημμυρικά φαινόμενα και θα αποτελέσει μία σημαντική διέξοδο αναπτυξιακού,
πολιτιστικού, αθλητικού και τουριστικού χαρακτήρα για τους πολίτες. Θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων στις γύρω περιοχές. Η
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους δήμους Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, καθώς
και με τους άλλους όμορους δήμους μέσω της συνεχούς διαβούλευσης θα προετοιμάσουν
τη Β΄Φάση του έργου που περιλαμβάνει τα έργα ανάπλασης. Στόχος είναι το άνοιγμα με
καλύτερο και λειτουργικότερο τρόπο της πρόσβασης των πολιτών προς το παραλιακό
μέτωπο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής. Πρόκειται κατά βάση για έργα, τα
οποία θα επιτρέψουν στο παράκτιο πάρκο πολλαπλών χρήσεων που θα αναπτυχθεί
μελλοντικά να μην αποκόπτεται από την πόλη, ενοποιώντας τους τέσσερις όμορους
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δήμους Πειραιά, Μοσχάτου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου με το θαλάσσιο μέτωπο.

3.2.3.4 Δράσεις του δήμου Παλαιού Φαλήρου
Συμμετοχή στο Δίκτυο “SDG 17 GREECE”: Προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με προτεραιότητα στους Άξονες: Πολιτισμός – Παιδεία
– Περιβάλλον – Ανάπτυξη μέσω συνεργειών και κοινών δράσεων.
Συμμετοχή του δήμου Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου στο
πρόγραμμα 100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Για δυο χρόνια
από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου θα συμμετάσχει σε ένα
πρωτοποριακό, καινοτόμο και συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων και εμπειριών σχετικά με το
πως γίνονται οι πόλεις που ζούμε έξυπνες προς όφελος των πολιτών και της αειοφόρου,
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δύο Δήμοι θα λάβουν ειδικές υπηρεσίες
καθοδήγησης (Mentoring και Coaching)
από ειδικούς διεθνείς εμπειρογνώμονες
στους τομείς της έξυπνης υγείας, του
έξυπνου τουρισμού, της έξυπνης και
πράσινης ενέργειας και των νεοφυών
επιχειρήσεων – startups, θα διασυνδεθούν
με άλλες πρωτοπόρες «έξυπνες» πόλεις
όπως η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ και το
Αμβούργο και θα συμμετάσχουν σε πολλές
συναντήσεις απόκτησης τεχνογνωσίας για
τη δημιουργία ενός ΜasterPlan για την
μετεξέλιξη των δήμων μας σε πράσινες, έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.
Ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η Θαλάσσια οικονομία και η Αθηναϊκή Ριβιέρα- Μια μεγάλη
ευκαιρία για την νέα γενιά» στον Πολυχώρο του Δημαρχείου. Δημόσιος διάλογος για την
ανάπτυξη και αξιοποίηση του νότιου παραλιακού μετώπου της Αττικής.
Παρεμβάσεις στην παραλία:
-

Καθαρισμός της παραλίας / Καθαρισμός του βυθού

-

Τοποθέτηση ειδικού συστήματος SEATRUCK (δυνατότητα πρόσβασης στη
θάλασσα ατόμων με αναπηρία)
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Πλωτήρες ανάπαυσης λουομένων.

-

Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας).
Λειτουργία

Κέντρου Κοινότητας

το

οποίο

προσφέρει

πληροφόρηση,

υπηρεσίες

συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλλει στην ανάπτυξη
πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας
και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
Δραστηριότητες των δημοτικών βιβλιοθηκών, και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του
δήμου (ΚΔΑΠ, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, σχολεία),

για την προαγωγή της

φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συνεργασία
τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού,
προκειμένου να προσελκύσουν μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καινούργια βιβλία
και να συμμετάσχουν σε δρώμενα αποκτώντας μια ξεχωριστή βιωματική σχέση με τον
κόσμο του βιβλίου και να κατανοήσουν ότι το βιβλίο είναι πολύτιμο εργαλείο κάθε εποχή.
Ασύρματο Δίκτυο WiFi (σε 15 σημεία του
δήμου

με

προοπτική

επέκτασης

-

χρηματοδοτούμενο). Πρωτοβουλία στήριξης
για

την

παροχή

υψηλής

ποιότητας

πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κατοίκους και
επισκέπτες

στα

κέντρα

της

τοπικής

δημόσιας ζωής .
Βράβευση του δήμου στα Best City Awards (2018) για το Κλειστό Γυμναστήριο και την
ανάπλαση περιβάλλοντος-χώρου 22 στρεμμάτων, για την αξιοποίηση πράσινης και
ανανεώσιμης ενέργειας.
Προοπτική λειτουργίας κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας (υποστήριξη υφιστάμενων
και υπό σύσταση επιχειρήσεων) (χρηματοδοτούμενο).
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Προώθηση μέτρων βιώσιμων
μεταφορών και χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Υλοποίηση δράσεων σε διάφορα
σημεία της πόλης.
Στήριξη της πρωτοβουλίας για την εγκατάσταση Seabin στη Μαρίνα Φλοίσβου (συσκευή
συλλογής πλαστικών απορριμμάτων από την επιφάνεια της θάλασσας).
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Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ΑΒΕΡΩΦ.
Αποκαλυπτήρια μνημείου πεσόντων εφέδρων και εθελοντών Κωνσταντινουπολιτών (στο
Πάρκο Φλοίσβου) παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Άλσους Ναυτικής Παράδοσης για την ανέγερση
του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων έναντι του Θωρηκτού Αβέρωφ.
Ανακατασκευή της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας και διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
Αθλητικές

συνδιοργανώσεις:

έκθεση

ΝΑΤΕΧ

(καλύπτει

όλο

το

φάσμα

του

ναυταθλητισμού), αγώνας δρόμου CARDIO RUN (αφιερωμένος στην Παγκόσμια Ημέρα
Καρδιάς), Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος αγώνας, Panda Tournament ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣWaterpolo, Aphrodite Cup (ρυθμιστική γυμναστική), Πανελλήνιοι αγώνες Taekwon-Do,
αγώνες NUVENTI RACES (κολύμβησης θαλάσσης, Τριάθλου Sprint και δρόμων).
Αεροπορική επίδειξη στο Φλοίσβο.
Πολιτιστικά δρώμενα:
-

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα Σεπτεμβριανά του 1955 (στον
Πολυχώρο του Δημαρχείου – λειτουργία έκθεσης)

-

«Φαληρικά» – Πρόγραμμα εκδηλώσεων δυο εβδομάδων στον
Μπάτη / Παράσταση όπερας του OPERA OUT OF OPERA

-

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις / Αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
Δημιουργία επιλογής στην ιστοσελίδα του δήμου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010).
Δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων -και επιχειρήσεων που ενδεχομένως
υπάγονται σε αυτόν- διαμεσολαβώντας προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά μέρη της στρατηγικής

μάρκετινγκ/branding του δήμου – λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά χαρακτηριστικά των
κατοίκων και των επιχειρήσεων/εργαζομένων καθώς και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών για να βελτιώσει την εικόνα και τη φήμη της πόλης προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες,
επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

και προϋποθέσεις για την τοπική

ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και συνοχή.
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3.2.3.5 Νέες πολιτικές και δυνατότητες υλοποίησης
Στο σχεδιασμό των δράσεων των επόμενων ετών της δημοτικής περιόδου θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η κρίση της πανδημίας του Covid-19 που αποτελεί για όλους

κριτήριο

βιωσιμότητας. Για να ανταποκριθεί ο δήμος στις νέες προκλήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσει
έγκαιρα τις νέες συνθήκες και να προσαρμοστεί & μετασχηματιστεί.
Δράσεις προς υλοποίηση:
-

Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του ΣΥΔΝΑ

-

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

-

Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

-

Ανάπτυξη διαβούλευσης και συμμετοχικότητας

-

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακές εφαρμογές για μεγαλύτερη
προσβασιμότητα

-

Υποστήριξη και υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων
-

Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
και των τοπικών προϊόντων/
συνεργασία του δήμου και
των

τοπικών

(λ.χ.

σύμφωνο

επιχειρήσεων
τουριστικής

ανάπτυξης) – η ανάπτυξη της
τοπικής επιχειρηματικότητας επηρεάζει και τη δομή του πληθυσμού (ενεργό και
απασχολούμενο πληθυσμό, απασχολούμενες γυναίκες και νέοι, ανεργία, εισόδημα)
-

Κοινές δράσεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη της συνεργασίας του δήμου με τον τοπικό
εμπορικό σύλλογο ώστε η αγορά του παλαιού Φαλήρου να καταστεί σημείο

-

Προβολή των πλεονεκτημάτων της πόλης / χρήση των διαδικτυακών μέσων

-

Ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για ενημέρωση των πολιτών

-

Κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων / ειδικότερα υπάρχει ανάγκη θέσεων εργασίας
σε καταστήματα εστίασης και παροχής υπηρεσιών ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες (αύξηση
λουομένων, αύξηση περιπατητών και χρηστών ποδηλάτου)

-

Σχεδιασμός των εκδηλώσεων

-

Επιδίωξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς
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-

Ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και δικτύων συνεργασιών & συνεργειών με Ακαδημαϊκά
ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς ως παράγοντες ανάπτυξης & ουσιαστικής
αναβάθμισης

της

πόλης

/

η

στρατηγική

σύναψης

συνεργασιών-υπογραφής

μνημονίων/συμφώνων – σε επίπεδο ουσιαστικό, ευρύτερο και πολυεπίπεδο – έχει σκοπό
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών με δεδομένο την τεχνογνωσία, το
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές που διαθέτουν οι εν λόγω φορείς για
να στηρίξουν δράσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης του δήμου στους
τομείς

του τουρισμού, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, της οικονομικής

ανάπτυξης και του πολιτισμού, καθώς επίσης να συμβάλλουν στην επίλυση καίριων
ζητημάτων,

με στόχο την ανάδειξη της πόλης μας ως τουριστικού, ναυταθλητικού και

πολιτιστικού πόλου στην Νότια Αθήνα
-

Σύνταξη μελετών για την αξιοποίηση της παραλίας

-

Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου «ΦΛΟΙΣΒΟΣ»

-

Ενέργειες απομάκρυνσης μπαζών και απορριμμάτων σε συγκεκριμένα τμήματα

της

παραλίας που επιβαρύνουν το περιβάλλον (στο λιμανάκι του Μπάτη)/ συνεργασία
συναρμόδιων φορέων / ανάγκη συντονισμού ενεργειών των εμπλεκόμενων συναρμόδιων
φορέων
-

Δημιουργία ποδηλατοδρόμου

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

-

Αποκατάσταση δημοτικής συγκοινωνίας

-

Επίλυση του προβλήματος των χώρων στάθμευσης

-

Δημιουργία χώρων στάθμευσης και ασφάλειας των ποδηλάτων, προκειμένου οι
επισκέπτες με ποδήλατο στο παραλιακό μέτωπο να αποθέτουν – σταθμεύουν το
ποδήλατό τους με ασφάλεια για να απολαύσουν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται

-

Προώθηση

θεματικού

τουρισμού

(συνεδριακός

τουρισμός,

τουρισμός

αναψυχής/απόλαυσης, θαλάσσιος τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομικός
τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, τουρισμός υγείας)
-

Προβολή της πόλης (μέσω της ιστοσελίδας του δήμου

και των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης) και παροχή έξυπνων εφαρμογών (ηλεκτρονικές πινακίδες, σε κινητά
τηλέφωνα) που θα δίνουν πληροφορίες (δρομολόγια, αξιοθέατα, στον

κάθε

ενδιαφερόμενο
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-

Βελτίωση των περιεχομένων του Τουριστικού Portal και ανάπτυξη των δυνατοτήτων
στοχευμένης ψηφιακής προώθησης και προβολής της πύλης, στους δυνητικούς
τουριστικούς επισκέπτες του Δήμου Π. Φαλήρου, μέσω των διαδεδομένων μηχανών
αναζήτησης και κοινωνικών δικτύων / διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα μέσω
τεχνολογιών που θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα
και ταυτόχρονα διασφάλιση ασφάλειας

-

Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας του Παλαιού Φαλήρου που θα στηρίζεται αφενός στα
μοναδικά πλεονεκτήματα της πόλης (παραλιακό μέτωπο και τα σημεία ενδιαφέροντος που
εκτείνονται κατά μήκος αυτού, πολυχώρος του δημαρχείου που έχει τη δυνατότητα να
φιλοξενήσεις πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων) αφετέρου στις γαστρονομικές
επιλογές σε όλες τις γειτονιές της πόλης / δημιουργία ενός συνολικού προϊόντος για
προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο της εστίασης, των ξενοδοχειακών υποδομών και των
αθλητικών εγκαταστάσεων

-

Προσέλκυση τουριστών από όλον τον κόσμο με ιδιαίτερη στόχευση στα ταξίδια citybreak,
την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και των σπορ παραλίας, τη λειτουργία θαλάσσιας
συγκοινωνίας, την τοποθέτηση και εγκατάσταση προβλητών που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση και την επισκεψιμότητα και πολιτιστικές δράσεις όλο τον χρόνο / διεύρυνση της
τουριστικής περιόδου όλο τον χρόνο

-

Υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών / ανάπτυξη εξωστρέφειας του δήμου / κοινές
δράσεις και εκδηλώσεις

-

Ανάπτυξη συνεδριακής αγοράς

-

Ανάδειξη του Παλαιού Φαλήρου ως γαστρονομικού προορισμού και συνεχής βελτίωση
της ποιότητας στις επιχειρήσεις γαστρονομίας και η επαγγελματική ανάπτυξη όσων
εργάζονται σε αυτές (λ.χ. διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας).

-

Πολιτιστικές διαδρομές / αναπλάσεις των χώρων γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος /
υιοθέτηση τρόπου σηματοδότησης

-

Αισθητικές μικροαναπλάσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις σε περιοχές της
πόλης που βρίσκονται μακριά από τα κεντρικά σημεία ώστε να

προσελκύουν το

ενδιαφέρον του κοινού
-

Αναβάθμιση των εκδηλώσεων

-

Αναβάθμιση των κεντρικών πλατειών
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-

Αναβάθμιση του επιπέδου προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων

-

Σχέδιο προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

-

Αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας

-

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος / η κατανάλωση πόρων και η παραγωγή
αποβλήτων λειτουργεί ανασταλτικά για την τοπική ανάπτυξη και τον τουρισμό

-

Σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ώστε να συνυπάρξει η οικονομική
ανάπτυξη και η βιώσιμη κινητικότητα των πολιτών

-

Υποστήριξη των Κοιν.Σ.ΕΠ, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κλπ.

-

Ενθάρρυνση υιοθέτησης Βιώσιμων μοντέλων λειτουργίας από τις επιχειρήσεις /
ανταπόκριση στις επιχειρηματικές προκλήσεις.

3.2.3.6 Στοιχεία απασχολουμένων
Τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού (βάσει των
στατιστικών στοιχείων της απογραφής 2011) αναλύονται στην παρ. 3.2.3 «Τοπική Οικονομία,
Απασχόληση» του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2017 – 2019 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (σχετ. η
με αρ. 312/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ).
Στο δήμο Παλαιού Φαλήρου ο αριθμός των επιχειρήσεων Υ.Ε. ανέρχεται περίπου σε 800.
Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη ανάπτυξη των
καφέ-αναψυκτηρίων. Παρατηρείται διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία
χρόνια ύστερα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τη σύνθεση του πληθυσμού της πόλης
και θα παραστεί ανάγκη για βελτίωση, ανάπτυξη, προσαρμογή των υπηρεσιών τους λόγω των
συνθηκών της καθημερινότητας που προκλήθηκαν από τον covid-19. Επιβάλλεται η αξιοποίηση
των τεχνολογιών, η υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων και η συνεργασία με σκοπό την προώθηση
μιας υγιούς οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Για το λόγο αυτό, με εφαρμογή Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), άρχισε να λειτουργεί διαδικτυακή πλατφόρμα στην
ιστοσελίδα του δήμου για τη χορήγηση των βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων, που αφορούν
στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών του Δήμου μας.
Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της επηρεάζουν τα εργασιακά περιβάλλοντα τα
οποία διαμορφώνονται από τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Οι νέες ανάγκες προσδιορίζουν
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οικονομικό γίγνεσθαι

απαιτούν κατάρτιση και εκπαίδευση σε τομείς ασχολίας που

δημιουργούνται από τις νέες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου σε τοπικό επίπεδο. Ο ∆ήµος µε
την ανάπτυξη συνεργειών, την υλοποίηση προγραμμάτων & δράσεων, την κατάρτιση,
πιστοποίηση & εξειδίκευση στην απασχόληση, την υιοθέτηση καινοτομιών και προώθηση
έξυπνων πρωτοβουλιών, τη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων (με στόχο την εξυπηρέτηση
της κοινωνίας συνολικά) επιδιώκει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, της
απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και

την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων

κοινωνιών ομάδων. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην χώρα μας ο Κοινωνικός
συνεταιρισμός δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις τομείς: α) ένταξη σε εργασία, β) κοινωνική
μέριμνα, γ) παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν συλλογικές ανάγκες ή ενισχύουν την τοπική
ανάπτυξη.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στο συγκεκριμένο τομέα είναι στελεχωμένες με
καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο ενημερώνεται αδιάλειπτα για την κείμενη
νομοθεσία. Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων είναι πολύ ικανοποιητική και η λειτουργία της
υπηρεσίας στοχεύει στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών με ανθρώπινη προσέγγιση και σε
συνεργατικό πνεύμα.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί (βάσει στοιχείων απογραφής 2011)
Απασχολούμενοι
Σύνολο

28.882

Άνεργοι

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής
Τομέας NACE Τομέας NACE Τομέας NACE
A-B
C-F
G-Q

Σύνολο
24.496

117

3.061

Οικονομικώς
μη ενεργοί

Δε δήλωσαν
Από
κλάδο
αυτούς
Σύνολο
οικονομικής
Νέοι
δραστηριότητας
Άνεργοι

21.318

4.386

1.201 35.139

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μονάδες Μέτρησης
Ημερομηνία
Καταγραφής
Δραστηριότητες
Μεταποίησης/Παραγωγής
Δραστηριότητες
Τουρισμού/Υπηρεσίες

Σύνολο
Επιχειρήσεις
-

9/2020

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)
Marriott Hotel)

1/366 δωμάτια/680 κλίνες(Athens

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
182
9/2020

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

1/86 δωμάτια /158 κλίνες (CORAL)

9/2020

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)

1/89 δωμάτια /161 κλίνες (POSEIDON)

9/2020

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

1/30 δωμάτια /56 κλίνες (NESTORION)

9/2020

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

1/30 δωμάτια/54 κλίνες(ARMA)

9/2020

Τουριστικά κάμπινγκ

9/2020

Εμπορικές
Επιχειρήσεις

9/2020

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών
κάμπινγκ ) 715

9/2020

Μαρίνες

438

0
και 800
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος

1 (Μαρίνα Φλοίσβου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Λειτουργία Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο Φαληρικό Δέλτα (βρίσκεται στην Καλλιθέα στα όρια
με το Παλαιό Φάληρο). Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και
μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.



Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου στο Φαληρικό Δέλτα Tae Kwon Do (Παλαιό Φάληρο). Πρόκειται για ένα σύγχρονο
γυμναστήριο που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 4.000 θεατές. Έκτοτε ο χώρος φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις
ιδιωτικών φορέων κυρίως.

 Οικία ΚΟΥΛΟΥΡΑ - Μουσείο Παιχνιδιών Μουσείου Μπενάκη (Λ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1). Στις συλλογές του
Μουσείου Παιχνιδιών περιλαμβάνονται 20.000 παιχνίδια και αντικείμενα της παιδικής ηλικίας, προερχόμενα από τον
ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιφέρεια του Ελληνισμού – από την αρχαιότητα μέχρι το 1970 – καθώς και από την
Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και από χώρες της Ανατολής.


Το Village Φάληρο που βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου (Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3) σ’ ένα
συγκρότημα από κτίρια που περιλαμβάνουν cafe, εστιατόρια, JUMBO και Village Cinemas με parking 1200 θέσεων -εμπορικό κέντρο «South Polis».



Στο Πάρκο της Ναυτικής Παράδοσης που βρίσκεται στον όρμο του Παλαιού Φαλήρου, δίπλα ακριβώς από την μαρίνα του
Φλοίσβου, το ένδοξο θωρηκτό "Γεώργιος Αβέρωφ", το αντιτορπιλικό "Βέλος", το ιστιοφόρο "Ευγένιος Ευγενίδης", το
καΐκι "Ευαγγελίστρια", το πλοίο πόντισης καλωδίων "Θαλής ο Μιλήσιος" και τέλος η τριήρης "Ολυμπιάς" καλούν τους
επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην Ελληνική Ναυτική Ιστορία.



Μαρίνα Φλοίσβου: με διεθνή διάκριση, υψηλών προδιαγραφών. Στη χερσαία ζώνη φιλοξενούνται εστιατόρια, café,
καταστήματα.



Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387): Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν το Ευγενίδειο Πλανητάριο, Διαδραστική
Έκθεση Φυσικής και Βιοτεχνολογίας (σε τρεις ορόφους), μεγάλη βιβλιοθήκη και συνεδριακούς χώρους. Έργο του
ιδρύματος είναι επίσης η ετήσια απονομή υποτροφιών και η έκδοση τεχνικών και ναυτιλιακών βιβλίων σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς και συλλόγους,
Κοιν.ΣΕπ. για την ανάδειξη του τόπου ώστε να αποτελέσει τουριστικός προορισμός (συνεδριακός
τουρισμός, τουρισμός αναψυχής/απόλαυσης, θαλάσσιος τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός,
γαστρονομικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, τουρισμός υγείας) της Νότιας Αθήνας.
2.

Δραστηριοποίηση της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

για την ανάπτυξη
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συνεργασιών και συνεργειών προκειμένου να προωθηθούν πρωτοβουλίες σύμπραξης δημοσίου και
ιδιωτικού φορέα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής.
3. Συνεργασία και εφαρμογή δράσεων με τη Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή της πόλης / αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
για το ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου.
5. Υλοποίηση σκοπών του ΣυΔΝΑ μέσω των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων αναφορικά με την
ανάπτυξη της πόλης για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔ. ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΔΩΝ

1. Άσκηση αρμοδιοτήτων για την αδειοδότηση ΚΥΕ και λοιπών δραστηριοτήτων (βάσει του Ν.
3852/2010) ώστε να αναπτύσσεται η τοπική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη όπως η απλούστευση
και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών - γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρων και κινηματογράφων - άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
Παιδότοπου - βεβαίωση δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου - άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας Υπαίθριων Δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο - άδεια Διενέργειας
Παραστάσεων - λειτουργία Περιπτέρων - βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης
Επαγγέλματος (κομμώτριας, κουρέας, τεχνίτρια περιποίησης άνω & κάτω άκρων). Ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες στο πνεύμα της εξυπηρέτησης και
διευκόλυνσης για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας στο δήμο.
2. Ενέργειες για την αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου (π.χ. θερινό σινεμά, αναψυκτήριο Πάρκου
Φλοίσβου, μικρό ανοιχτό αμφιθέατρο και χριστουγεννιάτικο και πασχαλινό χωριό εντός του Πάρκου
Φλοίσβου, διοργάνωση εκθέσεων στο πολιτιστικό κέντρο Φλοίσβου) ώστε να ενισχύεται η
προσέλευση επισκεπτών στην πόλη.
1. Διοργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα) προκειμένου να κινητοποιήσει
τη συμμετοχή των πολιτών (όχι μόνο του Παλαιού Φαλήρου) σε δραστηριότητες που ενδυναμώνουν
το αθλητικό πνεύμα, το πνεύμα αλληλεγγύης, το πνεύμα της προσφοράς στο περιβάλλον και
ενισχύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η πραγματοποίηση όλων αυτών τα δράσεων ενισχύουν το
τουριστικό προϊόν του δήμου. Ένας δήμος ο οποίος έχει τις υποδομές, το περιβάλλον, τους πόρους, τη
γεωγραφική θέση για τουριστική προβολή και τοπική ανάπτυξη.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Ενέργειες για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης με μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
που στόχο έχουν την απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών
για την εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων
στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση.
3. Μνημόνια συνεργασίας με ΜΚΟ/ΑΜΚΕ για υλοποίηση πράξεων όπου δίνουν τη δυνατότητα
απασχόλησης σε ανέργους. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και προώθηση/υποστήριξη της
δημιουργίας ΚοινΣΕπ.
4. Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας το οποίο, μεταξύ των άλλων, παρέχει
προώθηση στην απασχόληση.

