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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011 – 2014

κοπόσ του παρόντοσ είναι θ ενθμζρωςθ του αιρετοφ-πολιτικοφ προςωπικοφ και των υπαλλιλων
του Διμου Αλεξάνδρειασ και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, ωσ προσ το περιεχόμενο και τισ
διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Δήμου Αλεξάνδρειασ (ΕΡΔΑ) τθσ
περιόδου 2011-2014, προκειμζνου να επιτευχκεί, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, θ ενεργόσ ςυμμετοχι
και ςυμβολι -με ιδζεσ, προτάςεισ και παρατθριςεισ- των εμπλεκομζνων Δθμοτικϊν Οργάνων και
Υπθρεςιϊν, κακϊσ και των Δθμοτϊν και των τοπικϊν Φορζων ςτισ φάςεισ διαμόρφωςθσ,
επεξεργαςίασ, διαβοφλευςθσ, ολοκλιρωςθσ και ζγκριςθσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, που, για πρϊτθ φορά, εκπονεί ο νεοςφςτατοσ Διμοσ μασ
ςτθριηόμενοσ ςτισ δικζσ του δυνάμεισ.
Σφμφωνα με τα άρκρα 1 και 3 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α.221/12-09-2007) όπωσ τροποποιικθκαν με
τα αντίςτοιχα άρκρα του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α.213/29-09-2011), θ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ είναι το
αρμόδιο δθμοτικό όργανο για τθν κατάρτιςθ, τον ςυντονιςμό των διαδικαςιών κατάρτιςθσ κακώσ
και για τθν παρακολοφκθςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ του Διμου, το οποίο ειςθγείται
ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο για ζγκριςθ. Ενϊ «θ αρμόδια, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ κάκε Διμου,
Τπθρεςία επί κεμάτων Προγραμματιςμοφ επικουρεί τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και το Δθμοτικό
υμβοφλιο ςτθν άςκθςθ των πιο πάνω αρμοδιοτιτων τουσ».
Ειδικά για τθν δθμοτικι περίοδο 2011-2014: α) θ κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων
των Διμων πρζπει να ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2011 [περίπτ. ε’ παρ. 6 άρκρου 12
Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α.215/30-09-2011)+ και β) το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ζχει τριετι διάρκεια.
[περίπτ. α’ άρκρου 9 Υπουργικισ Απόφαςθσ 5694/03-02-2011 (ΦΕΚ Β.382/11-03-2011)].
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Ωσ «Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» νοείται το ςυνεκτικό και ολοκλθρωμζνο πλαίςιο με το οποίο ζνασ
Οργανιςμόσ ςχεδιάηει, αναλφει, εφαρμόηει [και αποτιμά] πολιτικζσ και δράςεισ, που αποςκοποφν
ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων και μετριςιμων αποτελεςμάτων (ςτόχων), για προκακοριςμζνθ
χρονικι περίοδο – ςυνικωσ μεςοπρόκεςμθ ι μακροπρόκεςμθ.
Για τον εκςυγχρονιςμό τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ πρωτοβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
και με απϊτερο ςκοπό τθν δθμιουργία μόνιμων δομϊν προγραμματιςμοφ, υλοποίθςθσ και
παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ των ΟΤΑ α’ βακμοφ, κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά,
με τα άρκρα 203-207 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α.114/30-06-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων», θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ με
πλθκυςμό άνω των 10.000 κατοίκων.
Τθν προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο (2007-2010), οι Διμοι Αλεξάνδρειασ και Ρλατζοσ εκπόνθςαν
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, με τθν υποςτιριξθ εξωτερικϊν ςυμβοφλων. Οι Διμοι Μελίκθσ και
Αντιγονιδϊν δεν εκπόνθςαν Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, επειδι δεν ιταν υποχρεωμζνοι λόγω
πλθκυςμοφ, αν και τοφτο δεν αποκαρρφνονταν από το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο.
Με τθν ζναρξθ εφαρμογισ του «Καλλικράτθ» και ςε εναρμόνιςθ με τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ που
αποδίδονται ςτουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87), ο ςχεδιαςμόσ και θ ςφνταξθ των
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων δθμιουργεί αυξθμζνεσ απαιτιςεισ εξ’ αιτίασ και του μεγζκουσ των
νζων Διμων.
Οι νζοι Διμοι πλζον δεν (πρζπει να) περιορίηουν και εξαντλοφν το ρόλο τουσ μόνο ςτθν παροχι
δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, αλλά να λειτουργοφν ωσ κεςμόσ πολιτικόσ, κοινωνικόσ και
αναπτυξιακόσ ςε τοπικό επίπεδο. Επίςθσ, για να βελτιϊνουν ςυςτθματικά τθν αποτελεςματικότθτα
και αποδοτικότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ, είναι αναγκαίο να αναπτφξουν – ςτο εςωτερικό τουσ – ζνα
μθχανιςμό προγραμματιςμοφ.
Αυτόσ ο μθχανιςμόσ προγραμματιςμοφ (πρζπει να) εκφράηεται μζςα από τθ ςφνταξθ και εφαρμογι
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, που αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικών διαδικαςιών
και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ. Στόχοσ είναι θ διαδικαςία
του προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων
του Διμου, να αποτελεί μια ςτακερι εςωτερικι λειτουργία και διαδικαςία, ςτθν οποία κα
ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο, το ανκρώπινο (αιρετό – πολιτικό και
υπθρεςιακό – ςτελεχικό) δυναμικό του.



Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ ςτθρίχκθκε ςτθν εταιρεία «Δίοψισ-Συμβουλευτικι ΕΡΕ» και ο Διμοσ Ρλατζοσ ςτο
Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ (Εργαςτιριο Οικονομικϊν Αναλφςεων και Ρροβλζψεων / Τμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ,
Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ).


Η ζλλειψθ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςτουσ Διμουσ Μελίκθσ και Αντιγονιδϊν (νυν Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Διμου
Αλεξάνδρειασ) και ςχετικϊν ςτοιχείων, δθμιουργεί ςιμερα δυςκολίεσ και, ωσ εκ τοφτου, αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ για
κενά που πρζπει να καλυφκοφν ςτο, υπό εκπόνθςθ, νζο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του διευρυμζνου Διμου μασ.
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Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ζχει ςφνκετο / πολυτομεακό χαρακτιρα, με μεγάλο εφροσ κεματικοφ
αντικειμζνου, αντίςτοιχου του φάςματοσ των κεμάτων που απαςχολοφν κακθμερινά τθ δθμοτικι
αρχι, ενϊ παράλλθλα, καλφπτει όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων του Διμου και, εν δυνάμει, το
ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων˙ θ εκπόνθςι του απαιτεί τθ ςυμμετοχι τόςο των αιρετϊν και
υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν του Διμου, όςο και τθσ τοπικισ κοινωνίασ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα
από τουσ μεμονωμζνουσ δθμότεσ, αλλά και τουσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ φορείσ. Με αυτό τον
τρόπο κα μπορεί το «όραμα» τθσ εκάςτοτε δθμοτικισ αρχισ να γίνει ρεαλιςτικό και θ τοπικι και
εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου να εναρμονίηεται με τισ κατευκφνςεισ του περιφερειακοφ και του
εκνικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ.
Με το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ο νζοσ Διμοσ Αλεξάνδρειασ πρζπει να ςτοχεφςει ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ αναπτυξιακισ του ςτρατθγικισ, τουλάχιςτον ζωσ το τζλοσ τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου.
Σρία κρίςιμα, κατ’ αρχιν, ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν για τθν ορκι διαμόρφωςθ μιασ
αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, είναι:
Πρώτο, να προςδιορίςεισ με αντικειμενικοφσ όρουσ τα χαρακτθριςτικά και το «επίπεδο ανάπτυξθσ»
που βρίςκεςαι ςήμερα˙
Δεφτερο, να προςδιορίςεισ με ρεαλιςμό τουσ ςτόχουσ ςου, δθλαδι ςε ποιο «τφπο» ι «επίπεδο
ανάπτυξθσ» επιδιϊκεισ να φτάςεισ˙
Σρίτο, να προςδιορίςεισ αναλυτικά τον τρόπο, δθλαδι ποια μζςα (κεςμοί, διαδικαςίεσ, οικονομικοί
πόροι, ανκρϊπινο δυναμικό) μπορείσ, πράγματι, να χρθςιμοποιιςεισ ι/και να κινθτοποιιςεισ για
να φτάςεισ ςτο «επίπεδο ανάπτυξθσ» που επιδιϊκεισ.
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2. ΔΟΜΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ππωσ προαναφζρκθκε, με τισ διατάξεισ των άρκρων 203-207  του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) κεςπίςτθκε
για πρϊτθ φορά θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α.
Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ Β.534/13-04-2007), όπωσ τροποποιικθκε από
τθν Υπουργικι Απόφαςθ 5694/03-02-2011 (ΦΕΚ Β.382/11-03-2011), καθορίςτηκε η δομή και το
περιεχόμενο των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Ο.Τ.Α.
Για τθν πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι των προαναφερκειςϊν Υπουργικϊν Αποφάςεων, το ΕΡΔΑ κα
πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ ενότθτεσ και υποενότθτεσ:

Ενότητα 1: τρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ
Κεφάλαιο 1.1: Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ:
Θα πρζπει να περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του νζου Διμου Αλεξάνδρειασ, τα
χαρακτθριςτικά του ίδιου του Διμου και των νζων Νομικϊν Ρροςϊπων του, ωσ Οργανιςμϊν, και να
αξιολογείται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ.
1.1.1 Περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ:
Στθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ το ΕΡΔΑ κα πρζπει να περιζχει αναφορζσ ςτα εξισ
δεδομζνα και χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του νζου Διμου Αλεξάνδρειασ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά.
Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά.
Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά.
Βαςικά οικονομικά χαρακτθριςτικά.
Βαςικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά.
Βαςικά περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά.



ΑΡΘΡΟ 203: «το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, οι Διμοι, οι Κοινότθτεσ
και οι φνδεςμοι εκπονοφν επιχειρθςιακά προγράμματα. Σο επιχειρθςιακό πρόγραμμα περιζχει ζνα ςυνεκτικό ςφνολο
αξόνων προτεραιότθτασ για δράςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ και αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ
των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.»
ΑΡΘΡΟ 206: «1. το επιχειρθςιακό πρόγραμμα κακορίηονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ τθσ τοπικισ
ανάπτυξθσ, κακϊσ και θ οργάνωςθ των υπθρεςιϊν των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των επιχειριςεϊν τουσ,
με παράλλθλθ εξειδίκευςθ των δράςεων τθσ τετραετίασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. 2. Θ πρόβλεψθ
χρθματοδότθςθσ όλων των δράςεων που περιλαμβάνονται ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα αναφζρεται ςε υφιςτάμενεσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 3. Σο επιχειρθςιακό πρόγραμμα, μετά τον ζλεγχο νομιμότθτασ για τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ
κατάρτιςισ του από τθν Περιφζρεια, εξειδικεφεται ςε Ετιςιο Πρόγραμμα Δράςθσ των Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και διακεκριμζνα Ετιςια Προγράμματα Δράςθσ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεων,
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ανωνφμων εταιρειϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των δθμοτικϊν ι
κοινοτικϊν ιδρυμάτων τουσ. Αντίςτοιχθ ετιςια εξειδίκευςθ απαιτείται και για το επιχειρθςιακό πρόγραμμα των
υνδζςμων. 4. Μζροσ του Ετιςιου Προγράμματοσ Δράςθσ είναι το ετιςιο τεχνικό πρόγραμμα του άρκρου 208. Δράςεισ
υλοποιοφνται μόνον εφόςον περιλαμβάνονται ςτο Ετιςιο Πρόγραμμα Δράςθσ και καλφπτονται από τον
προχπολογιςμό.»
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7. Βαςικά χαρακτθριςτικά των ςχζςεων και των αλλθλεξαρτιςεων του Διμου Αλεξάνδρειασ με
τουσ γειτονικοφσ Διμουσ, τθν ευρφτερθ περιοχι και τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.
8. Ζργα και οι δράςεισ τθσ περιόδου 2011 – 2014.
9. Βαςικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά.
Επίςθσ, αντικείμενο ανάλυςθσ του ΕΡΔΑ πρζπει να ςυνιςτά και ο ίδιοσ ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, ωσ
αυτοτελισ οικονομικόσ Οργανιςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των Νομικϊν Ρροςϊπων του).
Συνεπϊσ, θ ενότθτα «υφιςτάμενθ κατάςταςθ» κα πρζπει να αναφζρεται και ςε βαςικά οργανωτικά,
λειτουργικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά του Διμου, όπωσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διοικθτικι διάρκρωςθ – Πργανα Διοίκθςθσ.
Δομι – Στελζχωςθ Υπθρεςιϊν και Ανκρϊπινο δυναμικό.
Καταγραφι τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ.
Ζςοδα και δαπάνεσ.
Δθμοτικά Νομικά Ρρόςωπα.
Συμμετοχι του Διμου ςε δίκτυα και διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ.