υπηρεσίες

για την

5. Κατάρτιση Μητρώου ανέργων.
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΣΗΣΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατασκευή, ανακατασκευή και επισκευή διαφόρων δημοτικών χώρων – κατασκευή και βελτίωση
υποδομών – κατασκευή έργων φιλικά και ελκυστικά προς το αστικό περιβάλλον με τις απαιτούμενες
πιστοποιήσεις (πάρκα, παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, ηλεκτροφωτισμός, πεζοδρόμια,
αθλητικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, χώροι πρασίνου, συντήρηση πρασίνου, κλπ).
1. Ο δήμος διαθέτει ιστοσελίδα – Portal όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης σε όλους τους τομείς
ενδιαφέροντος ανά θεματική (πολιτισμός, αθλητισμός, αξιοθέατα, ιστορία της πόλης, χάρτες,
περιβάλλον-πράσινο, σημεία ενδιαφέροντος, τουρισμός, φωτογραφικό υλικό, εκδηλώσεις, κ.ά.).
Τουριστικό site με link στο Portal του δήμου (δημιουργία θεματικών spot τουριστικής προβολής).
2.

Δράσεις για ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες/επιχειρήσεις για μια πόλη πιο
φιλική και προσβάσιμη σε όλους.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Συνεργασία δήμου με Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Τουρισμού).
Συνεργασία δήμου με ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού για πραγματοποίηση εκδηλώσεων
2. προβολής και ανάδειξης της πόλης σε πολιτιστικό-τουριστικό πόλο έλξης επισκεπτών.
Συνεργασίες της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την τουριστική ανάπτυξη και
3. προβολή του δήμου.
Συνεργασία του δήμου με αθλητικούς φορείς για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων (αθλητικός
4. τουρισμός).
5. Σύσταση ΣυΔΝΑ (δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου).
6. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
7. Συνεργασία του δήμου με τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ στο πλαίσιο της
προσπάθειας ανάδειξης του πολιτισμού.
8. Συμμετοχή του δήμου μας στο Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λεωφόρου
Συγγρού & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
9. Λειτουργία της «ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
10. Συνεργασία μελών της σχολικής κοινότητας, φορέων της πόλης, συγγραφέων και εθελοντών
(εικονογράφοι, εικαστικοί, αφηγητές, παιδαγωγοί, εμψυχωτές) με το δήμο για την υλοποίηση της
δράσης ΕΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
11. Σύμπραξη του δήμου Παλαιού Φαλήρου με την «ΑΝΟΔΟ» (πιστοποιημένος Φορέας Παροχής
Κοινωνικής Φροντίδας - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία).
12. Συνεργασία με εθελοντές εικαστικούς (με χορηγούς για την προμήθεια των υλικών) για να
φιλοτεχνηθούν επιφάνειες σε διάφορα σημεία της πόλης.
13. Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα INTELLIGENT CITIES CHALLENGE της Ε.Ε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
Strengths - Δυνάμεις

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Πλεονεκτική
γεωγραφική θέση

Φιλική πόλη στους
επισκέπτες

Παραλίες
για
λουόμενους

Πόλη – είσοδος στα
νότια προάστια

Ανάπτυξη
του
παραλιακού μετώπου και
ποικιλία
δραστηριοτήτων
ιδιωτικού τομέα και φορέων

Δίκτυο μεταφορικών
μέσων για εξυπηρέτηση και
πρόσβαση

Σύνδεση με Αθήνα,
Πειραιά και νότια Αττική
μέσω των βασικών οδικών
αξόνων
:
Λεωφόρος
Ποσειδώνος, Λεωφ. Συγγρού
και Λεωφ. Αµφιθέας

Λειτουργία
ξενοδοχείων

Weaknesses - Αδυναμίες

-

-

Έλλειψη
στρατηγικού
σχεδίου
δράσης
με
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα για την τουριστική
προβολή
Μη αναπτυγμένη δράση των υπηρεσιών και οργάνων
του δήμου στον τομέα αυτό
Ανεπαρκής αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Μη οργανωμένη και προγραμματισμένη συνεργασία
του δήμου με τις επιχειρήσεις
Ανεπαρκής συνεργασία του δήμου με όμορους δήμους
του παραλιακού μετώπου
Μη συμμετοχή σε συνέδρια (Εθνικά, Ευρωπαϊκά,
Διεθνή) και εκθέσεις για τον τουρισμό
Μη ικανοποιητική συνεργασία και δραστηριοποίηση
του επιχειρηματικού κόσμου
Μη ανάπτυξη καινοτομίας των επιχειρήσεων
Ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών του επιχειρηματικού
κόσμου και του εμπορικού συλλόγου
Ανεπαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού
των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα
Ανάγκη προσφοράς καλύτερων τιμών από τις
επιχειρήσεις/καταστήματα

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
185

Επιχειρηματική
δραστηριότητα κυρίως ΚΥΕ
και παροχής υπηρεσιών

Ιδιαίτερες
γαστρονομικές
συνήθειες
λόγω της διαμονής των
Κωνσταντινουπολιτών
προσφύγων

Ανάπτυξη,
βελτίωση
και
συντήρηση
περιβάλλοντος και πρασίνου

Επαρκής
διάθεση
υποδομών
(καθαριότητα,
ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση
κλπ)

Η
οικονομική
κατάσταση
του
δήμου
επιτρέπει την κατασκευή
έργων
ανάπτυξης
και
ανάδειξης της πόλης

Μέλος του δήμου στο
ΣυΔΝΑ
/
δυνατότητα
εκτέλεσης έργων

Μέλος στο
Δίκτυο
SDG 17 Greece (17 Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης που
έχουν τεθεί από τον Ο.Η.Ε./
προώθηση
αυτών
στην
ελληνική κοινωνία)

Διάθεση
πόρων
(οικονομικών, εξοπλισμού,
περιουσίας,
ανθρώπινου
δυναμικού)

Συνεργασίες
για
δράσεις
πολιτιστικού,
αθλητικού και τουριστικού
χαρακτήρα

Πραγματοποίηση
τοπικών
γεγονότων
(ΦΑΛΗΡΙΚΑ,
ΚΟΥΛΟΥΜΑ,
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, Aphrodite Cup,
Διεθνής
Ποσειδώνιος
Ημιμαραθώνιος, κ.ά.)

Αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων

Portal – ανάδειξη και
προβολή
σημείων
ενδιαφέροντος, εκδηλώσεων,
ιστορίας, δράσεων, κλπ /
διαφημιστική καμπάνια

Συνεργασίες
με
ΜΚΟ/ΑΜΚΕ
για
την
απασχόληση και ανεργία

Συνεργασία με τοπικές
επιχειρήσεις
και
τον

-

-

Μη οργανωμένες πλαζ
Ανεπαρκής αξιοποίηση ΤΠΕ
Ελλιπής προβολή του δήμου ως τουριστικού
προορισμού
Μη υλοποίηση προγραμμάτων για την ανεργία και την
απασχόληση
Έλλειψη προγραμμάτων και δράσεων για την
υποκίνηση της επιχειρηματικότητας και την τοπική
ανάπτυξη
Κυκλοφοριακά προβλήματα και χώρων στάθμευσης
Μη ύπαρξη τοπικού κανονισμού χρήσεων γης για
παρέμβαση στην ποιότητα ζωής
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εμπορικό
σύλλογο
για
δράσεις
ενίσχυσης
της
τοπικής αγοράς

Συμμετοχή του Δήμου Π.
Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Urban Innovative
Actions με τίτλο
OPEN
CREATIVE
INNOVATION
ECOSYSTEM
FOR
EMPLOYMENTAND
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT THROUGH A
LOCATION BASED CITY GAM /
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ
(δημιουργία
Ταυτότητας (branding) της
Αστικής Περιοχής, η ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, η
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και η αναζωογόνηση
του αστικού κέντρου, μέσα
από την δημιουργία κινήτρων
για
την
συστηματική
προσέλκυση των επισκεπτών)

Πολύ
ικανοποιητικό
επίπεδο του προσωπικού του
δήμου με αρμοδιότητες
αδειοδότησης
ΚΥΕ
και
λοιπών
δραστηριοτήτων
εκπαιδευμένο, καταρτισμένο
και έμπειρο

Μέτρα στήριξης των
τοπικών επιχειρήσεων σε
περιόδους κρίσεων (λ.χ.
covid-19)
Opportunities - Ευκαιρίες

Η οικονομική κρίση
έχει αλλάξει τις προτιμήσεις
του κοινού, οδηγεί τον
εσωτερικό τουρισμό σε πιο
οικονομικούς προορισμούς /
επιλογή Αστικού Τουρισμού City Break

Δυνατότητα
υλοποίησης
πολιτικών
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Δυνατότητα
δημιουργίας
διαδημοτικού
δικτύου πόλεων για τον
τουρισμό

Δημιουργία
τουριστικών συμμαχιών

Τhreats - Aπειλές

-

-

-

Ανταγωνισμός με όμορους δήμους του παραλιακού
μετώπου
Μικρός αριθμός ξενοδοχείων
Η καλή οικονομική κατάσταση του δήμου σε
συνδυασμό με το μη μεγάλο ποσοστό ανεργίας της
πόλης
αποτελούν
ανασταλτικό
παράγοντας
διεκδίκησης προγραμμάτων για την απασχόληση και την
ανεργία
Η εκτεταμένη αστικοποίηση
Η ανέγερση πολυκατοικιών έχει αλλάξει τη σύνθεση του
πληθυσμού και κατά συνέπεια έχουν σημειωθεί κοινωνικές
και πολιτιστικές αλλαγές που δημιουργούν την ανάγκη για
νέα τουριστικά προϊόντα

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις
οδηγούν συχνά σε προσλήψεις προσωπικού χαμηλού
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Οικονομική οργάνωση
και προγραμματισμός των
επιχειρήσεων
για
ενιαία
προώθηση

Χρήση
των
νέων
δυνατοτήτων της τεχνολογίας
από το δήμο και τις
επιχειρήσεις / σύγχρονες
μεθόδους διαχείρισης και
τεχνολογικές εφαρμογές

Επιδίωξη
για
ανάπτυξη συνεργασίας με τη
Δ/νση
Τουρισμού
της
Περιφέρειας Αττικής η οποία
μπορεί να δώσει κατευθύνσεις
και οδηγίες για τις δράσεις και
ενέργειες του δήμου

Αλλαγή στον τρόπο
αντιμετώπισης του ζητήματος
της τοπικής ανάπτυξης

Διεύρυνση
του
τουριστικού προϊόντος του
Παλαιού Φαλήρου με ειδικές
μορφές τουρισμού με έμφαση
στον πολιτιστικό τουρισμό, στο
γαστρονομικό τουρισμό, στον
εκπαιδευτικό τουρισμό, στο
συνεδριακό, στον αθλητικό
τουρισμό με την υποστήριξη
και
προβολή
αθλητικών
διοργανώσεων,
στον
θαλάσσιο τουρισμό

Υποστήριξη
των
συνεργιών
που
είναι
απαραίτητες, έτσι ώστε να
εκπονηθούν
οι
πολιτικές
εκείνες που θα συμβάλλουν
στην
αντιμετώπιση
των
λειτουργικών
προβλημάτων
που
μειώνουν
την
ελκυστικότητα της πόλης

Επιδίωξη συνεργασιών
με ΜΚΟ/ΑΜΚΕ/ Κοιν.Σ.Επ. για
την αντιμετώπιση της ανεργίας
και την προώθηση της
απασχόλησης

Ολοκληρωμένη
στρατηγική προβολής

Αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων

Αξιοποίηση
του
συσταθέντος ΣυΔΝΑ

Απλοποίηση
διαδικασιών
αδειοδότησης
ΚΥΕ

-

-

εκπαιδευτικού επιπέδου και κατά συνέπεια χαμηλού
επιπέδου παροχή υπηρεσιών
Ελλιπής πληροφόρηση των επιχειρηματιών από τους
ελεύθερους
επαγγελματίες
(π.χ.
πολιτικούς
μηχανικούς, δικηγόρους) για τις ενέργειες στις οποίες
οφείλουν να προβούν προκειμένου να μην
αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την αδειοδότηση
επιχειρήσεων
Αμφισβήτηση για τον τρόπο λειτουργίας των
ΜΚΟ/ΑΜΚΕ/ Κοιν.Σ.Επ.
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, έχοντας την προνομιακή γεωγραφική θέση ως παραλιακός αλλά και την ανάδειξη
του ως τουριστικός δήμος, έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας της τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της τοπικής
οικονομίας και απασχόλησης. Με ένα ανεπτυγμένο παραλιακό μέτωπο και υλοποιήσιμα έργα ανάπλασης και
βελτίωσης του περιβάλλοντος που τον έχουν αναδείξει τουριστικό προορισμό

σε θεματικούς τομείς όπως

τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, γαστρονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, αναψυχής και με κατάλληλες υποδομές
που επιτρέπουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, ο δήμος έχει το πλεονέκτημα να ενισχύσει τη θέση
του ως τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών και να πετύχει τη μεταρρύθμιση της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
Με σωστό προγραμματισμό και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών & καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και
των χρηματοδοτικών εργαλείων, των τοπικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων είναι δυνατή η επίτευξη της
οικοδόμησης νέων πλεονεκτημάτων που προσδίδουν ποιότητα και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό κεφάλαιο της
πόλης. Οι συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα -είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε
περιφερειακό είτε σε διεθνή - είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Η προώθηση του
διαλόγου των εμπλεκομένων αποτελεί βασική παράμετρος για την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων και
προγραμμάτων για μια βιώσιμη πόλη εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ευημερία για όλους.
Ο κλάδος της επιχειρηματικότητας είναι αναπτυγμένος με κύρια ανάπτυξη την παροχή υπηρεσιών αλλά
είναι αναγκαίες οι ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω
συνεργειών και συνεργασιών για την υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και
απασχόληση (καινοτομία, ψηφιακές δραστηριότητες, κατάρτιση & εξειδίκευση του προσωπικού σε ειδικότητες που
οι νέες ανάγκες απαιτούν).
Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει και συνδιοργανώνει ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις (πολιτιστικού,
αθλητικού, τουριστικού, ιατρικού χαρακτήρα που ενδυναμώνουν το αθλητικό πνεύμα, το πνεύμα αλληλεγγύης, το
πνεύμα της προσφοράς στο περιβάλλον και ενισχύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά) για την ανάδειξη και
προβολή της πόλης ώστε να αποτελέσει τουριστικός προορισμός στα νότια προάστια της Αττικής και φυσικά
ενισχύουν το τουριστικό προϊόν του δήμου.

Στις δράσεις αυτές συμβάλλουν

η θεσμοθετημένη Επιτροπή

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, οι αθλητικοί &
πολιτιστικοί σύλλογοι, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, τοπικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
εκπαιδευτική κοινότητα του δήμου, εθελοντές, οι οποίοι έχουν έντονη παρουσία στο τοπικό γίγνεσθαι.
Η αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων είναι κατάλληλα στελεχωμένη και έχει
την απαιτούμενη κατάρτιση για την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες που αφορούν στα ΚΥΕ & στις
λοιπές εμπορικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του δήμου και στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ώστε να
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ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και αγορά. Όσον αφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, ο δήμος – με
πρόγραμμα ΕΣΠΑ – λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας παρέχοντας υπηρεσίες για την προώθηση στην απασχόληση,
συνάπτει

Μνημόνια συνεργασίας

με

ΜΚΟ/ΑΜΚΕ για υλοποίηση πράξεων

όπου δίνουν τη δυνατότητα

απασχόλησης σε ανέργους και ξεκινάει τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
Η ικανοποιητική οικονομική κατάσταση του δήμου επιτρέπει την υλοποίηση έργων και εργασιών κατασκευής,
ανακατασκευής και επισκευής διαφόρων δημοτικών χώρων – κατασκευής και βελτίωσης υποδομών – κατασκευής
έργων φιλικά και ελκυστικά προς το αστικό περιβάλλον τα οποία συμβάλλουν στην προβολή της πόλης και κατά
συνέπεια στην τοπική οικονομία.
Η ιστοσελίδα του δήμου – Portal – αποτελεί μέσω προβολής και πληροφόρησης με δυνατότητες βελτίωσης και
αναβάθμισης προσαρμοσμένη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την ανάγκη μεγαλύτερης τουριστικής
προβολής της πόλης. Έχουν υλοποιηθεί εφαρμογής ψηφιακών παροχών υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις
με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί συμβάλει στην
ανάπτυξη της πόλης και στην προώθηση υιοθέτησης καινοτόμων πρωτοβουλιών.
Οι συνεργασίες του δήμου στον εν λόγω τομέα αφορούν είναι ποικίλες και πολυεπίπεδες στοχεύοντας στην
εισαγωγή νέων ιδεών και δραστηριοτήτων που θα προσδώσουν ένα πνεύμα ανανέωσης κινήτρων για συνεργασίες
και συνέργειες για την προώθηση δράσεων με το στοιχείο της «διαφορετικότητας» που θα ενισχύσει την
προσέλκυση των επισκεπτών και νέων επενδύσεων. Είναι αναγκαία η «ενεργοποίηση» του ρόλου μας στο ΣυΔΝΑ και
επιβεβλημένη η ανταπόκριση στις προσκλήσεις για την εφαρμογή του ΟΧΕ/ΒΑΑ «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ» (για το οποίο Σύνδεσμος σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος Α.Ε., το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τη Λυρική Σκηνή & το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών).
Επιπλέον, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη [εκτελεσθέντα από άλλους φορείς: ανάπλαση του Φαληρικού
Όρµου (Φάση Α’), κατασκευή πεζογέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Μαρίνας του
Φλοίσβου (οδού Αφροδίτης)] προσφέρουν υποδομές οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας στην πόλη.
Συμπερασματικά επισημαίνονται τα κύρια σημεία ενεργειών του δήμου:


Αναγκαία η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, του τουριστικού στρατηγικού σχεδιασμού.



Εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης (επιδίωξη χρηματοδότησης
αυτών).



Βελτίωση της συνεργασίας του δήμου με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας
για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της
τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
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Επιδίωξη συνεργασιών και συνεργειών με φορείς ιδιωτικού τομέα, με Ακαδημαϊκούς φορείς, Ερευνητικούς
οργανισμούς και όμορους δήμους, με ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, με Υπουργεία

προκειμένου να εξασφαλιστεί η

τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας και η αξιοποίηση των εργαλείων
που μας προσφέρουν.


Επιδίωξη συμμετοχής του δήμου σε προγράμματα που αφορούν στον τουρισμό (σε διάφορους θεματικούς
τομείς) προς υποβοήθηση του σχεδιασμού των δράσεων του.



Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής των πλεονεκτημάτων της πόλης και προώθησης των προνομίων της.



Βελτίωση της ιστοσελίδας στον τομέα του τουρισμού και της προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας.



Σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του
δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση
γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του
περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας
και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση
στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών.



Ενδυνάμωση και υποστήριξη της λειτουργίας ΚοινΣΕΠ.



Βελτίωση των υποδομών για τον αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πρωτοβουλίες κοινωνικής
ενσωμάτωσης.



Διεύρυνση των πολιτικών ανάδειξης και αξιοποίησης αιγιαλού και παραλίας.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-

-

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του ΣΥΔΝΑ
Επιδίωξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς, Ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς / αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού για δράσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης στρατηγικού
σχεδίου του δήμου για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης
Ανάπτυξη διαβούλευσης και συμμετοχικότητας
Προβολή των πλεονεκτημάτων της πόλης / χρήση των διαδικτυακών μέσων
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακές εφαρμογές για μεγαλύτερη προσβασιμότητα
Υποστήριξη και υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων
Ενίσχυση της τοπικής αγοράς και των τοπικών προϊόντων – η ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας επηρεάζει και τη
δομή του πληθυσμού (ενεργό και απασχολούμενο πληθυσμό, απασχολούμενες γυναίκες και νέοι, ανεργία, εισόδημα)
Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης µέσω ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης εργαζοµένων και εργοδοτών
Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για ενημέρωση των πολιτών
Κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων / ειδικότερα υπάρχει ανάγκη θέσεων εργασίας σε καταστήματα εστίασης και
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
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-

-

-

-

-

-

παροχής υπηρεσιών ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες (αύξηση λουομένων, αύξηση περιπατητών και χρηστών ποδηλάτου)
Υποστήριξη των ΚοινΣΕΠ
Σχεδιασμός των εκδηλώσεων
Σύνταξη μελετών για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου / διαδημοτική συνεργασία
Δημιουργία ποδηλατοδρόμου / χώροι στάθμευσης ποδηλάτων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / Επίλυση του προβλήματος των χώρων στάθμευσης
Αποκατάσταση δημοτικής συγκοινωνίας
Προώθηση θεματικού τουρισμού (συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός αναψυχής/απόλαυσης, θαλάσσιος τουρισμός,
πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, τουρισμός υγείας)/ Ανάπτυξη και βελτίωση
τουριστικών καταλυμάτων.
Σύγχρονοι τύποι τουριστικού προϊόντος (τουριστικό προϊόν γεωγραφικής ενότητας, «τουριστικό πακέτο», «σταθμόςθέρετρο», «εκδηλώσεις», ιδιόμορφα τουριστικά προϊόντα, το προϊόν «ανακάλυψη» και το προϊόν «απόδραση»).
Προώθηση δράσεων των επιχειρήσεων για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στην ποιότητα
και την περιβαλλοντική συνείδηση / Ενθάρρυνση υιοθέτησης Βιώσιμων μοντέλων λειτουργίας από τις επιχειρήσεις /
ανταπόκριση στις επιχειρηματικές προκλήσεις / Εξειδίκευση υπηρεσιών/Οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων
Προβολή και αξιοποίηση των πόρων (φυσικών, πολιτιστικών), των εγκαταστάσεων, των υποδομών.
Οργάνωση και προγραμματισμός δράσεων προσέλκυσης επισκεπτών / Προσέλκυση τουριστών από όλον τον κόσμο με
ιδιαίτερη στόχευση στα ταξίδια citybreak, την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και των σπορ παραλίας, τη λειτουργία
θαλάσσιας συγκοινωνίας, την τοποθέτηση και εγκατάσταση προβλητών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την
επισκεψιμότητα και πολιτιστικές δράσεις όλο τον χρόνο / διεύρυνση της τουριστικής περιόδου όλο τον χρόνο
Προβολή της πόλης (μέσω της ιστοσελίδας του δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης / βελτίωση των
περιεχομένων του Τουριστικού Portal ) και παροχή έξυπνων εφαρμογών (ηλεκτρονικές πινακίδες, σε κινητά τηλέφωνα)
που θα δίνουν πληροφορίες (δρομολόγια, αξιοθέατα, στον κάθε ενδιαφερόμενο
Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας του Παλαιού Φαλήρου / πλεονεκτήματα της πόλης (παραλιακό μέτωπο και τα σημεία
ενδιαφέροντος που εκτείνονται κατά μήκος αυτού, υποδομές, γαστρονομικές επιλογές) / στόχος η προσέλκυση
επενδύσεων στον χώρο της εστίασης, των ξενοδοχειακών υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων
Υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών / ανάπτυξη εξωστρέφειας του δήμου / κοινές δράσεις και εκδηλώσεις
Ανάπτυξη συνεδριακής αγοράς
Πολιτιστικές διαδρομές / αναπλάσεις των χώρων γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος / υιοθέτηση τρόπου
σηματοδότησης
Αισθητικές μικροαναπλάσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις σε περιοχές της πόλης που βρίσκονται μακριά από
τα κεντρικά σημεία ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού
Αναβάθμιση των κεντρικών πλατειών
Αναβάθμιση του επιπέδου προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων / σχέδιο για ΑΜΕΑ
Αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας
Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος / η κατανάλωση πόρων και η παραγωγή αποβλήτων λειτουργεί ανασταλτικά για
την τοπική ανάπτυξη και τον τουρισμό
Σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ώστε να συνυπάρξει η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη
κινητικότητα των πολιτών
Βελτίωση και ανάπτυξη των δράσεων του ΠΟΑΚΕ για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην πόλη .
Πρωτότυπες προσφορές των επιχειρήσεων σε συνεργασία είτε με το δήμο είτε μεταξύ τους για να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον των πολιτών ώστε να βελτιωθεί η τοπική αγορά.
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3.2.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οι εξελίξεις στο τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν τις αποφάσεις και
πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα στους πολίτες
καθημερινά. Ο δήμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήριξης των πολιτών αλλά και στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων, καθημερινά, και σε πολλά επίπεδα. Ο θεσμικός του ρόλος, τον
υποχρεώνει να προβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά σε έργα και δράσεις προκειμένου να
καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να παράσχει τις βάσεις για
ευημερία και ποιότητα ζωής.
Πρωταρχική προϋπόθεση

για την εκτέλεση των πολιτικών και την εκπλήρωση των

αρμοδιοτήτων του δήμου, αποτελούν οι πόροι (έσοδα, ανθρώπινο δυναμικό, ιδιοκτησία,
εξοπλισμός κλπ). Το γεγονός της μείωσης των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης (αποτέλεσμα
της δημοσιονομικής προσαρμογής), ενώ οι αρμοδιότητες αυξάνονται συνεχώς, αλλά και του
προσωπικού

αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει άμεσα να επιλυθεί ώστε να μην

διακινδυνεύεται η παροχή δημόσιων υπηρεσιών.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη για όλες τις λειτουργίες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναμφισβήτητα την πιο σημαντική επένδυση. Ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης στέκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
Με επίκεντρο τον υπάλληλο, είναι αναγκαίος ο
μετασχηματισμός των δομών και διαδικασιών για την
επένδυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αλλά και
την προσέλκυση, με τρόπο στοχευμένο, ανθρώπων
κατάλληλων για κάθε θέση, με γνώσεις, με κίνητρο και επιθυμία να προσφέρουν στην κοινωνία.
Οι νέες ανάγκες απαιτούν – πέραν της ψηφιακής μεταρρύθμισης – τη βέλτιστη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επιτευχθεί η δραστική αλλαγή στην αποτελεσματικότητα του
δήμου, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υγιή επιχειρηματικότητα, μαζί με τη μεταρρύθμιση
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (συνεργασίες, συνέργειες, συμπράξεις, διαλειτουργικότητα,
κ.ά.) και την απλοποίηση του συστήματος των αρμοδιοτήτων (αξιοποίηση ΤΠΕ).
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Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί

βασική πηγή

εξασφάλισης πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής αρχής, προς όφελος
της Πόλης και των πολιτών, αφού ο δήμος είναι απαραίτητο να αναζητήσει διαδικασίες για την
αντιμετώπιση της διαχείρισης των μειωμένων πόρων που διατίθενται. Προτεραιότητα του δήμου
είναι η προετοιμασία κάθε ενέργειας σε επίπεδο μελετών και τεκμηρίωσης, για την ωρίμανση
μελετών ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή και ένταξη σε χρηματοδοτούμενα έργα.
Η

εφαρμογή

προγραμμάτων μείωσης ενεργειακού κόστους και η χρήση των νέων

τεχνολογιών, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

και δημοτικών

υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του λειτουργικών δαπανών του δήμου. Η
εξοικονόμηση αυτή με τη σειρά της δίνει τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων προς ελάφρυνση των
δημοτικών τελών, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες και επιχειρήσεις.
Σε όλα τα παραπάνω καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του
δήμου.

Το

κριτήριο

της

ορθολογικής

προσέγγισης είναι απαραίτητο να ισχύει για
την κάλυψη τόσο των λειτουργικών αναγκών
όσο και των λοιπών αναγκών

του δήμου,

τηρώντας την αρχή της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της ειλικρίνειας και της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης. Αρχές που διέπουν τη καλή διακυβέρνηση του φορέα και τον
τρόπο που ιεραρχεί τις προτεραιότητές του - οι οποίες καθοδηγούν τις δράσεις του - και
κατανέμει τους πόρους του.
Στη διασφάλιση της καλής διακυβέρνησης και της εκτέλεσης του έργου των δημόσιων
λειτουργών με διαφάνεια, δικαιοσύνη, εντιμότητα και ακεραιότητα, σημαντικό ρόλο παίζει το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο περιλαμβάνεται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού
πλαισίου ελέγχου στη δημόσια διοίκηση. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει ως κύριο
στόχο να παρέχει στη δημοτική αρχή και τους πολίτες τα απαραίτητα εχέγγυα

ότι στους

δημόσιους οργανισμούς λειτουργούν επαρκείς και αποτελεσματικές δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως τρόπος
διασφάλισης της ορθής αξιοποίησης των χρημάτων που καταβάλλονται από τους
φορολογούμενους για τη δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα αποτελεί και μηχανισμό λογοδοσίας
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της κυβέρνησης ως προς την απόδοσή της. Ο έλεγχος δρα σε πολλά επίπεδα, υποστηρίζοντας
τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση να αξιολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας του φορέα και τα
αποτελέσματά του, να κατανοήσουν εις βάθος τα τυχόν προβλήματα και τις αιτίες τους και να
προνοήσουν για τη θωράκιση του φορέα έναντι μελλοντικών κινδύνων.
O δήμος Παλαιού Φαλήρου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων και
τις ικανότητες του προσωπικού, έχει πετύχει να υλοποιήσει έργα, δράσεις και καινοτομίες για
ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Ωστόσο οι εξελίξεις που σημειώνονται συνεχώς
σε όλους τους τομείς της ζωής – αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες, πολυνομία, νέες
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με πρακτικές, μεθόδους και ενέργειες προσαρμοσμένες σε
νέα δεδομένα, μείωση του προσωπικού (κυρίως μετατάξεις με προγράμματα κινητικότητας) και
έλλειψη

εξειδικευμένου & έμπειρου προσωπικού– απαιτούν αφενός επαναξιολόγηση των

πολιτικών που πρέπει κατά προτεραιότητα να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του δήμου
αφετέρου αναδιοργάνωση και αλλαγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Για τη βελτίωση της διοικητικής και οικονομικής ικανότητας του δήμου είναι αναγκαία η
εφαρμογή συστημάτων μέτρησης δεικτών ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα και έγκυρα
στοιχεία απόδοσης, ωφελιμότητας και των αποτελεσμάτων των δράσεων, προκειμένου
-

να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και ακόλουθα οι δαπάνες κάλυψής τους,
καθώς και

-

να γίνουν οι διαδικασίες κάλυψης αναγκών εξειδικευμένου προσωπικού, κατάρτισης &
επιμόρφωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και κατά συνέπεια στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών (άμεσες, λειτουργικές, απλουστευμένες και δίχως φυσική παρουσία διαδικασίες).

Η προαναφερόμενη βελτίωση μπορεί να ενισχυθεί από:
 Συνεργασία με Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα που διαθέτουν εμπειρία,
τεχνογνωσία και επιστημονική γνώση
 Συνεργασία με όμορους δήμους, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τους κατά
περίπτωση εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, με λοιπές δομές (λ.χ. ΕΕΤΑΑ, ΜΟΔ, ΚΕΔΕ, ΙΤΑ, κλπ)
 Συνεργασία με Δίκτυα
 Εκπόνηση σχεδίων δράσεων (ανά τομέα)
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 Σύνταξη Οδηγών βημάτων-ενεργειών ανά διαδικασία
 Παρακολούθηση σεμιναρίων
 Χρήση των Οδηγών-Εγχειριδίων των Υπουργείων, ΜΟΔ, ΕΕΤΑΑ

ανά περίπτωση

αρμοδιότητας (λ.χ. δημόσιες συμβάσεις, εσωτερικός έλεγχος, διαδημοτική συνεργασία,
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ηλεκτρονικές πληρωμές, διαβούλευσης, τουριστικής
ανάπτυξης, κυκλική οικονομία, ΚΔΑΠ, ΚΠΑ, κλπ)
 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (προσαρμογή υφιστάμενων συστημάτων, νέες
εφαρμογές, εξειδικευμένα προγράμματα σχεδιασμένα για ταχύτερη και στοχευμένη
ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες της κάθε υπηρεσίας του δήμου)
 Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (μέσω των αποθετηρίων ΥΠ.ΕΣ., ΚΕΔΕ, «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
 Προετοιμασία ενεργειών σε επίπεδο μελετών και τεκμηρίωσης, προκειμένου να είναι
δυνατή η συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων που έχουν δημιουργηθεί και
αφορούν τους ΟΤΑ
 Διαδημοτική συνεργασία / Αναπτυξιακή Εταιρεία
 Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. (δήμου και ΝΠΔΔ) / Περιγράμματα θέσεων εργασίας
 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
 Τροποποίηση Κανονισμών Λειτουργίας (λ.χ. Νεκροταφείου, κοινόχρηστων χώρων,
καθαριότητας, παιδικών σταθμών, αθλητικών χώρων, κλπ)
 Ένταξη του δήμου σε πρόγραμμα κινητικότητας
 Αξιοποίηση του προσωπικού βάσει των γνώσεων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων
 Βελτίωση της οργάνωσης, του προγραμματισμού, της μεθοδικότητας και του συντονισμού
των ενεργειών των υπηρεσιών
 Εφαρμογή Συστήματος «Διοίκηση Μέσω Στόχων»
 Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Εργαλείο βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας και των παρεχόμενων προς πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσιών
 Καλλιέργεια

συμμετοχικού

πνεύματος

και

αλλαγή

κουλτούρας.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Διαχειριστική Επάρκεια

ΝΑΙ

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ΟΧΙ

ISO 9001/2008

ΟΧΙ

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης
Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης
Έργων

ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις
Τύπου Α, Β, Γ

Η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει κάνει χρήση
ακόμα.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ
Διαδικτυακή Πύλη
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Διαβούλευση
Τοπικό δίκτυο (lan)
Ασύρματο δίκτυο (w-lan)
Αριθμός web servers
Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
NAI

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

url: www.palaiofaliro.gr
url: url: http://aitimata.palaiofaliro.gr
Προς το παρόν με POLL στην ιστοσελίδα
WiFi4EU
13.5DL/11.13UL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Περιγραφή
Στάδιο 1 - Ιστοσελίδα
Ενημέρωση / Πληροφόρηση (νέα, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, οργανόγραμμα
υπηρεσιών δήμου, δράσεις, κλπ)
Στάδιο 2 – Ιστοσελίδα
Έντυπα αιτήσεων
Στάδιο 3 - Αιτήματα
Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων
Στάδιο 4 – ηλεκτρονικές πληρωμές
Ηλεκτρονικές πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών μέσω πιστοποίησης Γ.Γ.Π.Σ.
Στάδιο 5 – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 Ηλεκτρονική αίτηση – παραλαβή πιστοποιητικών, οικονομική ενημέρωση
 Ηλεκτρονικά ραντεβού

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3
Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.

Ονομασία
κτιρίου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ
Τερψιχόρης 51 &
Αρτέμιδος
ΟΙΚΗΜΑ
«Θ.ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ»
Ήβης
Αθανασιάδου &

Επιφάνεια κτιρίου
(τ.μ.)

6.898,46

462

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Κτίσματα Ιστορικής /
Αριθμός Εργαζομένων
Αρχιτεκτονικής αξίας

Α' Βραβείο Πανελλήνιου
Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού, 1986
Ιστορικό διατηρητέο
(πινακοθήκη)

Προσβασιμότητα σε
ΑΜΕΑ

130

ναι

-

όχι
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Τρίτωνος

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Αγίας Σοφίας &
Αγίου Πέτρου
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Σωκράτους 5 &
Αγίου Πέτρου
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ-ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ- ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(μισθωμένο )
Αγ. Αλεξάνδρου
77
ΚΕΠ
(μισθωμένο)
Αγ. Αλεξάνδρου
75Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΠ
(μισθωμένο)
Αγ. Βαρβάρας 47
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(μισθωμένο)
Αγ. Αλεξάνδρου
75Α
ΚΤΙΡΙΟ
«ΦΛΟΙΣΒΟΣ»
Λεωφόρος
Ποσειδώνος 25,
Φλοίσβος

10

ναι

35.002
ναι

260,17

5

ναι

140

8

ναι

150,87

4

ναι

216 (2 όροφοι)

10

ναι

523,75

Λευκό ιστορικό κτίριο
σύμβολο του Παλαιού
Φαλήρου - κατ’ εκτίμηση
κατασκ. 1885-1895 /
Πρέπει να είναι ένα από
τα
ελάχιστα
«στρογγυλά» κτίρια της
εποχής του και μάλλον
το
μοναδικό
σωζόμενο. Είναι το μόνο
κτίριο της ακτής του
Παλαιού Φαλήρου, που
βρίσκεται κάτω από την
2
παραλιακή οδό.

όχι

2

Βλ. 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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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ -Λητούς 4: 125 τμ
ΚΕΝΤΡΑ -Αγ. Βαρβάρας 24:
(μισθωμένα) 328 τμ
-Ηχούς 26: 103,48 τμ
-Φλέμινγκ 7: 91,05
τμ
Κοινωνικό Χρονοπούλου
Παντοπωλείο 105,25 τμ
(μισθωμένο)

όχι
συνολικά 18 υπάλληλοι

86:
όχι

ΚΑΠΗ
(μισθωμένα)

Πανδρόσου
43: 150 τμ
Αγ.
Βαρβάρας
124:
220 τμ
Σειρήνων
1-3 & Άτλαντος:
139,55 τμ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(μισθωμένο)
Τρίτωνος 118
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σπάρτης 1
Αποθήκες
(μισθωμένα)