1.1.2 Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ:
Η απλι περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ δεν αρκεί από μόνθ τθσ να ςυμβάλει ςε ζναν
αςφαλι προςδιοριςμό των ςτόχων και προτεραιοτιτων τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ. Για το λόγο
αυτό απαιτείται θ ενδελεχισ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ϊςτε να προςδιοριςκοφν με
ςαφινεια:
α) Τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ, τα οποία είναι ςκόπιμο να αντιμετωπιςτοφν από το Διμο
Αλεξάνδρειασ κατά τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο, ιεραρχθμζνα κατά ςειρά προτεραιότθτασ.
β) Τα μειονεκτιματα και τα πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ του Διμου Αλεξάνδρειασ, ωσ προσ τα
κρίςιμα ηθτιματα, τισ ανάγκεσ των Δθμοτϊν και τθν εκτιμϊμενθ ηιτθςθ για τθ παροχι δθμοτικϊν
υπθρεςιϊν.
γ) Οι δυνατότθτεσ και οι υφιςτάμενεσ αδυναμίεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Αλεξάνδρειασ και των
Νομικϊν Ρροςϊπων του, ςε ςχζςθ με τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν, το ανκρϊπινο δυναμικό και τθν
υλικοτεχνικι υποδομι τουσ, τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςε ςχζςθ με τθν
οικονομικι τουσ κατάςταςθ.
δ) Οι ευκαιρίεσ και οι περιοριςμοί που κακορίηονται / επιβάλλονται από εξωγενείσ παράγοντεσ,
όπωσ π.χ. θ ςθμερινι οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ, το κεςμικό πλαίςιο, οι εφαρμοηόμενεσ
περιφερειακζσ-εκνικζσ-ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και οι χρθματοδοτιςεισ, κ.ά.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατθγικι του Διμου Αλεξάνδρειασ και Αναπτυξιακζσ Ρροτεραιότθτεσ:
1.2.1 Διατφπωςθ του Αναπτυξιακοφ Οράματοσ
Η περιοχι αναφοράσ (Διμοσ Αλεξάνδρειασ) οφείλει να προςδιορίςει το αναπτυξιακό τθσ όραμα,
προκειμζνου αυτό να αποτελζςει οδοδείκτθ τθσ μελλοντικισ δράςθσ τόςο τθσ δθμοτικισ αρχισ όςο
και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Κι ενϊ με τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κα επιχειρείται


«Σφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. β’ τθσ αρικ. 5694/03-02-2011 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β.382/11-03-2011), «για το
ζτοσ 2011, Ετήςιο Πρόγραμμα Δράςησ αποτελεί ο οικονομικόσ προχπολογιςμόσ και το Σεχνικό Πρόγραμμα.»
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απάντθςθ ςτο ερϊτθμα: «Ποφ βρίςκεται θ περιοχι και ο νζοσ Διμοσ Αλεξάνδρειασ ςιμερα», με τθ
διατφπωςθ του οράματοσ κα πρζπει να απαντθκεί το ερϊτθμα: «Ποιά οφείλει να είναι θ εικόνα και
θ κατάςταςθ τθσ περιοχισ του νζου Διμου Αλεξάνδρειασ "αφριο"».
Συνεπϊσ, το όραμα αποτελεί ςυνοπτικι διατφπωςθ τθσ μελλοντικά επιδιώξιμθσ κατάςταςθσ τθσ
περιοχισ και του ιδίου του Διμου Αλεξάνδρειασ, ωσ Οργανιςμοφ, για τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ
τουλάχιςτον περίοδο (2012-2014), τθν οποία κα επιδιϊξει με τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ που κα
επιλζξει και με τθν ευρφτερθ δυνατι τοπικι κοινωνικι ςυναίνεςθ.
1.2.2 Προςδιοριςμόσ τθσ τρατθγικισ
Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Αλεξάνδρειασ αναφζρεται πρωτίςτωσ ςτθ διατφπωςθ
των πολιτικών (γενικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων) προκειμζνου να πετφχει το όραμα του. Ενδεικτικά, οι
ςτρατθγικοί ςτόχοι αφοροφν:





Στθ προϊκθςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.
Στθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν του Διμου.
Στθν αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου (με τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ
των υπθρεςιϊν και των οργάνων του, τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ
υλικοτεχνικισ υποδομισ του).
Στθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου.

1.2.3 Προςδιοριςμόσ των Αναπτυξιακϊν Προτεραιοτιτων
Ο προςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα διαρκρωκεί το
ΕΡΔΑ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τισ κακοριςκείςεσ εκνικζσ και περιφερειακζσ αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ. Οι τοπικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ κα εκφράηονται ςτο ΕΠΔΑ με τθ μορφι
Αξόνων. Ενδεικτικά, οι Άξονεσ αυτοί προτείνεται να είναι πζντε (5):






Άξονασ 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ».
Άξονασ 2 : «Παιδεία – Πολιτιςμόσ – Αθλητιςμόσ».
Άξονασ 3 : «Πρωτοβάθμια Τγεία – Κοινωνική Πολιτική – Εθελοντιςμόσ».
Άξονασ 4 : «Σοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απαςχόληςη», και
Άξονασ 5 : «Βελτίωςη διοικητικήσ ικανότητασ και οικονομικήσ κατάςταςησ του Δήμου». 