269

1

όχι

118

1

όχι

-

-

Πλήθος
195
1.177
5.462
132
384
4.775
252
356
6.316
583
6
17
10
71

Άτλαντος
34: 154 τμ
Σολωμού
19: 103,50

όχι

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Είδος
Έπιπλα (έργα τέχνης : πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά)
Έπιπλα (λοιπός εξοπλισμός)
Έπιπλα – μέσα αποθήκευσης (κάδοι απορριμμάτων)
Έπιπλα (τηλεφ. συσκευές – κέντρα)
Έπιπλα (ηλεκτρ. συσκευές)
Έπιπλα και σκεύη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – μέρη Η/Υ
Φωτοτυπικά μηχανήματα / εκτυπωτές
Μηχανήματα
Μηχανήματα (επιστημονικά όργανα)
Επιβατηγά οχήματα
Δίτροχα
Οχήματα μεγάλου κυβισμού (λεωφορεία, υδροφόρες, VAN)
Απορριμματοφόρα, ρυμουλκούμενα, σκούπα, σάρωθρα, ημιφορτηγά, φορτηγά, ανατρεπόμενα
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Υποστήριξη μηχανογραφική & λογισμικών εφαρμογών των υπηρεσιών από ανάδοχες εταιρείες /ΔΥ
Ανάδοχος εταιρεία για προμήθεια λογισμικών
ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) για τη διαχείριση των αποβλήτων
Ανάδοχος Ασφαλιστική εταιρεία κτιρίων και οχημάτων
Ανάδοχος Εταιρία συντήρησης κτιρίων
Ανάδοχος εταιρία συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων
Ανάδοχος εταιρεία συντήρησης ασανσέρ
Ανάδοχος εταιρεία για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των
Ανάδοχος εταιρεία για εργασία απεντόμωσης-μυοκτονίας
Ανάδοχος εταιρεία για τη μαγνητοφώνηση, μαγνητοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση & αναπαραγωγή των
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανάδοχος εταιρεία για σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Απασχόληση Ιατρού εργασίας
Απασχόληση Τεχνικού ασφαλείας
Ανάδοχες εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε εξειδικευμένα αντικείμενα
Με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για υποστήριξη στη διενέργεια των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών έργων
Με το Ελεγκτικό Συνέδριο για οικονομικά ζητήματα
Με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ως έχουσα την αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων
του δήμου)
Με το Υπουργείο Εσωτερικών (ως αρμόδιο όργανο έκδοσης διατάξεων, κανονισμών, εγκυκλίων για την
άσκηση αρμοδιοτήτων των δήμων, καθώς και ελέγχου & παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων)
Με την Περιφέρεια Αττικής (είτε για έκδοση εγκριτικών πράξεων είτε στο πλαίσιο συνεργασίας εκτέλεσης
έργων/εργασιών/προμηθειών)
Με το Υπουργείο Οικονομικών (για θέματα κυρίως μισθοδοτικά)
Με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ελεγκτικός μηχανισμός)
Με ΚΕΔΕ
Με Πολεοδομία Ελληνικού-Αργυρούπολης
Με δήμους Καλλιθέας και Αλίμου (στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο ΣυΔΝΑ)
Δίκτυο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων και της Τ.Α. της Λ. Συγγρού
ΕΕΤΑΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συνεργασίες με όμορους δήμους και Ακαδημαϊκά & Τεχνολογικά Ιδρύματα (μνημόνια συνεργασίας) για να συνδράμουν το δήμο
με τη τεχνογνωσία τους, την εξειδικευμένη γνώση και να προτείνουν τις βέλτιστες δράσεις και έργα που μπορούν να
αναπτυχθούν στο παραλιακό μέτωπο κυρίως, καθώς και για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, καθαριότητας και
περιβάλλοντος.
Καλές πρακτικές:
- Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Δίκτυο Καινοτομίας του ΥΠΕ.ΕΣ. και έχουν υποβληθεί καινοτόμες πρακτικές εκ
των οποίων ορισμένες έχουν καταχωρηθεί στο αποθετήριο καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (WIFI4EU,
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κουνουπιών, «Μάτια της γάτας»-οδική ασφάλεια, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)
- Υποβολή προτάσεων καινοτόμων πρακτικών στην Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Κλεισθένης» (νέα βάση δεδομένων ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ)
- Βράβευση από την προαναφερομένη Ένωση στο Επιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο την 1η
και 2α Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» για το
Πρότυπο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Λήψη Επιτελικών Αποφάσεων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου: Η Λειτουργία της
Εφαρμογής – «Ο Δήμος μου σήμερα» στο Θεματικό Εργαστήριο “Διαδικασίες και Εσωτερικός Έλεγχος” (ονομαστικά στη
Δ/ντρια Ο.Υ.)
- Υποβολή προτάσεων στην ΚΕΔΕ στη βάση δεδομένων «Καλές Πρακτικές των ΟΤΑ» και ήδη έχουν καταχωρηθεί αρκετές
δράσεις που αφορούν σε διάφορους τομείς (υγεία, πολιτισμός, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες, βιώσιμη ανάπτυξη,
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
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περιβάλλον, τουρισμός, κ.ά.)
Υποβολή προτάσεων στους θεσμούς Best City Awards και BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS, όπου και εκεί έχει λάβει
διακρίσεις.
Διακρίσεις του δήμου:
− Best City Awards 2020: Στον Πυλώνα Green City και στην Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
κέρδισε το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία Τ.Π.Ε. /ΙOΤ Applications (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) με τη
δράση του: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ανάπτυξη Πλατφόρμας ΙΟΤ – Ενεργειακή Αναβάθμιση / Στον Πυλώνα Liveable City
και στην Ενότητα: Κινητικότητα & Μεταφορές, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κέρδισε το Χάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία
Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές με τη δράση του: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Οδικός Εξοπλισμός
Ασφαλείας / Στον Πυλώνα Sustainable City και στην Ενότητα: Βοήθεια στο Σπίτι, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κέρδισε το
Χάλκινο Βραβείο με τη δράση του: Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Λειτουργία δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης –
βοήθειας στο σπίτι – κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού –COVID-19
− Βράβευση με το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο του κοινού έργου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο : Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
η
(έλαβε την 7 θέση στους 12 δήμους της Ελλάδας που βραβεύτηκαν μεταξύ δεκάδων που συμμετείχαν) - 2018
− Bravo Environment για την Πρακτική Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
− χαρακτηρισμός του πάρκου Παλαιού Φαλήρου από την Ευρώπη ως η καλύτερη βιοκλιματική εργασία που έχει γίνει στην
Ελλάδα
− βράβευση του δήμου για τεχνολογίες Περιβάλλοντος «Greek Green Awards 2018»/ διάκριση στην
Κατηγορία: Βιοποικιλότητα με το Βραβείο: Επιτυχημένο Μοντέλο Προστασίας & Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας (για τον
βοτανόκηπο έκτασης 4 στρεμμάτων μέσα στο Πάρκο του Φλοίσβου, ενός πάρκου 80 στρεμμάτων συνολικά)
− δημοσίευση στον Διεθνή Οδηγό STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE DESIGN / από την Ελλάδα η μοναδική
αναφορά είναι το έργο του Πάρκου Φλοίσβου, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό Βοτανόκηπο/ περιγράφεται
η βέλτιστη αξιοποίηση του βρόχινου νερού και η διάχυση του σε όλο τον Βοτανικό κήπο, μέσω πορωδών υλικών
που απορροφούν το νερό στο επίπεδο του υποστρώματος
− Gold βραβείο στο πλαίσιο του θεσμού των Best City Awards στη διαχείριση ενός βιώσιμου οικονομικά και πράσινου
αστικού περιβάλλοντος
− Silver βραβείο στα Best City Awards 2018 στην κατηγορία Β.1 Κτήρια/ Β.1.2 Αξιοποίηση πράσινης & ανανεώσιμης ενέργειας
για το ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ & την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (αξίζει να
σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπήρξε Gold βραβείο οπότε πρακτικά ενέχει αξία πρώτου βραβείου)
− Gold βραβείο στα Best City Awards 2018 στην κατηγορία Α.4 Ασφάλεια/ A.4.2 Δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες
προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
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επίσης σαν καλή πρακτική που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ
− Χρυσό βραβείο Best City awards για το πρότυπο ολοκληρωμένο μοντέλο τηλεϊατρικής, για το σύγχρονο μάνατζμεντ υγείας
που συνδυάζει ιατρική, διατροφή και άσκηση για την φροντίδα της 3ης ηλικίας
− βράβευση για τη δράση 1ος Βιβλιοπερίπατος στο Παλαιό Φάληρο - μια δράση ξεχωριστή και πρωτοπόρα με στόχο οι
συμμετέχοντες και κυρίως τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να
γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα και κυρίως να αποκτήσουν μια ξεχωριστή βιωματική
σχέση με τον κόσμο του βιβλίου
− πιστοποίηση από τη FIFA για το Δημοτικό Γήπεδο του ποδοσφαίρου «ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Συμμετοχή των δήμου στο πρόγραμμα 100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE, της Ευρωπαϊκής Ένωση ( σε συνεργασία με τον
Δήμο Αλίμου και με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού) - Οι δύο Δήμοι θα λάβουν ειδικές υπηρεσίες καθοδήγησης
(Mentoring και Coaching) από ειδικούς διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της έξυπνης υγείας, του έξυπνου τουρισμού, της
έξυπνης και πράσινης ενέργειας και των νεοφυών επιχειρήσεων – startups, θα διασυνδεθούν με άλλες πρωτοπόρες «έξυπνες»
πόλεις όπως η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ και το Αμβούργο και θα συμμετάσχουν σε πολλές συναντήσεις απόκτησης
τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός ΜasterPlan για τη μετεξέλιξη των δήμων μας σε πράσινες, έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.
Ενημέρωση των πολιτών με σύγχρονες καλαίσθητες ηλεκτρονικές πινακίδες για τα δρώμενα στην πόλη.
Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms για τη μείωση της κατανάλωσης του χαρτιού, την
-
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εξοικονόμηση χρόνου, την οικονομία και αξιοπιστία στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της παροχής υπηρεσιών του δήμου.
Χρήση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων – χρήση του ΚΗΜΔΗΣ από όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες επί δημοσίων συμβάσεων – χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για ανοικτούς διαγωνισμούς
Εφαρμόζονται συστήματα αρχειοθέτησης και τήρησης-διάθεσης αρχείων [ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων, ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων/εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του δήμου,
ηλεκτρονικό αρχείο της κάθε υπηρεσίας, e-αιτήματα, βάσεις προγραμμάτων smartcare, τηλεϊατρικής και έχει ξεκινήσει και το
smartbear, ψηφιακές υπηρεσίες (πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές, ΚΕΠ, «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» ιστοχώρος του δήμου), κανονιστικές αποφάσεις, μητρώο προσωπικού, μητρώο συμβάσεων, μητρώο αποβλήτων, μητρώο
δεσμεύσεων, Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων (απαιτούνται νέες ενέργειες του φορέα βάσει του Ν. 4727/2020 – προθεσμία / εντός
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4727/20 -ημερ. έναρξης ισχύος 23.09.2020), αρχείο πιστοποίησης παιδικών χαρών,
καταγραφή και παρακολούθηση ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρίων, ολοκληρωμένη διαχείριση κουνουπιών,
στοιχεία για απορρίμματα & ανακύκλωση, στοιχεία για το πράσινο] βάσει των οποίων παρακολουθούνται όλες οι
δραστηριότητες, αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθοριστούν οι μελλοντικές πολιτικές οι οποίες
αποτυπώνονται στον π/υ του φορέα.
Εφαρμογή με μεταβλητές και δείκτες - Metrics - για τη διευκόλυνση της διοίκησης και την άμεση ανασκόπηση της πορείας του
οργανισμού καθώς και την ορθότερη λήψη αποφάσεων. Η εφαρμογή αναλύει δύο βασικά χαρακτηριστικά τις Μεταβλητές και
τους Δείκτες. Κάθε εφαρμογή που ανήκει στο ΟΠΣ του δήμου ορίζει ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες ενημερώνονται
καθημερινά και ομαδοποιούνται ανά διαστήματα (ημέρα, μήνας ή έτος). Οι Δείκτες είναι μια σύνθεση από μεταβλητές,
υπολογίζονται σύμφωνα με κάποιον τύπο και αναφέρονται σε κάποιο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα μιας
μεταβλητής/ενός δείκτη εμφανίζονται σε πινακοποιημένη μορφή, αλλά και σε διάγραμμα.
Δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μεμονωμένα, δίχως χρήση δεικτών, μέσω
μεθόδων και εργαλείων μετρήσιμων στοιχείων και σύγκριση αυτών με προηγούμενα έτη [οικονομικά στοιχεία (μητρώο, εκτέλεση
π/υ, συμβάσεις, ισοζύγιο, μηνιαία στοιχεία κλπ), υλοποίηση ΤΠ, ωφελούμενοι κοινωνικών υπηρεσιών, πληροφοριακό σύστημα
διαχείρισης κοιμητηρίου,
ΚΕΠ, e-αιτήματα, εξυπηρέτηση πολιτών σε υπηρεσίες δημοτολογίου και ληξιαρχείο, νεκροταφείο, καθαριότητα (απορρίμματα –
ανακύκλωση), προσωπικό (στοιχεία προσόντων, μετάταξης, συνταξιοδότησης, αδειών κ.ά.), δεδομένα πρασίνου, πρόγραμμα
αδέσποτων ζώων κλπ]
Ο δήμος είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών που διαθέτουν όλες τις διατάξεις (νόμοι, προεδρικά
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες κλπ), τη νομολογία, τις εγκυκλίους, τις γνωμοδοτήσεις που αφορούν στην τοπική
αυτοδιοίκηση , καθώς και διευκρινίσεις, ερμηνείες και υποδείγματα εγγράφων και βήματα ενεργειών
Έχει καταρτιστεί εσωτερικός οδηγός βημάτων για την απευθείας ανάθεση (Δ/νση Ο.Υ.), συνοπτικό διαγωνισμό και ανοικτό
διαγωνισμό για προμήθειες-υπηρεσίες-έργα ώστε οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με συμβάσεις (όπως η Τ.Υ., η Δ.Υ., η Ο.Υ., η
Δ/νση Περιβάλλοντος-Πρασίνου, η Μηχανογράφηση) να ακολουθούν τα ίδια βήματα αποφεύγοντας παραλείψεις & λάθη αλλά
και εξοικονομώντας χρόνο και όταν υποβάλλεται ο φάκελος στο λογιστήριο για έλεγχο να είναι ολοκληρωμένος
Υφίσταται ιστοσελίδα του δήμου (PORTAL) -- η οποία συνεχώς βελτιώνεται - για ενημέρωση, πληροφόρηση και δημοσιότηταδιαφάνεια ενεργειών, πράξεων, ανακοινώσεων κ.ά. του δήμου ώστε όλοι να έχουν γνώση για το τι συμβαίνει στην πόλη και να
έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις, αντιρρήσεις και προτάσεις τους / Στην ιστοσελίδα του δήμου Παλαιού
Φαλήρου λειτουργεί εφαρμογή e-ΑΙΤΗΜΑΤΑ στην οποία ο καθένας μπορεί να καταχωρήσει όποιο αίτημα επιθυμεί - Εκδίδονται
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων που απαντήθηκαν.
Επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες: wifi, viber, mykeplive, ηλεκτρονικά ραντεβού, ψηφιακές υπογραφές, σύστημα Γεωγραφικών
Πληροφοριών (GIS) , εφαρμογή σε κινητά για απόδοση Εισιτηρίου Προτεραιότητας σε Δημοτολόγιο- Ληξιαρχείο καθώς και στα
ΚΕΠ (Κεντρικό και Παράρτημα)
Yπάρχει εφαρμογή για smartphone όπου ο πολίτης – δημότης, αφού εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του, μπορεί να
ενημερωθεί για τα δρώμενα της πόλης καθώς και να καταχωρήσει κάποιο αίτημα – πρόβλημά του, «με δυνατότητα επισύναψης
της τοποθεσίας ακόμη και κάποιας σχετικής με το θέμα φωτογραφίας».
Επίσης υπάρχει τετραψήφιο νούμερο τηλεφώνου 1565 εξυπηρέτησης του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν στην
υπηρεσία Καθαριότητας .
Ακόμη λειτουργεί γραφείο για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
Συμμετοχή του δήμου (μέσω στελεχών του) στο έργο: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική
λειτουργία»(ΕΣΠΑ 2014-2020) – ΚΕΔΕ-ΥΠ.ΕΣ.-ΕΝΠΕ-ΕΕΤΑΑ
Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Α΄ και Β΄ Κύκλο) - το υλοποιεί
το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ), του
οποίου ο στόχος είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση των Ελληνικών Δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο
πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
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Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την εισαγωγή
τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (σχετ. Ν.4440/16, εγκυκλ. 3/2018 & 9614/2018 του ΥΠ.ΕΣ. )
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας- “One Stop Shοp” (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)
Καταγραφή και παρακολούθηση ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρίων - εξοικονόμηση της ενέργειας στα
δημοτικά κτίρια και χώρους συμβάλλοντας στη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης και στην προστασία του
περιβάλλοντος εφαρμόζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας
Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας / Εγκατάσταση αυτόνομου συνδυασμένου συστήματος, αποτελούμενο από πινακίδα
STOP με ενσωματωμένα led υψηλής ισχύος στις γωνίες περιμετρικά, συνδυασμένο με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια
γάτας) με ενσωματωμένα Led, όλο μαζί συγχρονισμένης παλλόμενης αναλαμπής, τροφοδοτούμενο από Φωτοβολταϊκό (Φ/Β)
πάνελ.
Εφαρμογή GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ) – ορισμός DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)
Ανταπόκριση του δήμου στα έγγραφα ελεγκτικών φορέων και Υπουργείων(ζητούνται στοιχεία, ενέργειες) (Ε.Σ., Ε.Α.Δ., ΥΠ.ΟΙΚ.,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΥΠ.ΕΣ., κ.ά.)
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 ΔΕΔ (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης)

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
 Δημοτική Επιτροπής Παιδείας
 Επιτροπή κληροδοτημάτων
 Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ (στο δήμο Παλαιού Φαλήρου υπάρχουν 2: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
 Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για i) τη σύνταξη σχεδίων τροποποίησης των Κανονισμών Λειτουργίας των: α)Εκτελεστικής
Επιτροπής, β) Οικονομικής Επιτροπής, γ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ii) τη σύνταξη του Κανονισμού της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
 Διαπαραταξιακή επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμ/λίου
 Επιτροπή του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08/02/2018 (αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για
την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών)
 Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
 Συγκρότηση της Δομής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της πορείας της ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΣΥΔΝΑ
 Επιτροπή του ΠΔ 31/2018 – χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων
 Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων βάσει του Ν. 2881/01
 Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων
 Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρου για τη στέγαση σχολείου
 Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 Επιτροπή Πανηγυριών
 Υπεύθυνος του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
 Επιτροπή ελέγχου θέσεων στάθμευσης σε άτομα με κινητικά προβλήματα
 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Ε. («Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών»)
 Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 3 της ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08/02/2018 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν.
4508/2017» (ΦΕΚ 474/Β), μετά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26ης/5/2019 (αφορά στην παροχή εφάπαξ
ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών).
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
















ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
Απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της τεχνολογίας
Μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων δίχως την
απαραίτητη εξειδίκευση και τους αναγκαίους
πόρους
Πολυνομία/ ασάφεια διατάξεων/ ερμηνείες
που
ενδεχομένως
να
οδηγήσουν
σε
λανθασμένες αποφάσεις & ενέργειες
Απαιτείται αξιολόγηση των αναγκών των
περιοχών των δήμων για καλύτερη στρατηγική
πολιτικών του δήμου
Ανάγκη εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης
και ελέγχου (σε όλους τους τομείς: οικονομικό,
περιβάλλον, κοινωνικό, τεχνικό, ανθρώπινο
δυναμικό, κ.ά.)
Πολυνομία
και
πολυπλοκότητα
δίχως
πρακτικούς
οδηγούς
εφαρμογής
/γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες/
ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών και
κωδικοποίησης
Μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης
δομών και υπηρεσιών
Ανάγκη
εφαρμογής
του
συστήματος
αξιολόγησης και ελέγχου αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας / μη χρήση δεικτών
Ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των
σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων
της τεχνολογίας (ΤΠΕ)
Βελτίωση και ανάπτυξη των λογισμικών
εφαρμογών ώστε να προσαρμόζονται στις νέες
ανάγκες και απαιτήσεις /
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους
πολίτες
Παλαιός Ο.Ε.Υ. ( 2003)
Δεν υφίσταται υπηρεσία Προγραμματισμού και
Οργάνωσης
Βελτίωση του συντονισμού ενεργειών των
υπηρεσιών / Οργάνωση-Προγραμματισμός
Μη επαρκής δεκτικότητα του προσωπικού νέων
μεθόδων και τεχνολογιών
Βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΠΟΑΚΕ
Ανάγκη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών των
ΔΠΣ
Ανεπάρκεια γνώσης και εξειδίκευσης σε θέματα
Πολιτικής Προστασίας
























ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Μηχανογράφηση των υπηρεσιών και
υποδομές τεχνολογίας
Πιστοποίηση διαχειριστικής ικανότητας
υπηρεσιών
Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Δυνατότητα
ανάπτυξης
διαλειτουργικότητας
μεταξύ
των
πληροφοριακών συστημάτων του δήμου
και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και
μεταξύ του δήμου/ΝΠΔΔ του
και
φορέων της Κεντρικής και Γενικής
Κυβέρνησης
βελτιώνοντας
και
αξιοποιώντας τις υφιστάμενες αλλά και
νέες εφαρμογές
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Εφαρμογή του νέου ΟΕΥ του ΠΟΑΚΕ
μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ
Νέα λογισμικά προγράμματα στα ΝΠΔΔ
Τροποποίηση ΟΕΥ των ΔΠΣ
Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας
των ΝΠΔΔ με το Δήμο
Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και
συμμετοχικότητας
Ευρωπαϊκό
Σήμα
στη
Χρηστή
Διακυβέρνηση
Σύνταξη
Οδηγών
εσωτερικών
διαδικασιών
Χρήση εφαρμογών διαλειτουργικότητας
φορέων
για αποτελεσματική και
αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών
(Μητρώο
Ανθρώπινου
Δυναμικού,
ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, πλατφόρμα Δήλωσης και
Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων, govHUB,
ΑΑΔΕ, κλπ)
Εφαρμογή ΚΠΑ, ΔΟΠ
Ενέργειες για ISO
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Υιοθέτηση καλών πρακτικών
Ικανοποιητικό επίπεδο συστημάτων
λειτουργίας των υπηρεσιών
Επαρκής εξοπλισμός
Σύνταξη
περιγραμμάτων
θέσεων
εργασίας
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ













Περιορισμοί
Μη ύπαρξη κεντρικού συντονισμού
Ο
συνδυασμός
παραμέτρων
για
την
αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση
των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί τροχοπέδη
Ανάγκη
ανάπτυξης
των
εσωτερικών
υποστηρικτικών
Υπηρεσιών
των
ΟΤΑ
(Υπηρεσιών Πληροφορικής, Προγραμματισμού
& Οργάνωσης, Τεκμηρίωσης κλπ)
Οι επιπτώσεις των κρίσεων (κοινωνικοοικονομικής, πανδημίας) επηρεάζουν τη
λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και
ειδικότερα στις συναλλαγές με τους πολίτες
Χρονοβόρες διαδικασίες λόγω θεσμικού
πλαισίου
Μειωμένοι πόροι
Προβλήματα/ανάγκες
Ανάγκη νέου ΟΕΥ / προσαρμογή στις νέες
ανάγκες και δεδομένα
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών/ανακατανομή
αρμοδιοτήτων
Μη σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός των
αναγκών προμηθειών και ως εκ τούτου η μη
ανάλογη παρακολούθηση
Ανεπαρκής συμμετοχή των υπηρεσιών στις
διαδικασίες οργάνωσης και προγραμματισμού /
απόψεις εμπλεκομένων
Επικάλυψη αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
Έλλειψη κινήτρων λόγω της οικονομικής κρίσης
που έχει επιφέρει μείωση μισθών
Μη εφαρμογή κινήτρων αποδοτικότητας
Λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων, γίνεται
ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε αρκετούς
υπαλλήλους
Ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ.
οικονομικής κατεύθυνσης και λογιστικής,
πληροφορικής, Περιβάλλοντος, υγείας)
Μη επάρκεια του αριθμού και των ειδικοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού στο ΠΟΑΚΕ
Έλλειψη αναγκαίου τακτικού προσωπικού
στους ΔΠΣ / ανάγκη αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών
Στελέχωση ΚΕΠ για κάλυψη αυξημένων
αναγκών εξυπηρέτησης πολιτών
Έλλειψη
τακτικού
προσωπικού
στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες
Έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ
των υπηρεσιών
Άσκηση
καθηκόντων
Προϊσταμένων
με
αναπλήρωση
Απαιτείται συνεχής κατάρτιση & επιμόρφωση
του προσωπικού
Μη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων σε
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης


























Ευκαιρίες
Νέο θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
(εμπλουτισμός,
εκσυγχρονισμός,
δημοσιότητα,
απλούστευση,
αυθεντικοποίηση,
προστασία προσωπικών δεδομένων,
αποτελεσματικότητα των συστημάτων)
Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Πληθώρα λογισμικών και εφαρμογών
για την αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη
λειτουργία
των
υπηρεσιών του δήμου
Ψηφιακός
μετασχηματισμός
του
δημοσίου
Δυνατότητες
Ύπαρξη προσωπικού ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης
Συμμετοχικότητα του προσωπικού στο
σχεδιασμό και την αντιμετώπιση
προβλημάτων σε διαδικασίες των
υπηρεσιών
Αξιοποίηση
των
ικανοτήτων
και
δυνατοτήτων
του
ανθρώπινου
δυναμικού
Παρακολούθηση
σεμιναρίων
κατάρτισης
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Εφαρμογή του νέου ΟΕΥ του ΠΟΑΚΕ
μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ /
προσλήψεις
Τροποποίηση ΟΕΥ των ΔΠΣ
Αποστολή υπηρεσιακών φακέλων για
κρίσεις Προϊσταμένων
Βελτίωση των διαδικασιών συμμετοχής
του προσωπικού στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων οργάνωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Προσλήψεις ΣΜΕ, ΙΔΟΧ, ΟΑΕΔ
Προσλήψεις στο πλαίσιο υλοποίησης
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ







προσωπικού
Δημιουργία
ανασφάλειας,
φόβου,
ευθυνοφοβίας,
απροθυμίας,
εχθρικής
συμπεριφοράς,
αμφισβήτησης,
έλλειψη
αποφασιστικότητας, έλλειψη του αισθήματος
της δικαιοσύνης/ εμπόδια στην ανάπτυξη
εμπιστοσύνης και συνεργασίας
Ανάγκη ορθολογικότερης διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού / ανάπτυξη κινήτρων /
αλλαγή κουλτούρας
Ανάγκη καλλιέργειας αντιμετώπισης του πολίτη
ως πελάτη, ανάπτυξης σεβασμού και
διαφορετική
αντιμετώπιση
της
κάθε
περίπτωσης
Ανάγκη ευελιξίας λόγω των νέων αναγκών
Ανεπαρκής
στελέχωση
της
υπηρεσίας
μηχανογράφησης
Μείωση του προσωπικού λόγω κινητικότητας
και συνταξιοδότησης
Περιορισμοί
Περιορισμός προσλήψεων
Μη
ορθή
τοποθέτηση
προσωπικού
/αναντιστοιχία τυπικών προσόντων & γνώσεων
με το αντικείμενο εργασίας
Έλλειψη ικανών ηγετικών στελεχών
Συγκεντρωτισμός και περιορισμένη κατανομή
υπευθυνοτήτων και εξουσίας στα διάφορα
ιεραρχικά
επίπεδα
/
μη
εκχώρηση
αρμοδιοτήτων σε μεσαία και κατώτερα επίπεδα
ιεραρχίας
Περιορισμένη αναγνώριση και εκτίμηση των
προσπαθειών και εργασιών του προσωπικού
Μη προώθηση των ιδεών του προσωπικού / μη
ενσωμάτωση στον προγραμματισμό και τη
διαμόρφωση της στρατηγικής του δήμου (η
υλοποίηση της στρατηγικής είναι δουλειά
όλων)
Μη καλλιέργεια της ουσιαστικής συμμετοχής /
νέα αντίληψη / έλλειψη γνώσεων συντονιστών
και συμμετεχόντων
Προβλήματα/ανάγκες
Έλλειψη
εφαρμογής
ολοκληρωμένου
συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών
Διστακτικότητα/ανασφάλεια
του
προσωπικού σε κάθε νέο μέτρο υλοποίησης
δράσεως ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Έλλειψη γνώσης λήψης μέτρων προφύλαξης
στο χειρισμό των Η/Υ
Ανεπαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
ηλεκτρονικών συστημάτων
Μη επαρκή αξιοποίηση των σύγχρονων
μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων της
τεχνολογίας (ΤΠΕ)
Βελτίωση και ανάπτυξη των λογισμικών



















Ευκαιρίες
Προγράμματα
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης του προσωπικού από ΕΕΤΑΑ,
ΚΕΔΕ, ΙΝΕΠ, κλπ
Πρόγραμμα κινητικότητας υπαλλήλων
Μετατάξεις υπαλλήλων
Προγράμματα προσλήψεων (ορισμένου
χρόνου) μέσω ΟΑΕΔ και ΑΣΕΠ
Νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση
των δομών και υπηρεσιών
Λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου από την Κεντρική
Κυβέρνηση
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
Εντύπων
ΣΕΠΕ
–
ΟΑΕΔ
μέσω πρόσβασης στο Πληροφοριακό
Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ»
(καταχώρηση
πρόσληψης εργαζομένων)

Δυνατότητες
Διάθεση βελτιωμένου εξοπλισμού στο
προσωπικό
Υφίστανται
λογισμικές
εφαρμογές
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε
υπηρεσίας και περαιτέρω βελτίωσης και
ανάπτυξης
Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
πρωτοκόλλου και sms
Ύπαρξη ιστοσελίδας του δήμου – Portal
Δυνατότητα αναρτήσεων στο Portal από
τους ίδιους τους υπαλλήλους
Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω
της
ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Αιτήματα
aitimata.palaiofaliro.gr
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εφαρμογών ώστε να προσαρμόζονται στις νέες
ανάγκες και απαιτήσεις /
Ανάπτυξη παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών
προς τους πολίτες
Ανεπάρκεια διαλειτουργικότητας συστημάτων
ΔΠΦ και ΝΠΔΔ
Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας συστημάτων
δημοσίων φορέων
















Περιορισμοί
Πολλαπλά ηλεκτρονικά συστήματα φορέων /
καταχωρήσεις στοιχείων – αναρτήσεις
Το νέο θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και τα χρονικά περιθώρια
υλοποίησης δράσεων δεν «βρίσκει» έτοιμες τις
δημόσιες υπηρεσίες
Έλλειψη οργανωμένης και ενιαίας εκπαίδευσης
των νέων εφαρμογών/συστημάτων
Μη πρόβλεψη των ιδιαιτεροτήτων των δήμων
















ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ










Προβλήματα/ανάγκες
Διάσπαρτες οι υπηρεσίες του δήμου
Μισθωμένα κτίρια για τη στέγαση των
δημοτικών υπηρεσιών
Συνεχής συντήρηση των κτιρίων λόγω
παλαιότητας
Συνεχής συντήρηση των οχημάτων
Ανάγκη ανανέωσης των οχημάτων και κυρίως
της καθαριότητας
Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης χαρτιού
και άλλων υλικών
Μερική αντικατάσταση εκτυπωτών
και
συσκευών
Ανάπτυξη και βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου
Ενίσχυση και επέκταση της Κεντρικής Μονάδας
Επεξεργασίας του δήμου
Μη προσβασιμότητα ΑμεΑ σε όλα τα δημοτικά
κτίρια
Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων












Δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στο
διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου
WiFi4EU για τους κατοίκους και
επισκέπτες
του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.
Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ηλεκτρονικές
Πληρωμές – Viber
Ηλεκτρονικά ραντεβού
Mykeplive
Εξυπηρέτηση
με
τηλεδιάσκεψη
από
Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Χρήση εφαρμογών φορέων (λ.χ. ΑΑΔΕ,
ΚΕΔΕ, ΥΠ.ΕΣ.)
Τηλεργασία – τηλεδιάσκεψη
Διαδραστικές δράσεις
Ευκαιρίες
Δυνατότητα βελτίωσης & ανάπτυξης
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
υψηλού
επιπέδου αξιοποιώντας ΤΠΕ
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ενίσχυση
της διαλειτουργικότητας
Προώθηση
νέων
ηλεκτρονικών
συστημάτων
αυτοματοποίησης
διοικητικών ενεργειών
Λειτουργία Προγραμμάτων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, DATA: ενίσχυση της
διαφάνειας / πηγή πληροφοριών
Υλοποίηση έργων των φορέων της
Κεντρικής κυρίως Κυβέρνησης που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (λ.χ. gov.gr,
πλατφόρμα τ.μ., myKEPlive, myOAEDlive,
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό
παράβολο, επιδόματα κ.ά.)
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Συνεργασία φορέων του δημοσίου
Δυνατότητες
Ετήσια πρόβλεψη στον π/υ για δαπάνες
συντήρησης κτιρίων, μηχανημάτων,
συσκευών
και
οχημάτων
λόγω
οικονομικής δυνατότητας
Δυνατότητα εκτέλεσης έργων/εργασιών
στα
δημοτικά
κτίρια
για
προσβασιμότητα σε όλους
Δυνατότητα προμήθειας νέων οχημάτων
καθαριότητας
Δυνατότητα προμήθειας μηχανημάτων
ανακύκλωσης και καταστροφής χαρτιού
Δυνατότητα βελτίωσης τηλεφωνικού
κέντρου
Δυνατότητα βελτίωσης συστημάτων και
εφαρμογών μηχανοργάνωσης
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Εκκαθάριση αρχείου για εξοικονόμηση
χώρων
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Ανεπάρκεια
εγγράφων

μηχανημάτων

καταστροφής



















ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ




Περιορισμοί
Η αύξηση αρμοδιοτήτων των δήμων δημιουργεί
νέες ανάγκες
χωροταξικής διάταξης και
τήρησης αρχείου
Περιορισμένες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα
κτίρια
Χρονοβόρες διαδικασίες και
εμπλοκή
διαφόρων
φορέων
για
τακτοποίηση
αυθαιρέτων
Περιορισμός επιλέξιμων χρηματοδοτούμενων
δράσεων για κτίρια - επιλογές στο πλαίσιο
ενεργειακής
απόδοσης,
προστασίας
Περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
Προβλήματα/ανάγκες
Ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών
πόρων σε συνδυασμό με την παρακολούθηση
των αποθεμάτων για τη μείωση δαπανών
Μεγαλύτερη διάθεση πόρων για ανταποδοτικά
έργα/υπηρεσίες/προμήθειες
Ανάγκη προσαρμογής
των λογισμικών
εφαρμογών στις συνεχώς νέες και αυξανόμενες
απαιτήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης σε όλα
σχεδόν τα αντικείμενα (οικονομικό, δημόσιες
συμβάσεις,
αποθήκη,
διπλογραφικό,
περιουσία,
δημοτικής
κατάστασης,
απορρίμματα, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ)
Υπάρχει μη αξιοποιούμενη δημοτική περιουσία
Αργοί
ρυθμοί
εισπραξιμότητας
λόγω
οικονομικής κρίσης και πανδημίας
Μη
μηχανογραφημένη
λογιστική
παρακολούθηση σε όλες τις αποθήκες (ΔΠΦ &
ΝΠΔΔ)
Βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης
εκτέλεσης π/υ
Ανάγκη εσωτερικού ελέγχου



























Εξειδικευμένο
και
καταρτισμένο
προσωπικό Τ.Υ.
Οικονομική δυνατότητα του δήμου
Ευκαιρίες
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
για έργα/προμήθειες
βιώσιμης
ανάπτυξης
και
προστασίας
του
περιβάλλοντος
Ανάπτυξη
ανταγωνισμού
μέσω
διαγωνιστικών διαδικασιών ή συλλογή
προσφορών σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο για επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος για το δήμο
Θεσμικό
πλαίσιο
τακτοποίησης
αυθαιρέτων

Δυνατότητες
Αξιοποίηση
και
ανάπτυξη
των
υφισταμένων
Πληροφορικών
συστημάτων & εφαρμογών οικονομικής
διαχείρισης και αποθηκών, καθώς και
περί προμηθειών/υπηρεσιών/έργων
Εφαρμογή και τήρηση διαδικασιών περί
του προϋπολογισμού, απολογισμού,
ισοζυγίου,
ισολογισμού,
μητρώου
δεσμεύσεων, ληξιπρόθεσμων και λοιπών
οικονομικών στοιχείων
Εφαρμογή διαδικασιών περί των
δημοσίων
συμβάσεων
προμηθειών/υπηρεσιών/έργων – καθώς
και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
Υφίσταται
εξειδικευμένο
και
καταρτισμένο
προσωπικό
επί
οικονομικών ζητημάτων
Υφίσταται
εκπαιδευμένο
και
καταρτισμένο προσωπικό για την
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων
Ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο του
δήμου
Τήρηση διατάξεων ΚΕΔΕ και εφαρμογή
νομοθετικών διατάξεων περί ρυθμίσεων
χρεών προς τους δήμους
Σημαντικές δράσεις ανάπτυξης και
βελτίωσης της δημοτικής περιουσίας
Οικονομική δυνατότητα για περαιτέρω
αξιοποίηση της περιουσίας
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Πρόβλεψη
Μονάδας
Εσωτερικού
Ελέγχου / ή ανάθεση σε εξωτερικό
συνεργάτη
Παρακολούθηση
σεμιναρίων
&
πρόσβασης σε πλατφόρμα για τον
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Εσωτερικό Έλεγχο









Περιορισμοί
Πολλαπλοί έλεγχοι (Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
Ε.Σ., Περιφέρεια, ΥΠ.ΟΙΚ., ΕΑΔ)
Μείωση οικονομικών πόρων λόγω της
οικονομικής κρίσης και πανδημίας
Σωρεία νομοθετικών διατάξεων
Αρνητική δημοσιονομική συγκυρία
Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων
Αδυναμία είσπραξης εσόδων
Απαιτούνται πολλές και διαφορετικές υποβολές
οικονομικών στοιχείων










Ευκαιρίες
Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες
συμβάσεις
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική
διαχείριση και τις επιχορηγήσεις
Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
στη
χορήγηση οικονομικών στοιχείων των
δήμων προς τους αρμόδιους φορείς
Προγράμματα για χρηματοδοτούμενες
δράσεις
Νέο
θεσμικό
πλαίσιο
για
διαδημοτικές/διαβαθμικές συνεργασίες
και αναπτυξιακούς οργανισμούς και
αναπτυξιακά προγράμματα των δήμων
Προγράμματα/εγχειρίδια/πρόσβαση σε
πλατφόρμα για το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Παλαιού Φαλήρου είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί. Το γεγονός αφενός ότι
έχει παραμείνει ο ίδιος από το 2003 αφετέρου έχουν ακολουθήσει οι νόμοι 3463/2006 και 3852/2010 με τους οποίους έχουν
μεταφερθεί νέες αρμοδιότητες στους δήμους, καθώς και νεότερες διατάξεις όπως αυτές περί της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
της Πολιτικής Προστασίας, της ΥΔΟΜ, επιβάλλουν την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δήμου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
προσαρμογές και βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία του φορέα. Ωστόσο, ο δήμος εφαρμόζει όσα επιτάσσουν οι κείμενες
διατάξεις εκδίδοντας σχετικές διοικητικές πράξεις. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει γενικά είναι επαρκές και καταρτισμένο.
Οι υπηρεσίες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και τηρούν τα προβλεπόμενα ανταποκρινόμενες στα ζητηθέντα από φορείς
της Κεντρικής Διοίκησης και Ελεγκτικούς φορείς.

Το επίπεδο του προσωπικού είναι πολύ ικανοποιητικό:

τριτοβάθμια

εκπαίδευση-μεταπτυχιακό, εμπειρία, κατάρτιση/επιμόρφωση, ικανότητες, δυνατότητες. Ωστόσο, οι συνέπειες της οικονομικής
κρίσης και της πανδημίας,

οι προσωρινές αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένων, καθώς και η ασάφεια των εργασιών του

προσωπικού και η πολυνομία -- γεγονότα που έχουν μεγάλη διάρκεια – λειτουργούν ανασταλτικά (σε κάποιο ποσοστό των
υπαλλήλων) στην απόδοση και αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αναγκαία η εφαρμογή κινήτρων καθώς
και η ανάπτυξη δεκτικότητας σε νέες εφαρμογές και η υιοθέτηση καινοτομιών (χρήση ΤΠΕ). Επιπλέον λόγω μετατάξεων και
συνταξιοδοτήσεων παρατηρείται σταδιακά έλλειψη σε ορισμένες ειδικότητες εξειδικευμένου αντικειμένου. Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητο ο δήμος να ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε ορισμένους κλάδους.
Απαραίτητη είναι η ανακατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, η καλύτερη στελέχωση ορισμένων υπηρεσιών, η βελτίωση των
περιγραμμάτων θέσεων, η αξιολόγηση δομών. Βέβαια οι διάφορες προσλήψεις συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών αλλά σε
ορισμένα αντικείμενα επιβάλλεται παρεχόμενη εργασία τακτικού προσωπικού λόγω αυξημένων απαιτήσεων και ευθυνών.
Παρέχεται πλήρης κάλυψη αναγκών για σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης (είτε στο ΙΝΕΠ, είτε σε ιδιωτικούς φορείς).
Επίσης, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τόσο του προσωπικού όσο και του φορέα, θα πρέπει να
εφαρμοστούν συστήματα μέτρησης δεικτών και αξιολόγησης ώστε να δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης και ανασχηματισμού
διαδικασιών. Επιπλέον να γίνουν ενέργειες πιστοποίησης προκειμένου ο δήμος να αναπτύξει τις δυνατότητές του σε συμμετοχές
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σε διάφορα προγράμματα, κυρίως χρηματοδοτούμενα.
Ωστόσο ορισμένες από τις ανωτέρω αρνητικές παράμετροι συχνά οδηγούν στην μη ικανοποιητική αξιοποίηση των μέσων,
ανεπαρκή πληροφόρηση, ελλιπή ανάπτυξη των καναλιών επικοινωνίας & έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης. Γενικότερα είναι
αναγκαία η αλλαγή κουλτούρας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και το ρόλο του στη στρατηγική του δήμου (μέσω
της συμμετοχικότητας και διαβούλευσης ενισχύεται το αίσθημα της ευθύνης, δέσμευσης, ασφάλειας και ικανοποίησης) και την
ορθή αξιοποίηση του προσωπικού ώστε να επιτευχθεί αύξηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.
Ως προς τις κτιριακές υποδομές, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ναι μεν ο δήμος έχει ιδιόκτητο δημοτικό κατάστημα στο οποίο
συγκεντρώνονται οι περισσότερες υπηρεσίες, αλλά υπάρχουν και αρκετές διάσπαρτες σε μισθωμένα κτίρια. Το γεγονός αυτό
βέβαια συχνά δημιουργεί

ζητήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας

μεταξύ των υπηρεσιών. Η μη

αξιοποιούμενη ακίνητη περιουσία δεν είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω επιτρεπόμενων χρηματοδοτούμενων
εργαλείων που αφορούν κυρίως δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Απαραίτητες είναι οι εργασίες υποδομών για ΑΜΕΑ σε δημοτικά
κτίρια. Επιπλέον οι ανάγκες κάλυψης σχολικών κτιρίων οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών απόκτησης ιδιοκτησίας και
κατασκευής αντίστοιχων έργων. Οι εργασίες συντήρησης των κτιρίων καλύπτονται , κυρίως, είτε από ιδίους πόρους είτε από
ΣΑΤΑ και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Επιπλέον ο εξοπλισμός του δήμου είναι αρκετά ικανοποιητικός με προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί και επομένως τα
συνεργεία έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών με ιδίους πόρους ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες.
Ο δήμος βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και αυτό του επιτρέπει να διαθέτει κονδύλια για συντηρήσεις,
επισκευές, προμήθειες, αναβαθμίσεις εξασφαλίζοντας

καλές συνθήκες εργασιακών χώρων – με σημαντική τη συμβολή του

ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας-, κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα, οχήματα, λογισμικές εφαρμογές για
ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Η εφαρμογή των διαδικασιών, που ορίζει η νομοθεσία, από τις υπηρεσίες είναι ο βασικός
παράγοντας για τη χρηστή διακυβέρνηση του δήμου (συμμετέχει άλλωστε σε

ανάλογο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα). Τα

αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από Ελεγκτικούς φορείς σε διοικητικά-οικονομικά θέματα έχουν δείξει την
ικανότητα του δήμου της διαχείρισης των τοπικών ζητημάτων με επιτυχία και θετικά αποτελέσματα.
Η λειτουργία του Portal αποτελεί εργαλείο εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το οποίο συνεχώς
ανανεώνεται και αναβαθμίζεται. Η μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου βρίσκεται σε πολύ καλό
επίπεδο με δυνατότητες βελτίωσης σε εξειδικευμένα ζητήματα. Έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων για το ψηφιακό
μετασχηματισμό του δήμου. Εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές για ποιοτικότερες
υπηρεσίες προς του πολίτες και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο δήμος συμμετέχει και ανταποκρίνεται σε
προσκλήσεις με αντικείμενο την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων σε όλους τους τομείς και έχει λάβει διακρίσεις. Πρόθεσή του
είναι να προβεί σε ενέργειες (είτε μέσω των υπηρεσιών του είτε μέσω συνεργατών) που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες μέσω πληροφοριακών συστημάτων και εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών για πα παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η πιστοποίηση του δήμου σε διάφορους τομείς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη δράσεων και έργων για
την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης.
Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τα όποια ζητήματα υφίστανται σε θέματα οργανωτικής δομής, διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού και προγραμματισμού, ο δήμος, βασιζόμενος στους πόρους που διαθέτει, στις υποδομές που έχει
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αναπτύξει, στον κτιριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό του, στην εμπειρία και κατάρτιση του προσωπικού του, στην τήρηση των
αρχών της οικονομικότητας, της αναλογικότητας, της ισότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας στις ενέργειές του, είναι
αποδοτικός και αποτελεσματικός στο έργο του, και για αυτό συχνά λαμβάνει διακρίσεις, έχοντας στόχο την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών στους πολίτες και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας καινοτόμες δράσεις.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
-

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και σύνταξη περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των οργανικών μονάδων όπως αυτές διαμορφώνονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για
τους δήμους

-

Ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας για στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένες ειδικότητες (λ.χ. λογιστές,
κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, πληροφορικής, τοπογράφοι, γεωπόνοι κ.ά.)

-

Αξιολόγηση της τοποθέτησης του προσωπικού και ενέργειες βελτίωσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών

-

Χρήση δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς δράσεων

-

Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

-

Μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ / Ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου/ καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με
σύγχρονα μέσα

-

Υιοθέτηση καλών πρακτικών

-

Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα προκειμένου να μας παράσχουν τεχνογνωσία και
επιστημονική γνώση

-

Διαδημοτικές/Διαβαθμιδικές συνεργασίες και Δίκτυα συνεργασιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων και ανταπόκριση
σε έργα – υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς που δεν υπάρχει εμπειρία και καταρτισμένο
προσωπικό / επίτευξη ολοκληρωμένων πράξεων

ανάπτυξης και βελτίωσης υποδομών-υπηρεσιών-έργων μιας

ευρύτερης περιοχής του δήμου
-

Ενέργειες ανάπτυξης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας

-

Ενέργειες απόκτησης περιουσίας για την κάλυψη ειδικών αναγκών (λ.χ. σχολικά κτίρια, κοινωνικές δομές)

-

Επικαιροποίηση κανονισμών λειτουργίας (λ.χ. πεζοδρομίων, καθαριότητας, νεκροταφείου, αθλητικών χώρων, κλπ)

-

Σύνταξη σχεδίων δράσεων (ανά τομέα) (λ.χ. πολιτικής προστασίας, καπνίσματος κ.ά.)

-

Σύνταξη εσωτερικών οδηγών βημάτων (λ.χ. συμβάσεις-αναθέσεις, βεβαίωση-είσπραξη εσόδων, αδειοδοτήσεις, κ.ά.)

-

Προσαρμογή στις νέες διαδικασίες ελέγχου (Εσωτερικού Ελέγχου, Υπουργείου Οικονομικών κλπ)

-

Αλλαγή στη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων

-

Ενέργειες για πιστοποιήσεις του δήμου

-

Εφαρμογή Συστήματος «Διοίκηση Μέσω Στόχων»

-

Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Εργαλείο βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και των
παρεχόμενων προς πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσιών

-

Καλλιέργεια συμμετοχικού πνεύματος και αλλαγή κουλτούρας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όραμα – Στρατηγική του Δήμου Παλαιού Φαλήρου – Άξονες-Μέτρα-Στόχοι
4.1 Έντυπο ΕΠ_08: Στρατηγικός Σχεδιασμός: Όραμα του Δήμου – Κατευθυντήριες
πολιτικές επιλογές

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αποστολή του δήμου είναι η διαχείριση της καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Τ.Α.
γνωρίζει την ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα της κάθε περίπτωσης των τοπικών ζητημάτων και τις πραγματικές συνθήκες που
τα προκαλούν και με δεδομένο τον αναβαθμισμένο ρόλο της, αποτελεί κινητήριος μοχλός για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις
στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Πλέον υφίστανται νέες παράμετροι και δεδομένα στις πόλεις που
αναδιαμορφώνουν τη ζωή των πολιτών, όπου μεγάλο ρόλο παίζουν η τεχνολογία, η καινοτομία και η επικοινωνία. Η Δημοτική
Αρχή οφείλει να ανταποκριθεί με νέα σκέψη, κουλτούρα και πραγματική αντιμετώπιση της σύνθετης καθημερινότητας.
Οι τοπικές αρχές είναι αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και τα προβλήματά του και οφείλει να αναζητά εναλλακτικές
& πόρους και να προβαίνει σε ενέργειες

που ανταποκρίνονται στο τοπικό κοινωνικό γίγνεσθαι. Η επιδίωξη ανάπτυξης

συνεργασιών (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη ολοκληρωμένων
δράσεων με μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων. Χαράσσοντας και εφαρμόζοντας τις πολιτικές που έχει επιλέξει
αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας τηρώντας τις αρχές της δικαιοσύνης και
της ισότητας. Βασική συνιστώσα του δήμου, για την άσκηση της διακυβέρνησης που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον
πολίτη, είναι η συνοχή, με κοινωνικό αλλά και χωρικό περιεχόμενο.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχοντας πλήρη γνώση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές έχουν οριστεί εκ του νόμου, αλλά και τα
«εργαλεία» που έχει στη διάθεσή του για την υλοποίηση της στρατηγικής του, οραματίζεται μια πόλη που θα αποτελέσει
πρότυπο οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, καλές πρακτικές και αναπτύσσοντας

δημιουργικές συνεργασίες να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο τα πλεονεκτήματα του Παλαιού Φαλήρου για μια πόλη
ζωντανή, λειτουργική, δίκαιη, δημιουργική και συμμετοχική. Βελτιώνοντας και ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης
επιτυγχάνεται η ανάπτυξή της και ευημερία τόσο για τους κατοίκους-δημότες όσο και για τους επισκέπτες. Το Παλαιό Φάληρο να
είναι ο τόπος προορισμού με ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ανάδειξη σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη, ασφαλή, καθαρή, πράσινη, φωτεινή, φιλική,
δημοκρατική και δίκαιη. Μια πόλη για όλους, με σεβασμό σε όλους, για όσους κατοικούν σε αυτή, για όσους εργάζονται και για
αυτούς που την επισκέπτονται.
Επικεντρώνοντας τις πολιτικές του δήμου στους εξής πυλώνες:
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Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία του δήμου



Ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών



Ενίσχυση της απασχόλησης



Ανάπτυξη και καινοτομία



Προστασία του περιβάλλοντος



Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη



Αναβάθμιση της παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού



Διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση

οι βασικοί στόχοι επίτευξης είναι:


η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πόλης - συγκριτικό πλεονέκτημα το παραλιακό μέτωπο



η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας



η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας



η προώθηση καινοτόμων δράσεων και ιδεών



η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων έργων



η προώθηση συνεργασιών και υποβολή κοινών προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων



η αστική ανάπλαση με έργα ανάδειξης της παραλίας, δημιουργίας υποδομών με σεβασμό στο Περιβάλλον,
μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, πιστοποίησης κτιρίων, αξιοποίησης δημοτικών χώρων, ενεργειακής
αναβάθμισης



η βελτίωση της καθαριότητας και η προστασία του Περιβάλλοντος με προτεραιότητα την ανακύκλωση



η ετοιμότητα έναντι των φυσικών καταστροφών και κρίσεων – οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας / νέες
εφαρμογές και μέθοδοι προσαρμοσμένες στις νέες ανάγκες



οι νέες τεχνολογίες να συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία, περισσότερη διαφάνεια & λογοδοσία, στην
απλοποίηση & τυποποίηση των διαδικασιών (λ.χ. αιτήματα πολιτών, ψηφιακά πιστοποιητικά, ηλεκτρονικές
πληρωμές, ηλεκτρονικά ραντεβού, κάρτα δημότη, ψηφιακές υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας, δίκτυο
έξυπνου φωτισμού, wifi hotspots, αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων, GIS σε διάφορους τομείς)



η λειτουργία δομών Δια Βίου Μάθησης



η βελτίωση και επέκταση δομών δράσεων για τους μαθητές



η ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες



η κοινωνική συνοχή χωρίς διακρίσεις



η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες – η συνεργασία με διάφορους φορείς για
αθλητικές διοργανώσεις μεγάλης εμβέλειας



η αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών / εκπαίδευση
και κατάρτιση -- τροποποίηση του ΟΕΥ για τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και την
περιγραφή των εργασιών της κάθε οργανωτικής μονάδας / αλλαγή κουλτούρας



η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΝΠΔΔ / αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
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η βελτίωση των υποδομών των ΝΠΔΔ / αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων



η ενίσχυση της στελέχωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας των ΝΠΔΔ



η υλοποίηση προγραμμάτων για τα ζώα



η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ζωοφιλίας και περιβάλλοντος



η ενίσχυση του εθελοντισμού



η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών



η ανάπτυξη συνεργασιών με για την ενίσχυση των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής



η δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ



η βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ΑΜΕΑ



η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών



η διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας



η θεσμοθέτηση πολιτιστικών δράσεων



η προβολή της πόλης ως τουριστικού προορισμού.

Σε συνθήκες δημοσιονομικής πίεσης και έλλειψης πόρων (περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερους πόρους - “to do more with
less”) λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, καθώς και σε ένα κλίμα αμφισβήτησης της δημόσιας διοίκησης, αντιμέτωπος σε
προκλήσεις (τη δημοσιονομική συγκυρία, τους περιορισμένους πόρους, τις αυξανόμενες αρμοδιότητες των δήμων και άρα
περισσότερες υπηρεσίες, τις απαιτήσεις στην εκτέλεση διαδικασιών, το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τις αυξανόμενες
προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων, την πολυνομία και πολυπλοκότητα των κανονιστικών κειμένων και ρυθμίσεων,
την ανάγκη χρήσης μεθόδων αξιολόγησης προσωπικού και δομών, τις νέες και πολύπλοκες συνθήκες που διαμορφώνονται από
την οικονομική-κοινωνική κρίση, τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία), ο δήμος Παλαιού Φαλήρου ανταποκρίνεται δυναμικά
και αποτελεσματικά στα ζητήματα που ανακύπτουν ώστε να καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου
προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες δίχως διακρίσεις και διαμορφωμένες στις τρέχουσες συνθήκες της ζωής.
Ακολουθώντας μια ορθολογική και συγκρατημένη οικονομική διαχείριση, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (χρηματικοί,
φυσικοί, ιδιοκτησία, υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτύσσοντας
συνεργασίες («Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»), καθώς και την προνομιακή γεωγραφική του θέση σε συνδυασμό με τον
υπερτοπικό χαρακτήρα της πόλης λόγω της συγκέντρωσης σημαντικών και αξιόλογων δραστηριοτήτων,

επιτυγχάνει την

υλοποίηση των στόχων του δια της εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού σε όλους τους άξονες της
τοπικής ανάπτυξης.
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4.2 Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Μέτρα
Αρμόδιες υπηρεσίες: Δ/νση Τ.Υ., Δ/νση Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Ο.Υ., Δ/νση Δ.Υ., Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΝΠΔΔ

Μέτρο 1.1. Αστική Ανάπλαση – Αστικές παρεμβάσεις
Κωδ.
1.1.1

Στόχος
-

-

Έργα ανάπλασης χώρων

-

1.1.2

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

-

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Έργα / εργασίες ηλεκτροφωτισμού οδών, δημοτικών χώρων και
κτιρίων
Έργα ανακατασκευής, συντήρησης – επέκτασης φωτισμού οδών,
αθλητικών χώρων, κτιρίων, πλατειών & κήπων και παράκτιου
μετώπου
Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης
ενέργειας
Ανακαίνιση του Πολιτιστικού Κέντρου "ΦΛΟΙΣΒΟΣ"
Συντήρηση/ανακατασκευή πράσινης διαδρομής
Επισκευή/ ανακατασκευή παιδικών χαρών / πιστοποίηση
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών / δαπέδων ασφαλείας για
τις παιδικές χαρές και προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων
Ανακατασκευή – διαμόρφωση αθλητικών χώρων
Ανακατασκευή πλατειών, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου
Επισκευή χώρων πάρκου Φλοίσβου
Επισκευή κεντρικής Πλατείας Φλοίσβου
Ανάπλαση χώρου έναντι του γηπέδου Ταεκβοντό Φαλήρου
Κατασκευή
υπόγειου
χώρου
στάθμευσης
οχημάτων
καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας
Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υλοποίηση του έργου PRODESA
Υλοποίηση έργου: ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής
« Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων»
Πρόγραμμα αξιοποίησης και ανάδειξης παραλίας
Διεκδίκηση και αξιοποίηση χώρων που παραμένουν
αναξιοποίητοι και προώθηση αναπτυξιακών project με άξονα το
παραλιακό μέτωπο ως συγκριτικό πλεονέκτημα του δήμου
Βελτιωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης
Έργα του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Υποβολή
προτάσεων
σε
χρηματοδοτούμενα/συγχρηματοδοτούμενα έργα
Συνεργασίες για την ανάπτυξη/ανάδειξη του παραλιακού
μετώπου
Υιοθέτηση εφαρμογών και μεθόδων βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης
Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου /
πλατειών / πάρκων / τεντών και εγκαταστάσεων παραλίας /
περιφράξεων δημοτικών χώρων /
προστατευτικού
κιγκλιδώματος παραλίας / καθιστικών πάγκων
Υδροδότηση πάρκων Π. Φαλήρου από τις δημοτικές Γεωτρήσεις
Ανάπτυξη δράσεων αισθητικής της πόλης και λειτουργικής
αναβάθμισης σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου:
καθημερινή καθαριότητα,
φροντίδα χώρων πρασίνου και
βελτίωση αυτών, βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, των οδών
και των πλατειών, με την καθημερινή φροντίδα περιποίησης
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-

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

-

-

-

δένδρων και φυτών, με δενδροφυτεύσεις,
φυτοτεχνικές
διαμορφώσεις
Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας
Πρόληψη & περιορισμός ασθενειών σε δέντρα
Κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δένδρων,
αφάνιση
κορμών
Φύλαξη πάρκων Φλοίσβου, Τροκαντερό & Αγ. Σκέπης
Δράσεις/ πρωτοβουλίες για καθαρές ακτές – καθαρή παραλία
Προστασία λουομένων
Απεντόμωση, μυοκτονία παραλίας & κοινοχρήστων χώρων
Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα (Περισυλλογή και διαχείριση,
στείρωση, τοποθέτηση δοχείων τροφής και νερού, ανάπτυξη
θεσμού της υιοθεσίας, δικτύωση των τοπικών φιλοζωικών
οργανώσεων, κυτία υγιεινής για την περισυλλογή των
ακαθαρσιών)
Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Σύνταξη νέου Κανονισμού Δημ. Ν/φείου
Κινητές κεραίες: παρέμβαση για τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας / Μετρήσεις ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών σε
παιδικές χαρές & λοιπούς συναφείς χώρους
Διαχείριση
στάσεων
και
στεγάστρων
αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών
Διαχείριση γεοπληροφορικής βάσης δεδομένων
Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές
του Δήμου
Έλεγχος και αντιμετώπισης της ρύπανσης (ατμοσφαιρική και
ηχητική)
Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνειδησίας
των πολιτών
Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδίου
Διατήρηση και προστασία του τοπίου και της ιστορικής, φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς
Αξιοποίηση του ρέματος ως πόλος αναψυχής και
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Δημιουργία πράσινων δωμάτων στα δημοτικά κτίρια
Ενιαιοποίηση ακαλύπτων χώρων πολυκατοικιών
Αξιοποίηση Εθελοντισμού / προώθηση / ανάπτυξη εθελοντικών
δράσεων / ανάπτυξη συνεργασιών
Συνεργασία και Συντονισμός με όμορους Δήμους και τους
σχετικούς φορείς
Βελτίωση δραστηριοτήτων αναφορικά με την ενημέρωση των
πολιτών

Μέτρο 1.2. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (υποδομές και υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας)
−
−
−
−

1.2.1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

−
−
−
−
−
−

Κατασκευή υπόγειου parking
Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
Αναδιάρθρωση της δημοτικής συγκοινωνίας
Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων / χρήση ποδηλάτων στις
μετακινήσεις / σύνδεση με δίκτυο ποδηλατοδρόμων
Τεχνικές Παρεμβάσεις / έργα προσβασιμότητας
Καταγραφή κυκλοφοριακών προβλημάτων
Μελέτες τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Βελτίωση προσβασιμότητας
Μελέτη για την εκτέλεση έργων που θα λαμβάνουν υπόψη
τις ανάγκες των ΑμεΑ
Επανασχεδιασμός της Δημοτικής Συγκοινωνίας (αναβάθμιση
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−
−
−
−
−

1.2.2

−
−
−
Συντήρηση – αναβάθμιση – βελτίωση των
κοινόχρηστων χώρων

−
−
−
−

του στόλου, βελτιστοποίηση των διαδρομών, σύνδεση με το
Μετρό)
Εφαρμογές βελτίωσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της
μετακίνησης των πεζών / οδική ασφάλεια
Αύξηση της προσβασιμότητας σε κομβικά σημεία σύνδεσης
μεταφορικών δικτύων
Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές (λ.χ.
ΜΜΜ, στάθμευση)
Δράσεις ενημέρωσης πολιτών / καλλιέργεια κουλτούρας
(μείωση χρήσης ΙΧ)
Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους
χώρους
∆ιαµόρφωση κόµβων
Μέτρα για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων
Εφαρμογή των καθοριζόμενων χρήσεων γης από τις
επιχειρήσεις κυρίως
Αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων
Αναβάθμιση των πλατειών και αξιοποίηση της Πλατείας
Φλοίσβου
Δημιουργία
οργανωμένων
πεζοδρόμων
και
ποδηλατοδρόμων
Κατασκευή και συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου

Μέτρο 1.3. Ενίσχυση των υποδομών και δικτύων
Κωδ.
1.3.1

Στόχος
Συντήρηση / επισκευή / ανακατασκευή /
ενίσχυση υποδομών

-

1.3.2

Συντήρηση / επέκταση δικτύων

-

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Συντήρηση/επισκευή/ανακατασκευή/ενίσχυση-επέκταση
δημοτικών κτιρίων, πνευματικών κέντρων σχολικών κτιρίων,
χώρων εργατοτεχνιτών, αθλητικών χώρων, κτιρίων των παιδικών
σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων Νεκροταφείο
Ανακατασκευή πεζοδρομίων / επισκευή κρασπεδόρειθρων
Κατασκευή-ανακατασκευή διαδρόμων δημοτικού νεκροταφείου
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων / εξωραϊσμός όψεων /
ανακατασκευή αυλειων χώρων
Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων παραλίας
Επισκευή εκκλησίας δημοτικού νεκροταφείου
Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Ανακατασκευή περίφραξης δημοτικού νεκροταφείου
Συντήρηση
ανελκυστήρων
&
καυστήρων
σχολικών
κτιρίων
Συντήρηση / προμήθεια πυροσβεστήρων
Διάθεση πόρων (ειδικότερα των ανταποδοτικών)
Αναβάθμιση δημ. δικτύου ηλεκ/σμου Π. Φαλήρου
Συντήρηση και επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημ.
κτιρίων, κήπων & πλατειών, αθλητικών χώρων
Συντήρηση πιδάκων
Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού κήπων και πλατειών
Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος
Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης
Σύνδεση Κλειστού Γυμναστηρίου με το υπάρχον αποχετευτικό
δίκτυο
Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε
διάφορα σημεία του Δήμου/ Κατεπείγουσες επισκευές φρεατίων
ομβρίων
Κατασκευή τμημάτων αγωγών και φρεατίων ομβρίων
Συντήρηση οδικού δικτύου
Ανύψωση στομίων φρεατίων ΟΚΩ κατεπειγούσης φύσεως,
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Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων στα σχολικά συγκροτήματα
Υδρογεωλογική μελέτη υδροληπτικής ικανότητας των δυο
γεωτρήσεων του Δήμου

Μέτρο 1.4 Βελτίωση του επιπέδου της Καθαριότητας / Διαχείριση αποβλήτων
-

1.4.1

Καθαριότητα – Ανακύκλωση

-

-

1.4.2

Διαχείριση αποβλήτων

-

1.4.3

Λειτουργία υπηρεσιών

-

Προμήθεια κάδων (απορριμμάτων – ανακύκλωσης) / συντήρηση
/ αντικατάσταση
Προμήθεια επιστήλιων καλαθιών
Αξιοποίηση και επέκταση της εφαρμογής των υπόγειων κάδων
Προμήθεια επιστήλιων σταχτοδοχείων
Προμήθεια νέου εξοπλισμού
Εγκατάσταση καφέ (υπολείμματα τροφίμων -οργανικά
απόβλητα) και κόκκινων (ανακύκλωση ρούχων) κάδων
Επέκταση της εγκατάστασης βυθιζόμενων κάδων
Ανανέωση στόλου
Συντήρηση / επισκευή οχημάτων / μηχανημάτων / εργαλείων
Έργο προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: για την Προμήθεια
Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού
Εκτέλεση έργων στο χώρο του αμαξοστασίου
Κατασκευή
υπόγειου
χώρου
στάθμευσης
οχημάτων
καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας
Ενημέρωση δημοτών για τις υποχρεώσεις τους
Ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος ανακύκλωσης
Ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση
Ενθάρρυνση και συντονισμός για τη συμμετοχή των
επιχειρήσεων στις σχετικές πολιτικές
Διάδοση νέων προγραμμάτων οικιακής ανακύκλωσης κομποστοποίησης
Εθελοντικές δράσεις / ανάπτυξη συνεργασιών με συλλόγουςσωματεία-οργανώσεις-σχολεία-φορείς
για
διοργάνωση
εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων
Αναζήτηση μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων / Τεχνολογιών
επεξεργασίας αποβλήτων
Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης ΑΣΑ
Υιοθέτηση νέων
μεθοδολογιών αποκατάστασης και
απορρύπανσης του περιβάλλοντος.
Εφαρμογή μετρήσεων ρύπανσης
Μελέτη εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων
/ αξιοποίηση των αποβλήτων
Εκπαίδευση προσωπικού / γνώση νομοθεσίας
Παροχή κινήτρων στον πολίτη – συμμετοχή σε προγράμματα
επιβράβευσης όσων ανακυκλώνουν
Ανάπτυξη συνεργασιών
Συμμετοχή σε προγράμματα
Συλλογή και διαχείριση αδρανών και ογκωδών αντικειμένων σε
συνεργασία με όμορους Δήμους
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Τροποποίηση ΟΕΥ
Καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός των αρμοδίων
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών όσον
αφορά στην καθαριότητα των οδών & κοινόχρηστων χώρων
Χρήση ΤΠΕ
Δεκτικότητα στις νέες μεθόδους εύρυθμης λειτουργίας
Βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
Ανάγκη προσλήψεων / αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων
Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας
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Μέτρο 1.5 Πολιτική Προστασία
−
−
−

1.5.1

−
−
−
−
−
Δράσεις Οργάνωσης της Πολιτικής
Προστασίας

−
−
−
−
−
−
−

−

Επικαιροποίηση σχεδίων δράσεων
Μνημόνια συνεργασίας
Μέριμνα για τον εξοπλισμό, τα οχήματα και τα είδη / αγαθά
πολιτικής προστασίας και τη διάθεση χώρου φύλαξης αυτών
Δράσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Προστασίας (έχει
εκδοθεί απόφαση Δημάρχου και ορίζεται επικεφαλής)
Συνεργασία με ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Έφεδρων
Ενόπλων Δυνάμεων / Σύνδεσμος Αθηναίων Καταδρομέων)
Δράσεις ενημέρωσης πολιτών
Ανάπτυξη χαρακτηριστικών Ευέλικτης Πόλης
Ανάπτυξη συνεργασιών με αρμόδιους φορείς και εφαρμογή
καινοτόμων δράσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών
Εκπαίδευση προσωπικού
Αξιοποίηση της Εθελοντικής δράσης
Τροποποίηση ΟΕΥ για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τη διαχείριση κρίσεων
Προώθηση δημιουργίας εθελοντικής ομάδας Πολιτικής
Προστασίας
Δράσεις
Ενίσχυσης
Ασφάλειας
Σχολικών
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δομές για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
περίοδο κρίσεων (λ.χ. Βοήθεια στο σπίτι, δράσεις κάλυψης
αναγκών ψυχαγωγίας και πολιτισμού)
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη λειτουργία των
υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών/επιχειρήσεων σε
καταστάσεις κρίσεως / ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης και
πληροφόρησης
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Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός
Μέτρα
Αρμόδιες υπηρεσίες: Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου, Τμήμα Διοικητικού, Τμήμα Μηχανοργάνωσης-Μηχανογράφησης, Τμήμα
Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής, Δ/νση Δ.Υ., Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Δ/νση Ο.Υ., Δ/νση Τ.Υ., Δ/νση ΠεριβάλλοντοςΠρασίνου, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΝΠΔΔ

Μέτρο 2.1. Προαγωγή Υγείας και Κοινωνική Πρόνοια
Κωδ.
2.1.1.

Στόχος
-

-

-

Ενίσχυση και αναβάθμιση των
υφιστάμενων δομών και παρεχόμενων
υπηρεσιών, καθώς και βελτίωση &
ανάπτυξη αυτών

-

-

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Ενίσχυση της λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων/ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ με εθελοντική προσφορά ιατρών / δυνατότητα
επέκτασης ειδικοτήτων
Διατήρηση της Τράπεζας Αίματος (εθελοντική αιμοδοσία) /
ενέργειες για μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών
Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων
Εξέταση δικαιολογητικών για χορήγηση βιβλιαρίου πρόνοιας
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου
πρόνοιας του δήμου / αντιμετώπιση των περιπτώσεων με
ευαισθησία και ενδιαφέρον εφαρμόζοντας την αρχή της
προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ιδιαιτερότητα
της κάθε υπόθεσης
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (λ.χ.
ΜΑΠ & γάλα, ιατρός εργασίας, κατάλληλος εξοπλισμός και
υποδομές)
Ενίσχυση υποδομών πρώτων βοηθειών σε σημεία του
δήμου (λ.χ. αυτόματοι απινιδωτές)
Εφαρμογή προγραμμάτων Τηλεϊατρικής και καινοτόμων
τεχνολογιών
Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τη χρήση
της σύγχρονης τεχνολογίας (smart bear)
Διατήρηση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας
Εφαρμογή προγράμματος «ΠΡΟΝΟΩ»
Συνέχιση
του
προγράμματος
πρόληψης
παιδικής
παχυσαρκίας (παιδιατροφή) και ενίσχυση ειδικών
προγραμμάτων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες
(π.χ. πρόληψη εξάρτησης κλπ.)
Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων υγείας
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την υγεία /
ανάπτυξη συνεργασιών στο χώρο
Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για υλοποίηση
προγραμμάτων στα σχολεία / αγωγή υγείας /
ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν άτομα με
ειδικές ανάγκες
Συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο και το μαιευτήριο ΡΕΑ για
προνόμια στους κατοίκους της πόλης
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ και ανάπτυξη
συνεργασιών, καθώς και σε άλλες διοργανώσεις διεθνούς ή
ευρωπαϊκής εμβέλειας για την υγεία (λ.χ. Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, πρόγραμμα 100 INTELLIGENT CITIES
CHALLENGE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.)
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-

-

-

2.1.2

-

-

-

Ανάπτυξη των προγραμμάτων στον
αθλητισμό και στις λοιπές
δραστηριότητες (μουσική, χορός, θέατρο
κλπ) για την πρόληψη και προαγωγή της
υγείας / Βελτίωση και ανάπτυξη των
οργανωτικών μονάδων & δομών και των
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του δήμου
και των ΝΠΔΔ

-

-

2.1.3

Δράσεις των δημοτικών παιδικών
σταθμών

-

-

Ανάπτυξη
των
υπηρεσιών
Συμβουλευτικής
&
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και γραφείου Κοινωνικής
Λειτουργού
Λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού και κέντρου ημέρας
για τη νόσο Alzheimer
Πραγματοποίηση δράσεων – προγραμμάτων προληπτικής
ιατρικής / Δωρεάν εξετάσεις και μετρήσεις – ενέργειες για
μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού ώστε να αυξηθεί και
αριθμός των συμμετεχόντων
Βελτίωση της πολιτικής απαλλαγής/μείωσης ανταποδοτικών
τελών σε ευάλωτες ομάδες
Χορήγηση θέσεων στάθμευσης σε ΑΜΕΑ
Χρήση και αξιοποίηση των νέων πληροφοριακών
συστημάτων για την καλύτερη οργάνωση & καταγραφή
στοιχείων και διαχείριση των δομών (λ.χ. τήρηση καρτέλας
και έκδοση κάρτας χρήστη, αξιολόγηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών για βελτίωση διαδικασιών κ.ά.)
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Εξασφάλιση βιωσιμότητας υπηρεσιών και προγραμμάτων
στον αθλητισμό / αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας
των αθλητικών χώρων
Δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων για επέκταση
παρεχόμενων υπηρεσιών και συμμετοχή μεγαλύτερου
αριθμού πολιτών
Συντήρηση και βελτίωση των πνευματικών κέντρων για
καλύτερες συνθήκες πραγματοποίησης των διαφόρων
προγραμμάτων (χορός, μουσική, θέατρο κλπ) / νέες
μισθώσεις
Συντήρηση - επισκευή και κατασκευή αθλητικών χώρων
Αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
Βελτίωση της λειτουργίας Τμήματος διατροφικής αγωγής και
άσκηση στο ΔΑΚ
Σύνταξη ΟΕΥ του ΠΟΑΚΕ
Πρόσληψη προσωπικού
Βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης του ΠΟΑΚΕ
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΟΑΚΕ
Οργάνωση, Προγραμματισμός, βελτίωση της λειτουργίας
του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου
Στήριξη των αθλητικών συλλόγων/σωματείων / συνέχιση και
βελτίωση των συνεργασιών
Διοργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών δρώμενων για
την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και του μαζικού
αθλητισμού / συνδυασμός προβολής και άλλων τομέων
όπως Περιβάλλον, Υγεία, Εθελοντισμός, κ.ά.
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Διατήρηση Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (επιλογή παιδιών ως
δικαιούχοι του voucher) και προσπάθεια ένταξης μεγαλύτερου
αριθμού δικαιούχων με την επέκταση κτιριακών υποδομών
Καθορισμός διδάκτρων βάσει εισοδήματος με πρόβλεψη
απαλλαγής/μείωσης για ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι,
τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, κ.ά.)
Παρακολούθηση των παιδιών από ιατρό
Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
221
-

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
Συμμετοχή σε δραστηριότητες με θέμα την υγεία των
παιδιών
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων

Μέτρο 2.2. Κοινωνική μέριμνα και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής
Κωδ.
2.2.1

Στόχος

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
-

-

-

-

-

Ανάπτυξη νέων δομών και ενίσχυση των
υφιστάμενων κοινωνικών δομών /
υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

-

-

-

-

Κοινωνικό συσσίτιο, παντοπωλείο, φαρμακείο / στελέχωση
προσωπικού / εντατικότερες προσπάθειες ανάπτυξης και
βελτίωσης των δομών
Λειτουργία ΚΑΠΗ / βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας
Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Τρίτη Ηλικία
Λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών / συντήρηση
των υποδομών / δημιουργία νέων σταθμών / στελέχωση
προσωπικού
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας
Παροχή υπηρεσιών γραφείου υπηρεσιών Συμβουλευτικής &
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και γραφείου Κοινωνικής
Λειτουργού
Υποστήριξη της Στέγης Θηλέων «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Σύσταση ομάδας πρόληψης παραβατικότητας ανηλίκων σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνεργασία και στήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ
Δράσεις που συμβάλλουν στην προσβασιμότητα και
μετακίνηση των ΑμεΑ (λ.χ. σύστημα πρόσβασης στη
θάλασσα, ειδικές πλάκες πεζοδρομίου, αύξηση θέσεων
στάθμευσης κ.ά.)
Συνεργασία και συνδιοργάνωση δράσεων με συλλόγους και
οργανώσεις για τη στήριξη και την κάλυψη αναγκών
ευπαθών ομάδων
Επαναλειτουργία του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Διανομή τροφίμων σε συνεργασία με φορείς και
παραγωγούς
Δράσεις στήριξης της οικογένειας και της νεότητας
Δράσεις ενσωμάτωσης μεταναστών
Αποστολή αγαθών στο πλαίσιο υποστήριξης και βοήθειας σε
πληγέντες από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά,
πλημμύρα) και σε μετανάστες από προσφορές των
δημοτών-κατοίκων και ελεύθερων επαγγελματιών
Δράσεις εθελοντισμού / ενίσχυση του εθελοντικού
κινήματος
Δράσεις της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σε
τομείς της κοινωνικής μέριμνας (γυναίκα, παιδί, γονείς,
ηλικιωμένοι, μετανάστες)
Διοργάνωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του ΠΟΑΚΕ για
τομείς της κοινωνικής μέριμνας
Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων
Πραγματοποίηση συμβουλευτικής γονέων στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών
Στελέχωση προσωπικού κοινωνικής υπηρεσίας
Πιστοποίηση της κοινωνικής υπηρεσίας ως σημείο
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-

-

-

2.2.2

-

Ενίσχυση της απασχόλησης
-

αναφοράς για την τήρηση της χάρτας του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ΑΜΕΑ
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αίτηση πιστοποίησης
Χρήση των ΤΠΕ για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας
των κοινωνικών δομών (λ.χ. καταγραφή ωφελουμένων,
στατιστικά στοιχεία, καταγραφή προσφορών πολιτών) ,
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και πρόβλεψη
αναγκών με ιεράρχηση αυτών
Κοινωνική εργασία για όσους έχουν καταδικαστεί για
πλημμελήματα και αδυνατούν να εξαγοράσουν την ποινή
τους
Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Απασχόληση προσωπικού μέσω του προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
Υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, με
αξιοποίηση των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης
Υποστήριξη του κοινωνικού επιχειρείν
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Μνημόνια συνεργασίας με ΜΚΟ-ΑΜΚΕ για υλοποίηση
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της
απασχόλησης των ανέργων
Στήριξη των ανέργων μέσω της λειτουργίας του Κέντρου
Κοινότητας
Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
Προτροπή των ανέργων και ιδιαίτερα των γυναικών για
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
Υποστήριξη των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς ώστε να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

Μέτρο 2.3. Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση
Κωδ.
2.3.1

Στόχος
-

Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών

-

-

2.3.2

Δράσεις ανάπτυξης και προαγωγής των
παιδιών και νέων

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Επισκευή, συντήρηση, αναβάθµιση υποδοµών και
εγκαταστάσεων σχολείων (κτιριακά, υδραυλικά, ασανσέρ,
εξωραϊσμός όψεων, πρόσβαση ΑΜΕΑ, κλπ)
Συνδρομή στην εκτέλεση έργων και εργασιών επισκευής,
ανακατασκευή και επέκτασης στις εγκαταστάσεις των ΝΠΔΔ
Υλοποίηση
του
Προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ:
«Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του
4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου
Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου»
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Δράσεις των σχολικών επιτροπών
Αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση του θερινού
προγράµµατος δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Α/θµιας
Εκπ/σης
Επιβράβευση επιτυχόντων µαθητών στην Τριτοβάθµια
Εκπ/ση
Επιβράβευση (χρηματικό ποσό) αριστούχων μαθητών
Β/θμιας Εκπ/σης (σκοπός κληροδοτήματος Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα-δράσεις εκπαίδευσης
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-

-

-

-

-

2.3.3

-

Εκπαίδευση/Δια Βίου Μάθηση -επένδυση
-

-

σε διάφορους θεματικούς του κοινωνικού περιβάλλοντος
(αθλητισμός, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός, εθελοντισμός,
τέχνη, ισότητα των φύλων κ.ά.) / διάκριση σχολείων
Συμμετοχή
των
μαθητών
σε
πρόγραμμα
του
ΥΠ.ΠΑΙΔ.&ΘΡΗΣΚ. Εκπαίδευσης για την καταπολέμηση τους
σχολικού εκφοβισμού μέσω της επαφής με ζώα
Ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη
των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών
Δράσεις για τους μαθητές ΑΜΕΑ σε συνεργασία με
αρμόδιους φορείς-συλλόγους / κοινωνική συνοχή και
ενσωμάτωση
Παρακίνηση
των
εκπαιδευτικών
για
ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στη σχολική κοινότητα
Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με Σ.Κ.Ε.Π. –
Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους:
Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο
Συνδιοργάνωση με τη σχολική κοινότητα για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου
με τη συμμετοχή επιστημόνων (είτε του εσωτερικού είτε του
εξωτερικού)
Ευαισθητοποίηση σε θέματα αλληλεγγύης, κοινωνικής
συνοχής και κοινωνικής ενσωμάτωσης
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους
φορείς (λ.χ. cosmote)
Εκμάθηση γλωσσών
Διδασκαλία χρήσης ΤΠΕ
Σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων σε διάφορους τομείς
Δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης
Δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
και προωθούν την κοινωνική οικονομία
Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της πόλης
Λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (με έμφαση στις
επιστήμες τεχνολογικών και πληροφορικής για την
καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού) και
προσπάθεια
σύνδεσής
τους
με
προγράμματα
καταπολέμησης της ανεργίας (ΤΟΠΣΑ-ΚΟΙΝΣΕΠ) αλλά και τις
υφιστάμενες δημοτικές δομές
Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
με
συμμετοχή επιστημονικών φορέων και προσώπων
Κοινές δράσεις βιωματικού χαρακτήρα σχολείων και
συλλόγων ΑΜΕΑ
Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής
με εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των
οικογενειών και των παιδιών τους που εγκαταλείπουν το
σχολείο
Αξιοποίηση
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
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Μέτρο 2.4. Αθλητισμός – Πολιτισμός – Ισότητα των Φύλων
Κωδ.
2.4.1

Στόχος
Αθλητισμός
-

2.4.2

-

Πολιτισμός

-

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
 Βλ. στόχο 2.1.2
Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών
και αθλητικών εγκαταστάσεων
Ενίσχυση δράσεων αθλητικών φορέων
Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και
υπηρεσιών άθλησης
Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία
Ανάπτυξη των αθλητικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων και
δρώμενων / και επιδίωξη συνεργασιών για υλοποίηση
υψηλού επιπέδου δράσεων
Προώθηση του µαζικού αθλητισµού
Διοργάνωση πρωταθλημάτων με έμφαση στα ναυταθλητικά
και τα Ολυμπιακά αθλήματα
Θεσμοθέτηση προγραμμάτων άθλησης για την Τρίτη Ηλικία
Βελτίωση μεθόδων για την ενημέρωση των δημοτών /
γνωριμία με τους συλλόγους
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμβολή
σημαντικών ανθρώπων των Τεχνών, Επιστημών και
Γραμμάτων
Προώθηση συμμετοχής των πολιτών της τέχνης & του
πολιτισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου
Στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων
Στήριξη της τοπικής αγοράς
Δημιουργία κινήτρων στους φορείς για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων πολιτισμού
Υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της
ερασιτεχνικής δημιουργίας
Συνεργασίες με φορείς του πολιτισμού για ανάπτυξη
δράσεων
Διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας / συμμετοχή
φορέων με αντικείμενο την παράδοση και αξιοποίηση όλου
του καλλιτεχνικού προσωπικού των νέων δημιουργών της
πόλης
Δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου η οποία να
καλύπτει εναλλακτικές μορφές τέχνης και κουλτούρας έτσι
ώστε να αποδώσει ένα συγκεκριμένο στίγμα στο Δήμο
Διοργάνωση εκδηλώσεων της δημοτικής βιβλιοθήκης και του
ΠΟΑΚΕ
Επιδείξεις μαζικού ενδιαφέροντος
Θεσμοθέτηση ετήσιου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ
Επισκευή, συντήρηση και αναβάθµιση υποδοµών &
εγκαταστάσεων πολιτισμού
Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου «ΦΛΟΙΣΒΟΣ»
Συντήρηση και αναβάθμιση του οικήματος Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ
Ανάδειξη της δυναμικής του τοπικού πολιτιστικού
κεφαλαίου
Υλοποίηση του ΟΧΕ/ΒΑΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ από το ΣυΔΝΑ
Προβολή των πολιτιστικών δράσεων / βελτίωση της
πληροφόρησης των πολιτών
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-

-

-

2.4.3

-

Ισότητα των Φύλων

-

Βελτίωση μεθόδων για την ενημέρωση των δημοτών /
γνωριμία με τους συλλόγους
Προβολή και καθιέρωση της πόλης ως προορισμού
συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού
Το χαρακτήρα της πόλης ως τόπου πολιτιστικού προορισμού
ενισχύουν ιδιαίτερα η λειτουργία των: Ναυτικού Μουσείου,
Ευγενιδείου Ιδρύματος, Μουσείου-ΚΟΥΛΟΥΡΑ, Κλειστού
γηπέδου Tae Kwon Do, Μαρίνας Φλοίσβου, Village,
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημαρχείου
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Χρήση των ΤΠΕ
Πρωτοβουλίες
για
την
ανάδειξη
των
σημείων
ενδιαφέροντος, των μνημείων και της ιστορίας της πόλης και
με ψηφιακά μέσα
Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτιστικών
δράσεων
Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Υποστήριξη και προώθηση των δράσεων της δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Ανάπτυξη συνεργασιών της Επιτροπής για πραγματοποίηση
εκδηλώσεων σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής
Δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων
Ομιλίες για θέματα των γυναικών και γενικά των ευπαθών
ομάδων
Συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αξιόλογη
παρουσία και παρουσίαση προτάσεων και δράσεων
Προώθηση και επιβράβευση πρωτοβουλιών των γυναικών
και ιδιαίτερα στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς
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4.4 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση
Μέτρα
Αρμόδιες υπηρεσίες: Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου, Τμήμα Διοικητικού, Τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, Τμήμα
Μηχανοργάνωσης-Μηχανογράφησης, Δ/νση Τ.Υ., Δ/νση Ο.Υ., Δ/νση Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Τμήμα Εκδόσεως Αδειών
Κατ/των & Δημοτικής Περιουσίας, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΝΠΔΔ

Μέτρο 3.1. Στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας & τεχνολογίας και ανάπτυξης
Κωδ.
3.1.1

Στόχος
Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς

-

-

-

3.1.2

Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και ενίσχυση τοπικής αγοράς

-

-

-

3.1.3

Προώθηση της
τεχνολογίας

καινοτομίας

και

της

-

-

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Συνεργασία με φορείς ιδιωτικού τομέα (λ.χ. Μαρίνα
Φλοίσβου, Village Φάληρο, Ιατρικό Κέντρο, κ.ά.) για
συνδιοργάνωση events
προς ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας.
Συνεργασία με τοπικούς φορείς (λ.χ. Κλειστό Γυμναστήριο
Φαλήρου στο Φαληρικό Δέλτα Tae Kwon Do, Ίδρυμα
Ευγενίδου, Οικία ΚΟΥΛΟΥΡΑ, Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης,
κ.ά.) για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προσέλκυση
επισκεπτών.
Συνεργασία με καταστήματα/επιχειρήσεις για ανάπτυξη
πρωτοβουλιών προς ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης .
Συνεργασία με ΚοινΣΕπ, ΑΜΚΕ
Προώθηση νέων
επιχειρήσεων (κυρίως στον τομέα
τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού) και
στήριξη/ενίσχυση των υπαρχουσών
Προώθηση δράσεων εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Προώθηση δημιουργίας συμμαχίας επιχειρήσεων και
δημιουργίας κινήτρων τοπικής ανάπτυξης
Επιδίωξη συνεργασίας
και συνέργειας μεταξύ των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (clusters & metaclusters) για τη
δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας
Ανάδειξη
των
πλεονεκτημάτων
της
τοπικής
επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση των φυσικών πόρων
της πόλης προκειμένου να προσελκυθούν επενδύσεις που
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήματα.
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δημοτικές
υπηρεσίες
Υποστήριξη για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής ώστε να
αναπτυχθούν καινοτομικές δραστηριότητες
Υποστήριξη για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από
τις επιχειρήσεις
Υλοποίηση ΟΧΕ/ΒΑΑ: αρ. πρωτ. 2775/09.08.2017 ένταξης – Η
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ από το ΣυΔΝΑ
(πρόσκληση ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής για ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020)
Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και αξιοποίηση ΤΠΕ για
καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
επιχειρήσεων / ψηφιακές υπηρεσίες μέσων καινοτόμων
εφαρμογών στο portal του δήμου αλλά και σε διάφορες
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3.1.4

Βελτίωση και ανάπτυξη
υπηρεσιών του δήμου

δεξιοτήτων και

-

-

υπηρεσίες του δήμου και των ΝΠΔΔ (λ.χ. ΚΕΠ, Κέντρο
Κοινότητας, ΔΑΚ. ΔΠΣ)
- Υιοθέτηση
βέλτιστων
πρακτικών/
συμμετοχή
σε
δραστηριότητες που προωθούν και αναδεικνύουν
καινοτόμες δράσεις
Δράσεις επικοινωνιακής πολιτικής αναφορικά με την προβολή
των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση των
πλεονεκτημάτων της τοπικής αγοράς
Κατάρτιση κανονισμού χρήσης γης για τα εμπορικά καταστήματα
Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρηματιών
Κατάρτιση και επιμόρφωση των αρμοδίων υπηρεσιών του
δήμου αναφορικά με την απασχόληση και την επιχειρηματική
δραστηριότητα ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής
αγοράς εμπορικές δραστηριότητες για την πληροφόρηση,
καθοδήγηση και υποβοήθηση των επιχειρήσεων σκοπό την
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικής
ικανότητας
και
ανταγωνιστικότητάς τους

Μέτρο 3.2.: Απασχόληση – Στήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
Κωδ.
3.2.1

Στόχος
Δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
ενίσχυση της απασχόλησης

-

-

-

-

3.2.2

Επιμόρφωση και κατάρτιση των κατοίκων

-

-

3.2.3

Προώθηση

της

κοινωνικής

-

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΠ του ΕΣΠΑ) /
απασχόληση ανέργων σε κοινωνικές δομές
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Ενεργοποίηση οργανισμών και φορέων (λ.χ. σχολεία,
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, συλλόγους γονέων & κηδεμόνων,
Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) για σχεδιασμό και
υλοποίηση δράσεων – ακόμα και συνδυασμένη δράση – για
την εκπαίδευση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα
Προώθηση και στήριξη νέων επιχειρήσεων ώστε να
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
Προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Παρακίνηση των επιχειρήσεων για υπαγωγή τους σε
επιχορηγούμενα προγράμματα για πρόσληψη ανέργων
Πρωτοβουλίες ενίσχυσης και ανάπτυξης των τοπικών
υποδομών και δικτύων, με εκτέλεση των αναγκαίων έργων
και παρεμβάσεων, καθώς και ανάπτυξη των απαραίτητων
εσωτερικών δομών και μηχανισμών για την αντιμετώπιση
της ανεργίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και
απασχόλησης (π.χ. δημιουργία γραφείου απασχόλησης)
Ενίσχυση των δομών πρόνοιας που θα διευκολύνουν τις
πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται (πχ βρεφονηπιακοί
σταθμοί για τις νεαρές μητέρες)
Εφαρμογή πρότυπων δράσεων (πχ υλοποίηση τράπεζας
χρόνου, ευέλικτα ωράρια βρεφικών και παιδικών σταθμών
θα ενισχύσει την επαγγελματική πορεία των γυναικών)
Προγράμματα μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία
για τους νέους / υποστήριξη πρώτης εργασιακής εμπειρίας –
προώθηση επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
καθοδήγησης
Προτροπή και καθοδήγηση των νέων απασχολούμενων για
έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την ποιότητα
προϊόντων και υπηρεσιών
Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης (ακόμα και σε
συνεργασία με αρμόδιους φορείς)
Υποστήριξη ίδρυσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ως
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επιχειρηματικότητας για αναχαίτιση της
ανεργίας και προώθηση της κοινωνικής
συνοχής

-

-

-

πηγή θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για ομάδες ατόμων
που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά για διάφορους
λόγους /στηριζόμενες στη διαφοροποίηση και ποικιλότητα
των
επιχειρηματικών
μορφών
/
ενίσχυση
των
επιχειρηματικών προθέσεων των νέων (ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, τουριστικές επιχειρήσεις,
πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ)
Στήριξη για κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, γνώση
των δεξιοτήτων στις νέες ανάγκες
Στήριξη για εύρεση οικονομικής δραστηριότητας και τη
διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους / δυνατότητα ένταξης σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα
Εκπαίδευση των στελεχών του δήμου που εμπλέκονται στα
θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής Οικονομίας.
Συνεργασία του δήμου με αρμόδιους φορείς (λ.χ.
Περιφέρεια Αττικής, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακαδημαϊκά Ιδρύματα) για
συνδρομή, καθοδήγηση στον τρόπο διαχείρισης του τομέα
αυτού.

Μέτρο 3.3. Τουριστική ανάπτυξη
Κωδ.
3.3.1

Στόχος
-

-

Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την
τουριστική ανάπτυξη και προβολή
-

-

-

3.3.2

-

Προώθηση ειδικών μορφών Τουρισμού

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Δημιουργία ενός συνολικού προγράμματος τουριστικής
ανάπτυξης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και του
δήμου / συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για
την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Πρωτοβουλίες ανάδειξης και προβολής της πόλης ως
τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού, μέσα από
συνεργασίες, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών αλλά
και νέων επισκεπτών.
Βελτίωση και ανάπτυξη των υφιστάμενων τουριστικών
καταλυμάτων (υποδομές και υπηρεσίες).
Ενίσχυση επενδύσεων για αναβάθμιση και δημιουργία
ποιοτικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων πολυτελείας,
ολοκληρωμένων ποιοτικών συγκροτημάτων και τουριστικής
κατοικίας.
Αξιοποίηση και βελτίωση της λειτουργικότητας των
τουριστικών υποδομών που υπάρχουν και σύνταξη ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης και ανάπτυξης του
συνόλου των υποδομών.
Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και συνεργασιών
φορέων ιδιωτικών και δημοσίων / Ανάπτυξη δικτύων
συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες
Αξιοποίηση της παραλίας / ανάπτυξη και βελτίωση
Χρήση του Portal του δήμου για την τουριστική προβολή του
δήμου
Ανακαίνιση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΦΛΟΙΣΒΟΣ»
Προώθηση συνδυασμένης ενεργοποίησης τοπικών φορέων
και επιχειρηματικού κόσμου για την προώθηση θεμάτων
τοπικής ανάπτυξης
Ενίσχυση των ειδικών μορφών Τουρισμού στο Παλαιό Φάληρο
(θαλάσσιος, αθλητικός, πολιτιστικός, συνεδριακός,
γαστρονομικός, υγείας) όλες τις εποχές του χρόνου / Ανάδειξη
του Δήμου ως τουριστικού προορισμού-ανάδειξη ειδικών
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-

-

3.3.3

-

Προβολή της πόλης

-

μορφών τουρισμού
(πόλης – citybreak, συνεδριακού, αθλητικού, ψυχαγωγικού,
σχολικού και θεματικών πάρκων)
Υιοθέτηση προτύπων ποιότητας και βέλτιστων πρακτικών.

Ανάδειξη του φυσικού κάλους και των ιδιαιτεροτήτων της
πόλης.
Ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν βασισμένο στην ποιότητα.
Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού (αξιοποιώντας τη Μαρίνα
Φλοίσβου και ενισχύοντας τις θαλάσσιες εκδρομές με
μονοήμερες κρουαζιέρες/ αναπτύσσοντας δίκτυο με μαρίνες
για την ενίσχυση του τουρισμού με σκάφη αναψυχής).
Αποτελεσματικότερη προβολή της πόλης (π.χ. μέσω του
Portal, της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής).
Στρατηγικό σχέδιο διαφημιστικής προβολής του Παλαιού
Φαλήρου ( ποιοι είναι οι επισκέπτες μας, σε ποιους άλλους
ακόμα θα πρέπει να απευθυνθούμε, με ποιο μέσο
επικοινωνίας ανά εθνικότητα και ηλικία (segmentation) αλλά
και σε ποιους θεματικούς τουριστικούς άξονες πρέπει να
επενδύσουμε ) / μείωση της ανεργίας μέσω της αύξησης
της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Δράσεις ενημέρωσης των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης
(είτε δια ζώσης είτε με ψηφιακές υπηρεσίες)
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4.5 Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου
Μέτρα
Αρμόδιες υπηρεσίες: Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου, Τμήμα Διοικητικού, Τμήμα Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης, Δ/νση
Ο.Υ., Δ/νση Τ.Υ., Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Δ/νση ΚΕΠ, Γραφείο
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γραφείο Συλλογικών Οργάνων, ΝΠΔΔ

Μέτρο 4.1.: Οργάνωση, προγραμματισμός και λειτουργία των υπηρεσιών
Κωδ.
4.1.1

Στόχος
-

Aναδιάρθρωση των υπηρεσιών του
δήμου και εκσυγχρονισμός της
λειτουργίας αυτών για ένα ουσιαστικό
μετασχηματισμό των δομών και
βελτίωση του διοικητικού μηχανισμού
του φορέα προκειμένου να επιτευχθεί
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα του δήμου και των ΝΠΔΔ

-

Εφαρμογή
σύγχρονων
διαδικασιών/συστημάτων
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων
των υπηρεσιών για
επαναπροσδιορισμό οργάνωσης και
προγραμματισμού / Χρήση δεικτών αξιολόγησης αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών για άντληση
συμπερασμάτων

-

Βελτίωση των δράσεων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης
πολιτών / Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας
με τον πολίτη
Δράσεις εσωτερικής ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με
τις διαδικασίες εφαρμογής νέας νομοθεσίας
Χρήση
δεικτών
αξιολόγησης
αποδοτικότητας
και
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών για άντληση
συμπερασμάτων και επαναπροσδιορισμό δράσεων
Βελτίωση των περιγραμμάτων θέσεων και αρμοδιοτήτων
Κανονισμοί – οδηγοί εσωτερικής λειτουργίας και
διαδικασιών
Αύξηση της παροχής του αριθμού αλλά και της ποιότητας
των υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
Συμμετοχή σε προγράμματα ανάδειξης πρωτοβουλιών μέσω
υλοποίησης καινοτόμων δράσεων / σε έργα για την
πιστοποίηση του δήμου σε διάφορους τομείς
Υιοθέτηση καλών πρακτικών
Συμμετοχή σε συνέδρια-ημερίδες
Ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών
Εφαρμογή ΚΠΑ, ΔΟΠ, ΜΟΒ (Διοίκηση μέσω στόχων)
Εφαρμογή επιτυχημένων προτύπων διαχείρισης από τον
ιδιωτικό τομέα, που δύναται να εφαρμοσθούν και στο
δημόσιο χώρο

-

-

-

4.1.2

Διαχείριση & ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Πιστοποιήσεις υπηρεσιών
Ανάπτυξη συνεργασιών και ομαδικού πνεύματος

-

Εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με τη χρήση
εργαλείων για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, διαδικασία
που συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και
στην επίδοση αυτών (εισροές, εκροές, αποτελέσματα και
αντίκτυπο)

-

Εφαρμογή του νέου Κανονισμού για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) – GDPR
Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων
Ανακατανομή προσωπικού – Διαχείριση του ανθρώπινου

-

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.

ΑΔΑ: ΩΣΛ3ΩΞΕ-Ο9Ξ
231
δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών
και τις αυξημένες αρμοδιότητες
- Κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού σε πιο εξειδικευμένα
θέματα για την ανταπόκρισή τους στα συνεχώς νέα
δεδομένα
- Προγραµµατισµός αναγκών ανθρώπινου δυναµικού
- Αξιοποίηση της κινητικότητας για τη στελέχωση των
υπηρεσιών με τις ειδικότητες που εκλείπουν
- Προσλήψεις ΙΔΟΧ, ΣΜΕ, ΟΑΕΔ
- Υποβολή αιτημάτων στον ετήσιο προγραμματισμό
προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού
- Καταχώριση αλλαγών στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα
- Ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της διαβούλευσης του
προσωπικού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
- Παρακίνηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και λήψη μέτρων
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
- Δράσεις για την κατάρτιση του προσωπικού και ετοιμότητα
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και κρίσιμων καταστάσεων
- Αξιολόγηση του προσωπικού
- Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος
- Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
- Σύνταξη σχεδίων δράσεων ανά θεματική (λ.χ. καπνίσματος,
covid-19, κάλυψης αναγκών σχολικών μονάδων, λειτουργίας
δομών, λειτουργίας αθλητικών χώρων, κ.ά.)
Μέτρο 4.2.: Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Ψηφιακός μετασχηματισμός
Κωδ.
Στόχος
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
4.2.1
- Ανάπτυξη νέων λογισμικών συστημάτων για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της λειτουργίας αυτών
- Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας
Αναβάθμιση και βελτίωση των
- Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση νέων εφαρμογών
ηλεκτρονικών εφαρμογών/αξιοποίηση
- Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων
ΤΠΕ
- Προμήθεια συστημάτων ασφάλειας
υπολογιστών και
δικτύων
- Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών
4.2.2
- Αξιοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για
την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας
και την ανάπτυξη της διαφάνειας, της πληροφόρησης, της
συμμετοχικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών.
Συνεχής
ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ∆ήµου
και
Βελτίωση των ηλεκτρονικών
βελτίωση αυτής
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
- Τουριστική προβολή μέσω της ιστοσελίδας
πολίτες
-

-

4.2.3
Χρήση προγραμμάτων φορέων της
Κεντρικής Κυβέρνησης – Προσαρμογή στις
ανάγκες της ψηφιακής διακυβέρνησης

-

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης
και προώθηση της ευρυζωνικότητας (λ.χ. σημεία wifi)
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών
Ανάπτυξη εφαρμογών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους
πολίτες (ψηφιακά πιστοποιητικά, ηλεκτρονικά ραντεβού,
ηλεκτρονικά αιτήματα, κ.ά.)

Ενίσχυση των νέων μορφών συμμετοχικών διαδικασιών και
σύνδεση με εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Παρακολούθηση της νέας νομοθεσίας περί των νέων
ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών – Χρήση των σχετικών
οδηγών χρήσης
Εφαρμογή των νέων συστημάτων των Υπουργείων και
φορέων (λ.χ. ΥΠ.ΕΣ., ΥΠ. ΟΙΚ., ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΥΠ.
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ΑΝΑΠΤΥΞ., ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚ. ΔΙΑΚΥΒ., ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, ΠΔΕ, ΓΕΜΗ,
Ε.Ε., «ΙΡΙΔΑ», e:Presence.gov.gr, ΟΠΣ-ΑΔΕ, Μη.Μ.Ε.Δ., ΥΠΕΝ,
ΗΜΑ, κλπ)
- Προμήθεια
λογισμικών
προγραμμάτων
και
παραμετροποίηση συστημάτων για την προσαρμογή των
εφαρμογών του δήμου στα εφαρμογές των φορέων της
Κεντρικής Κυβέρνησης
Μέτρο 4.3.: Ανάπτυξη της οικονομίας του δήμου και των ΝΠΔΔ
4.3.1

Διαχείριση- αξιοποίηση πόρων

-

4.3.2

-

-

Βελτίωση συστημάτων οικονομικής
διαχείρισης
-

-

4.3.3
Ανάπτυξη συνεργασιών-συνεργειώνσυμπράξεων

-

Συντήρηση, αναβάθμιση και προμήθεια
οχημάτων,
εξοπλισμού, μηχ/των και συστημάτων
Αναζήτηση νέων πηγών εσόδων / αύξηση ενεργειών για την
εισπραξιμότητα
Ανακατανομή των δαπανών με αναθεώρηση του κριτηρίου
σύνδεσης αντίστοιχης πηγής εσόδου
Τροποποίηση κανονισμών αναφορικά με τα έσοδα του
δήμου και των ΝΠΔΔ
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
Δημιουργία μητρώου σχολικών κτιρίων και σχολικής
περιουσίας
Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας–Διαθέσιμων χώρων με
στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της
κινητικότητας στην πόλη τονώνοντας και την εμπορική
δραστηριότητα
Αξιοποίηση
χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
(ευρωπαϊκών, περιφερειακών, εθνικών)
Βελτίωση των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης για την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών
Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης του προϋπολογισμού,
απολογισμού, στοχοθεσίας, οικονομικών δεικτών, ληξιπρόθεσμων
κλπ και βελτίωση της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού
συστήματος
Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους και εκτίμηση εσόδων-εξόδων
βάσει της παραγωγικότητας των υπηρεσιών
για καλύτερο
προγραμματισμό και αξιολόγηση του προϋπολογισμού
Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης
Βελτίωση και ανάπτυξη της οργάνωσης,
λειτουργίας και
διαχείρισης των αποθηκών
Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου
Εφαρμογή
της νέας διαδικασίας ελέγχου του ΣΕΕ των ΟΤΑ από
το Ε.Σ. / Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου για την Ελληνική Δημόσια
Διοίκηση από τον ΟΟΣΑ

Διαδημοτικές συνεργασίες (λ.χ. για ΥΔΟΜ)
Συμμετοχή σε Δίκτυα
Μνημόνια συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που έχουν
εμπειρία και τεχνογνωσία και άλλους φορείς
Προγραμματικές συμβάσεις
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι Δήμων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Καρτέλες περιουσίας του δήμου
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Α/Α
Καρτέλας
340
341
345
346
338
343

Κωδικός

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

ΣΤΑΔΙΟΥ 33 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)

338

344
284

284

274

274

187

187

270

270

332
256

332
256

248

248

336
272

336
272

176

176

185

185

253

253

276

276

277

277

186

186

390
390

80

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΘΗΚΗ

390

108

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 99
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΛΩΝ ΗΛΕΚ. ΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΓΗΠΕΔ.
ΠΟΔΟΣΦ.- ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

390

50

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΝΗΣΙΔΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡ. ΣΤΟ ΟΤ
87
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡ.
ΠΕΖΟΔΡΟΜ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Χαρακτηρισμός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 99
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 99
ΑΙΑΝΤΟΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 99

ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΕΑ
ΗΒΗΣ 32
ΚΑΤΑΣΚ. ΠΕΖΟΔΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡ.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Περιοχή

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΗΠΕΔ. ΠΟΔΟΣΦ.- ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΞ
ΚΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονοκατοικία

Οικόπεδο

11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΔ. ΜΙΛΩΝΟΣ
ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΟΤ 87
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
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Α/Α
Καρτέλας
250

Κωδικός

238

238

333

333

175

175

280

280

220

220

209

209

239

239

330

330

329

329

250

342

Ονομασία

Περιοχή

Χαρακτηρισμός

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡ.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔ. ΑΠΟ
ΦΛΟΙΣΒΟ-ΜΠΑΤΗ
ΦΛΟΙΣΒΟΣ -ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 33

ΠΕΖΟΔΡ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΦΛΟΙΣΒΟ-ΜΠΑΤΗ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΦΛΟΙΣΒΟ-ΜΠΑΤΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΚΕΛ
ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦ.
ΕΓΚΑΤ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β' ΦΑΣΗ
ΠΛΑΚΟΣΤΡ. ΠΕΖΟΔΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ 28

ΧΩΡΟΣ ΚΕΛ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10-Γ'
ΤΜ.ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΒΑΣ 25-27

261

261

263

263

264

264

339
275

275

322

322

327

327

169

169

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡ. Ι.Ν.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 5
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

167

167

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ [.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
36

Οικόπεδο

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

165,5

Μονοκατοικία

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

85

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1152,55

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

10.10 Γήπεδα -Οικόπεδα εκτός
εκμεταλλεύσεως
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ

17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΔΑΙΔΑΛΟΥ-ΛΥΚΟΥΡΓΟΥΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
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Α/Α
Καρτέλας
168

Κωδικός

Ονομασία

168

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΙΚΑΡΩΝ(ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ

309

309

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

310

310

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

141
2

141
2

ΟΙΚΟΠΕΔ.ΛΩΡΙΔΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -ΟΜΗΡΟΥ 54

Πολυκατοικία

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ

337

337

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΛΗΤΟΥΣ

Οικόπεδο

ΑΜΦΙΘΕΑ

303

303

ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ι.ΝΤΑΒΑΡΗ

ΑΜΦΙΘΕΑ

304

304

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΤΑΗ

ΑΜΦΙΘΕΑ

305

305

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑ

306

306

ΘΕΜΙΔΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑ

307

307

ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΕΦΟΝ

ΑΜΦΙΘΕΑ

308

308

ΜΑΜΑΛΗ

ΑΜΦΙΘΕΑ

245

245

ΑΜΦΙΘΕΑ

323

323

ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

331
334
311

331
334
311

ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

321

321

257
188

257
188

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Β' ΦΑΣΗ
ΕΛΛΗΣ 5
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 42-44
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡ.
ΟΤ. 87
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΟΥ
ΖΗΣΙΜ/ΛΟΥ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚ. ΠΕΖΟΔΡ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ

17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

244

244

ΚΑΤΑΣΚΕ. ΠΕΖΟΔΡΟΜ.
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΤΛΑΝΤΟΣ

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

468,6

Κατηγορία

Οικόπεδο
Οικόπεδο

Περιοχή

ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΤΛΑΝΤΟΣ

Χαρακτηρισμός

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
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απόφαση Ε.Ε.
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Α/Α
Καρτέλας
173

Κωδικός

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

173

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

172

172

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

193

193

271

271

155

155

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)
ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΤΕΝΝΙΣ ΚΕΑ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

156

156

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΟΡΦΕΩΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

154

154

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΥΡΤΑΙΟΥ-ΟΜΗΡΟΥ-

166

166

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΑΙΔΑΛΟΥ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΙΚΑΡΩΝ

158

158

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΑΝΑΩΝ- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΗΧΟΥΣ-ΚΡΗΤΗΣ

157

157

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΑΝΑΩΝ-ΗΧΟΥΣ-ΟΜΗΡΟΥ

163

163

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

151

151

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΟΡΦΕΩΣ

165

165

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΟΡΑ-ΜΙΛΩΝΟΣ

247

247

249

249

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ. ΟΔΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΑΦ. ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

292

292

296

296

181

181

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.
ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦ. ΟΔΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΝΗΣΙΔΕΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

180

180

ΝΗΣΙΔΕΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

129

129

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΚΗΠΩΝ

ΔΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΝΑΙΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΤΡΙΤΩΝΟΣΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ-ΑΙΑΝΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΕΑ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΧΑΙΩΝ-ΟΡΦΕΩΣ

ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
ΔΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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απόφαση Ε.Ε.
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Α/Α
Καρτέλας
269

Κωδικός

259
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260

260

235

235

251

251

246

246

267

267

192

192

243

243

258

258

255

255

206

206

171

269

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή
ΔΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

171

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜ. ΠΕΖ. ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤ. ΠΕΖΟΔΡ. ΓΙΑ
ΥΠΟΔ. ΚΑΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ. ΕΠΕΙΓ.
ΦΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗ Β'
ΠΑΡΑΛ. ΕΔΕΜ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

162

162

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

52

52

ΓΗΠΕΔΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΖΕΦΥΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

183

183

Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ

150

150

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜ. Θ.
ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

299

299

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟ

300

300

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄(ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
ΦΛΟΙΣΒΟΥ

301

301

ΗΡΩΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός

ΔΙΑΦ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΕΔΕΜ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΑΠΌ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ-ΖΕΦΥΡΟΥ-ΟΡΦΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟ
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302
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Ονομασία
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302

ΙΚΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟ

328

328

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟ & ΑΜΦΙΘΕΑ

207

207

335

335

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ &
ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡ.ΚΟΨΑΧ.
(ΣΩΚΡ. - ΤΕΡΨ.)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

242

242

223

223

218

218

208

208

210

210

317

317

159

27060,23

Κατηγορία

Περιοχή

Χαρακτηρισμός
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.90 Λοιπές μόνιμες
εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ

159

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ
ΔΙΑΜ. ΟΔΟΣΤ. ΛΟΓΩ ΑΛΑΓ.
ΚΛΙΣΜ. ΟΜΒ. ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ
ΑΝΑΚ. ΟΔΟΣΤΡ. ΟΔ. ΔΙΚΤ. ΠΕΡ.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ (ΣΩΚΡ.ΚΑΛΛΙΚΡ.)
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. ΟΔΟΣ ΜΕΤΑ
ΚΑΤΑΣ. ΟΔ. ΔΙΚΤ. ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. ΟΔΟΣ ΜΕΤΑ
ΚΑΤΑΣ. ΟΔ. ΔΙΚΤ. ΣΩΚΡΑΤ.ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΔΟΜΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

152

152

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΟΡΦΕΩΣ

153

153

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΤΥΡΤΑΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-

293

293

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

282

282

164

164

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

46

46

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ-Π.ΦΑΛΗΡΟ

236

236

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
ΝΑΪΑΔΩΝ

ΝΑΪΑΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

ΚΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 70

11.02 Λοιπά τεχνικά έργα

ΚΥΠΡΟΥ-ΚΝΩΣΟΥ-ΤΥΡΙΝΘΟΣ

17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΜΟΥΣΑΙΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑ

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα (Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία
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απόφαση Ε.Ε.
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174

Κωδικός

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

174

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΑΙΑΔΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

177

177

ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

5

5

ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

1

1

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

45

45

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

130

130

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

182

182

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΝΗΣΙΔΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

217

217

ΟΔ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

213

213

227

227

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔ. ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΣΦΑΛ. ΤΜ. ΟΔ. ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚ. ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΚΤΙΝΟΥ

212

212

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ

216

216

ΟΔΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

222

222

273

273

295

295

294

294

283

283

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΥΜΗΤΤΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β΄ΦΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡ. ΣΤΟ ΟΤ 87

170

170

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ

127

127

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΔΡ. ΕΓΚΑΤ. ΚΗΠΩΝ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΟΔ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΟΔΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΟΔΟΣ ΙΚΤΙΝΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΟΔΟΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΔΩΝ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 87

Χαρακτηρισμός
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Α/Α
Καρτέλας
191

Κωδικός

316

316

318

318

314

314

128

128

16

16

279

279

315

315

266

266

313

313

268

268

3

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ &
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΤΥΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ &
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧ/ΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΔΡΑΥΛ. ΕΓΚ. ΚΗΠΩΝ
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΝΑΚΑΤ.- ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ
ΠΑΜΦΥΛ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 18-20

4

4

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/ΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

131

131

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

133

133

312

312

148

148

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΧΘΗΣ
ΡΕΜ.ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

132

132

191

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή
Π.ΦΑΛΗΡΟ

17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως

Π.ΦΑΛΗΡΟ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ ΠΑΜΦΥΛ.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11.02 Λοιπά τεχνικά έργα

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
154

Πολυκατοικία

Χαρακτηρισμός

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
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Α/Α
Καρτέλας
134
135

Κωδικός

136
137
138
139
140
142

136
137
138
139
140
142

143
144
145
146
147
297
298
149
17

143
144
145
146
147
297
298
149
17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

134
135

Ονομασία
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΜΙΚΡΟ &
ΜΕΓΑΛΟ)
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ (ΤΡΙΑ)
ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΔΥΟ)
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ . ΜΠΑΣΚΕΤ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ (ENA)
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ (ΕΝΑ)
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

Χαρακτηρισμός

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
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Α/Α
Καρτέλας
26

Κωδικός

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

26

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

41

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

42

42

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

43

43

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

44

44

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

47

47

ΓΗΠΕΔΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

48

ΓΗΠΕΔΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

49

49

ΓΗΠΕΔΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

50

50

ΓΗΠΕΔΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

51

51

ΓΗΠΕΔΑ-ΤΕΝΝΙΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

6

6

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

7

7

ΑΠΟΘΗΚΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

8

8

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

9

9

ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΦΙΞ)

10

10

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

11

11

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

12

12

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

13

13

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

14

14

15

15

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΦ.ΟΔΩΝ 189
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΟΡ.ΣΥΝΔ.ΑΠΟΧ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΧ.ΟΜΒΡ. ΔΗΜ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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93
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94
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95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101
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103

103

104

104

105

105

106

106
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107
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108

109

109

110

110

111

111

112

112

93

Ονομασία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚ.ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧ/ΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ
Ο.Τ.10 ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ.ΣΥΝΔ.ΜΕ
ΑΠΟΧ.Δ.Π.Φ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧ.ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤ.ΣΥΝΔ.ΔΗΜ.ΟΙΚΟΠ.ΚΑΤ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΟΡ.ΣΥΝΔ.ΑΠΟΧ.ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ.ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΕΝΤΡ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΑΓΩΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΑΝΟΙΚ.ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡ.ΟΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΤΕΡΨ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΟΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧ.

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
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ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕΙΓ. ΦΥΣΕΩΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΕ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΑΠΟΧ.
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΙΞΖΗΣΙΜΟΠ.-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘ.ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔ.ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΚΑΘ.ΜΕΜ.ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ
ΑΠΟΧ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡ.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧ.
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘ.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ
ΑΠΟΧ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘ.ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
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11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Α/Α
Καρτέλας
67

Κωδικός

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

319

319

190

190

184

184

214

214

215

215

205

205

194

67

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ
ΑΠΟΧ.ΠΕΡΙΟΧ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ. Α 20

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧ/ΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΗΤΟΥΣ &
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

194

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
ΠΡΟΤΟΜΗ ΣΕ ΔΗΜ.ΧΩΡΟ
ΚΑΤΑΣΚ. ΑΣΦΑΛΤ. ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜ. ΟΔΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

195

195

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

197

197

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

198

198

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

199

199

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

200

200

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

201

201

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

202

202

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΔΕΜ
(ΒΕΛΤΙΩΣΗ)
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ(ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕ
ΟΡΓΑΝΑ)

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
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Α/Α
Καρτέλας
228

Κωδικός

224

224

324

324

325

325

326

326

226

226

241

241

230

230

320

320

232

232

233

233

234

234

265

265

254

254

211

211

196

196

229

229

86

86

228

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΚΑΤΑΣΚ. ΤΜΗΜ. ΟΔΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ &
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΤΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΤ. ΠΕΖΟΔ.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘ. ΚΑΔΩΝ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 90 ΧΜ Χ 1,00 = 90

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΄94
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦ. ΟΔΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.
ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
270.000 χ 0,001
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
ΣΤΟ ΟΤ 134
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ
ΟΤ 269
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ
(ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΠΟΧ.ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Χαρακτηρισμός
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΟΤ.269

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΚΟΨΑΧΕΙΛΛΑ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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189

189

225

225

231

231

240

240

204

204

203

203

178

178

262

262

221

221

291

291

179

73

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΔ. ΑΚ.ΑΠΟΧ.
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΛΙΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗ Β'
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΛΕΓ. ΤΥΠΟΛΟ.ΚΙΓΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΙΘ.
ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΗΘΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦ. ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

179

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-Λ.
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΠΡΟΤΟΜΗ ΣΕ ΔΗΜ.ΧΩΡΟ

161

161

ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

285

285

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ

ΣΑΧΤΟΥΡΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΚΑΛΙΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕ ΔΙΑΦ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

288

288

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ

ΣΕ ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

289

289

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ

ΣΕ ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

290

290

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ

ΣΕ ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

287

287

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ

ΣΕ ΔΙΑΦ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

286

286

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ

ΣΕ ΔΙΑΦ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Χαρακτηρισμός

ΠΑΡΑΛΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΡΑΛΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΡΑΛΙΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΛ. ΕΔΕΜ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-Λ.
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΠΡΟΤΟΜΗ Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ

17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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απόφαση Ε.Ε.
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Α/Α
Καρτέλας
252

Κωδικός

278

278

160

160

53

252

Ονομασία

Ο.Τ.

Έκταση
(τ.μ.)

Κατηγορία

Περιοχή

Χαρακτηρισμός

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.
ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡ. ΝΑΪΑΔΩΝ
ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡ. ΝΑΪΑΔΩΝ

17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

53

ΓΗΠΕΔΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ,Π.ΦΑΛΗΡΟ

54

54

ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ,Π.ΦΑΛΗΡΟ

219

219

ΥΜΗΤΤΟΥ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ

237

237

281

281

ΑΠΟΚΑΤ. ΟΔΟΣΤΡ. ΥΜΗΤΤΟΥΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚ. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΦΛΟΙΣΒΟ- ΜΠΑΤΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.11 Πλατείες - Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
17.31 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως
17.51 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟ Ο.Τ.413

ΦΛΟΙΣΒΟ- ΜΠΑΤΗ
ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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απόφαση Ε.Ε.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
 Υ.Α. 43155/2336/1989 «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 386/Δ΄/1989)
 Υ.Α. 67561/2329/1996 «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου (Ν. Αττικής)» (αναδημ.) (ΦΕΚ 1073/Δ΄/1996)
 ΠΔ 05.03.2004 «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών
δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα
Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ΄/2004)
 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Παλαιού Φαλήρου (ΦΕΚ 1139/03 τεύχος Β)
 Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')
 Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. - Έκδοση Α, Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
Σεπτέμβριος 2007
 ΠΔ 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α'):«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ
89/11 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α').
 Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
 Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων, ΕΕΤΑΑ, Σεπτέμβριος 2011
 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2012), Λευκή
Βίβλος για τη διακυβέρνηση
 Απόφαση

ΥΠ.ΕΣ.

41179/23.10.2014

(ΦΕΚ

2970/04.11.2014

τεύχος

Β'):

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο
2014-2019»
 ΕΣΠΑ 2014-2020
 ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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 Υπουργείο

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης,

Εθνική

Στρατηγική

για

τη

Διοικητική

Μεταρρύθμιση 2017-2019
 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015)
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βάσει του στόχου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - Τίτλος: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
 Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

&

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 2014 – 2020
 Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνησης 2014-2020 (Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
 Οδηγός χρηματοδοτήσεων της ΕΕ 2014-2020, EPRS
 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, Γεώργιος Μ. Κορρές, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα , 2015
 «Η περίπτωση της Μαρίνας Φλοίσβου», πτυχιακή εργασία των Χαϊδευτοπουλου
Δημητρίου & Τσιμπογλου Χαράλαμπου, Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Ναυτιλιακών
Σπουδών, 2015
 «Αστική Ανάλυση για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Urban analysis for the
municipality Palaio Faliro)», πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2016
(https://www.academia.edu/ )
 Προτάσεις της ΚΕΔΕ για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΔΕ, 2016
 «Ο Δήμος Καλλιθέας & Παλαιού Φαλήρου του χθες και του σήμερα: προοπτικές αστικού
σχεδιασμού (φυσική και πολιτιστική κληρονομιά) για την αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου των κατοίκων & την προώθηση του αστικού τουρισμού σε μια μητροπολιτική
χωρική υποενότητα», πτυχιακή εργασία των Αλεξανδρίδη Δέσποινα, Ασημακοπούλου
Γεωργίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, Χειμερινό Εξάμηνο ΤΕΙ Πελοποννήσου – Σχολή
Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & ΟΤΑ
 Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2017
 Εσωτερικός έλεγχος και ο ρόλος του στη διακυβέρνηση του δημοσιου τομέα, Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 2017 (https://hiia.gr/ )
 Παρουσίαση ΟΧΕ/ΒΑΑ Νοτίου Τομέα Περιφέρειας Αττικής
Σχεδιασμός εξώφυλλου, σύνταξη, διόρθωση, επιμέλεια δομής, σύνταξης κειμένων και τελικής έκδοσης: Μαρία Μπούρκουλα
(Δ/ντρια Ο.Υ. – ΠΕ1 Δ/κού) / Mερική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων-εισηγήσεων και κειμένων: Ελένη Λαμπράκη (Αναπλ.
Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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 Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2017-2019 – Α΄ Φάση Επιχειρησιακού
Προγράμματος (αρ. αποφ. ΔΣ 312/2018)
 Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 ( Η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο

Οικονομίας

&

Ανάπτυξης,

Μάιος

2019,

https://www.nationalgrowthstrategy.gr/el/ )
 Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020 – 2025 (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Δεκέμβριος 2020)
 Κυκλική οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση, ΕΕΤΑΑ, 2020
 Πρόκληση για την αυτοδιοίκηση η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων τα επόμενα χρόνια
– Ανάλυση από το EURegionsWeek (2020, https://sofokleous10.gr/)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 https://palaiofaliro.gr/
 https://www.eetaa.gr/
 https://ec.europa.eu/
 https://www.hppc.gr/
 https://prasinotameio.gr/
 https://mintour.gov.gr/
 https://www.google.gr/
 http://www.ypes.gr/
 https://www.myota.gr/
 https://inactionforabetterworld.com/
 https://unric.org/el/
 https://el.wikipedia.org/wiki/
 https://www.ekt.gr/
 https://gisemi.gr/
 https://diavgeia.gov.gr/
 https://www.citybranding.gr/
 https://smart-bear.gr/
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Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας - Γραμματέας Συλλογικών Οργάνων – ΠΕ1 Δ/κού) // Ομάδα Εργασίας: σχετ. η με αρ. 4/2019
απόφαση Ε.Ε.
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