Ενδεικτικά, ο Άξονασ αυτόσ μπορεί να αναφζρεται: α) Στθ γενικι οργάνωςθ και λειτουργία του Διμου, κακϊσ και ςε
ηθτιματα αποτελεςματικότθτασ, αποδοτικότθτασ και χρθςτισ τοπικισ διοίκθςθσ, β) Στισ οριηόντιεσ ι υποςτθρικτικζσ
λειτουργίεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, και γ) Στισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ των οργάνων διοίκθςθσ και των
υπθρεςιϊν για τθν αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, κακϊσ και για τθ
γενικότερθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου.
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Ενότητα 2: Επιχειρηςιακόσ Προγραμματιςμόσ
Η δεφτερθ ενότθτα του ΕΡΔΑ κα ςτοχεφει ςτθ ςυγκεκριμζνθ πλζον διατφπωςθ ςτόχων, δράςεων και
ζργων για τθν επόμενθ τριετία. Ειδικότερα, θ ενότθτα αυτι κα περιλαμβάνει:
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και Δράςεισ:
2.1.1 Γενικοί και Ειδικοί τόχοι
Στο πρϊτο κεφάλαιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογραμματιςμοφ εξειδικεφονται οι γενικοί ςτρατθγικοί
ςτόχοι ςε ειδικότερουσ ςτόχουσ.
2.1.2 Άξονεσ, Μζτρα, Προγράμματα Δράςθσ και Ζργα
Ακολοφκωσ, κάκε Άξονασ εξειδικεφεται ςε Μζτρα, που αντιςτοιχοφν ςε ζναν ι περιςςότερουσ
ειδικότερουσ τόχουσ, που πρζπει να επιτευχκοφν κατά προτεραιότθτα από το Διμο Αλεξάνδρειασ
τθν επόμενθ τριετία. Ενδεικτικά, τα μζτρα μπορεί να αφοροφν: Φδρευςθ και Αποχζτευςθ, Διαχείριςθ
απορριμμάτων, Κοινωνικι φροντίδα, Ραιδεία, Ρολιτιςμό και Ακλθτιςμό, Απαςχόλθςθ, Τουριςτικι
ανάπτυξθ, Οικονομικά του Διμου, κακϊσ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τόςο του
Διμου όςο και των Νομικϊν Ρροςϊπων του.
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε μζτρου ςχεδιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο υποπρόγραμμα
δράςεων. Οι δράςεισ είναι δυνατό να είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα (όπου ωσ “ζργα”
νοοφνται δράςεισ που εκτελοφνται εφ’ άπαξ, με κακοριςμζνθ χρονικι ζναρξθ και πζρασ
υλοποίθςθσ) ι να είναι ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και
των οργάνων τθσ διοίκθςθσ.
Τα ζργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τεχνικά ζργα, μελζτεσ, ζρευνεσ, ενζργειεσ
κατάρτιςθσ, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. Οι ςυνεχείσ λειτουργίεσ είναι δυνατό
να περιλαμβάνουν:
α. Κφριεσ λειτουργίεσ, δθλαδι δραςτθριότθτεσ μζςω των οποίων αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ και
εκπλθρϊνεται ο ςκοπόσ του Διμου (όπωσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτιςμοφ,
προςταςίασ περιβάλλοντοσ, κ.ά.).
β. Τποςτθρικτικζσ ι οριηόντιεσ λειτουργίεσ, των οποίων ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτισ υπθρεςίεσ και τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου Αλεξάνδρειασ και των
Νομικϊν Ρροςϊπων του (όπωσ διαχείριςθ κεμάτων προςωπικοφ, οικονομικι διαχείριςθ,
προμικειεσ, διοικθτικι υποςτιριξθ, νομικι υποςτιριξθ, υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ,
τεκμθρίωςθ πλθροφοριϊν, κ.ά.).
Υπεφκυνοι υλοποίθςθσ των παραπάνω δράςεων μπορεί να είναι υπθρεςίεσ του Διμου και των
Νομικϊν Ρροςϊπων του. Μπορεί επίςθσ να είναι και Σφνδεςμοι ι άλλεσ μορφζσ διαδθμοτικισ και
διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ ςτουσ οποίουσ κα ςυμμετζχει και ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ ι οι δομζσ που
ορίηονται ωσ φορείσ υλοποίθςθσ ςτισ ςυμβάςεισ / μνθμόνια ςυνεργαςίασ και ςτισ προγραμματικζσ
ςυμβάςεισ του Διμου Αλεξάνδρειασ με άλλουσ φορείσ.

Σελίδα 7 από 28

Σε ειδικι παράγραφο του κεφαλαίου αυτοφ είναι δυνατό να προςδιορίηονται:



Δράςεισ διαδθμοτικισ ςθμαςίασ, εφόςον υπάρξει ςχετικι ςυνεργαςία-ςυμφωνία με άλλουσ
(γειτονικοφσ ι μθ) ΟΤΑ.
Δράςεισ υπερτοπικισ ςθμαςίασ, ωσ προτάςεισ ςυνεργαςίασ προσ τα υπερκείμενα επίπεδα
προγραμματιςμοφ.

Κεφάλαιο 2.2: Τετραετισ Ρρογραμματιςμόσ των Δράςεων:
Στο δεφτερο κεφάλαιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογραμματιςμοφ κα ιεραρχοφνται οι δράςεισ για τθν
επίτευξθ των ςτόχων του κάκε μζτρου και κα προςδιορίηονται οι δράςεισ πρϊτθσ προτεραιότθτασ.
Τουλάχιςτον για τισ δράςεισ αυτζσ (πρϊτθσ προτεραιότθτασ) κα ςυμπλθρϊνεται τυποποιθμζνο
ζντυπο προγραμματιςμοφ, ςτο οποίο, κατ’ ελάχιςτον, κα πρζπει να προςδιορίηονται:










Ο ςυγκεκριμζνοσ Άξονασ και το Μζτρο του ΕΡΔΑ, όπου εντάςςεται θ Δράςθ.
Οι ςτόχοι του Μζτρου ςτθν επίτευξθ των οποίων κα ςυμβάλλουν τα αναμενόμενα
αποτελζςματα τθσ Δράςθσ.
Οι εκροζσ που κα παραχκοφν από τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ.
Οι φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ.
Η αρμόδια υπθρεςία (του Διμου ι Νομικοφ Ρροςϊπου) για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ.
Η χωροκζτθςθ τθσ Δράςθσ (πόλθ/οικιςμόσ, δθμοτικι/τοπικι κοινότθτα, περιοχι).
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ, ανά ζτοσ.
Οι αναγκαίοι ανκρϊπινοι – υλικοί πόροι και άλλεσ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ
Δράςθσ.
Ο προχπολογιςμόσ δαπανϊν και οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ Δράςθσ.

Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κατάρτιςθσ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ του Διμου και των Νομικϊν
Ρροςϊπων του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των δράςεων, το χρονοδιάγραμμα απόκτθςθσ των
απαιτοφμενων πόρων και ο προχπολογιςμόσ δαπανϊν κα ςυντάςςονται για κάκε ζτοσ τθσ επόμενθσ
τριετίασ (2012-2013-2014).
Η διάρκρωςθ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του
αντιςτοιχεί ςτθν οργανωτικι δομι των υπθρεςιϊν τουσ.
Το περιεχόμενο των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ προκφπτει από τθν κατ’ ζτοσ εξειδίκευςθ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ. Στο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ προςδιορίηονται οι δράςεισ ι
τμιματα πολυετϊν δράςεων του ΕΡΔΑ, που κα υλοποιθκοφν από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των
Νομικϊν του Ρροςϊπων.
Για κάκε δράςθ κα προςδιορίηονται τουλάχιςτον:




Ο άξονασ και το μζτρο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ όπου εντάςςεται θ δράςθ.
Ροςοτικά ςτοιχεία των εκροϊν που κα παραχκοφν από τθ δράςθ κατά το επόμενο ζτοσ.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ανά τρίμθνο.



Ενδεικτικι περίπτωςθ δράςθσ υπερτοπικισ ςθμαςίασ, που μπορεί να περιλθφκεί ςτο ΕΡΔΑ (και ςτα αντίςτοιχα
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των άλλων ενδιαφερόμενων Διμων) είναι η ανάπτυξη προαςτιακοφ ςιδηροδρόμου, που
κα ςυνδζει τισ πόλεισ Θεςςαλονίκθ – Αλεξάνδρεια – Βζροια – Νάουςα – Σκφδρα και τισ περιοχζσ τουσ.
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Ο προχπολογιςμόσ δαπανϊν και οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ.
Οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ του πρϊτου ζτουσ τθσ δθμοτικισ περιόδου ςυντάςςεται μαηί με τον
αντίςτοιχο ετιςιο δθμοτικό προχπολογιςμό και αποτελεί μαηί με το τεχνικό πρόγραμμα
εκτελεςτζων ζργων του ιδίου ζτουσ, προςωρινό πρόγραμμα, που οριςτικοποιείται με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
Το εκπονθκζν διετζσ Ρρόγραμμα Δράςθσ (άρκρου 259 Ν. 3463/2006), τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ
Διμου Αλεξάνδρειασ, το οποίο υποκακιςτά τα αντίςτοιχα ετιςια προγράμματα δράςθσ τθσ, κα
πρζπει να εμπλουτιςτεί προκειμζνου να καλφψει και τθν υπόλοιπθ περίοδο αναφοράσ του ΕΡΔΑ
(Αφγουςτοσ 2013 – Δεκζμβριοσ 2014).
Στο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ των
δράςεων που κα προβλεφκοφν ςτο ΕΡΔΑ. Το ετιςιο πρόγραμμα μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει
νζεσ δράςεισ, οι οποίεσ δεν κα ζχουν εξ’ αρχισ προβλεφκεί ςτο ΕΡΔΑ, εφόςον εντάςςονται ςτθ
ςτρατθγικι και ςτισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του Διμου.
Ενότητα 3: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ και Δείκτεσ Παρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ:
Η ενότθτα αυτι κα περιλαμβάνει τα εξισ:
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικόσ Ρρογραμματιςμόσ
Στο κεφάλαιο «Οικονομικόσ Ρρογραμματιςμόσ» περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:


Εκτιμϊνται όλα τα ζςοδα του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, ανά πθγι
χρθματοδότθςθσ για κάκε ζτοσ τθσ επόμενθσ τριετίασ.
 Υπολογίηονται ςυνοπτικά οι λειτουργικζσ και οι επενδυτικζσ δαπάνεσ των δράςεων του
προγράμματοσ.
 Καταρτίηονται οι χρθματοδοτικοί πίνακεσ του προγράμματοσ, ανά Άξονα και Μζτρο.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Στο κεφάλαιο «Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ», καταρτίηονται
δείκτεσ αποτελεςμάτων για τθ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων,
κακϊσ και δείκτεσ υλοποίθςθσ ι εκροϊν για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του βακμοφ
υλοποίθςθσ των δράςεων του ΕΡΔΑ. Οι δείκτεσ αυτοί κα πρζπει να αξιοποιοφνται για τθν
ποςοτικοποίθςθ των ςτόχων, προκειμζνου αυτοί να καταςτοφν μετριςιμοι.
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3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η αρμόδια, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ του Διμου, υπθρεςία επί κεμάτων προγραμματιςμοφ ςε
ςυνεργαςία με τα όργανα Διοίκθςθσ και τισ Υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του,
κα πρζπει να ςυντάξει ςε πρϊτθ φάςθ ςχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και ςτθ ςυνζχεια ςυνολικό
τελικό ςχζδιο Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τα οποία υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ
οποία το ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.


Σα υμβοφλια των Δημοτικών / Σοπικών Κοινοτήτων:

Με απόφαςθ που λαμβάνουν πριν τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ και Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ
του Διμου, ειςθγοφνται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, με ςειρά προτεραιότθτασ, ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτιρα των αναγκϊν των κατοίκων τθσ περιφζρειάσ τουσ και τισ προτεραιότθτεσ για
τθν τοπικι ανάπτυξθ, τισ δράςεισ που πρζπει να περιλαμβάνει το ΕΡΔΑ και τα ζργα που πρζπει να
εκτελεςτοφν (παρ. 4 άρκρου 86 Ν.3852/2010). Στισ ςυνεδριάςεισ των Συμβουλίων των Δθμοτικϊν /
Τοπικϊν Κοινοτιτων για τθ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων για τισ ειςθγιςεισ τουσ, καλοφνται οι
κοινωνικοί φορείσ τθσ οικείασ τουσ περιφζρειάσ (δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ), προκειμζνου να
υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ. (παρ. 5 άρκρου 86 Ν.3852/2010).


Η Εκτελεςτική Επιτροπή:

α) Ειςθγείται το ςχζδιο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.
β) Συντονίηει τθν κατάρτιςθ και παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, το
οποίο και ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.
γ) Καταρτίηει και ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο το Τεχνικό Ρρόγραμμα του Διμου και ζχει τθν
ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ του, και
δ) Συγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν του Διμου ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και ςυντάςςει προςχζδιο του ετιςιου
προγράμματοσ δράςθσ το οποίο υποβάλλει ςτθν Οικονομικι Επιτροπι.



Κατά τθν παρ. 1 άρκρου 1 του Ρ.Δ. 185/2007 τθν ςφνταξθ ςχεδίου του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ αναλαμβάνει
«Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου» που ςυγκροτείται με απόφαςθ Δθμάρχου. Με τθν αρικ. 79/18650/24-05-2011 Απόφαςι
μασ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 146/37425/21-09-2011 Απόφαςι μασ, ςυγκροτικθκε για το ςκοπό αυτό
Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου ςτο Διμο μασ. Ωςτόςο, με το νζο Ρ.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α.213/29-09-2011) καταργικθκε θ
«Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου» ςτουσ Διμουσ και τισ αρμοδιότθτζσ τθσ (οφείλει να) αςκεί πλζον θ αρμόδια υπθρεςία
επί κεμάτων προγραμματιςμοφ. Στο Διμο Αλεξάνδρειασ, αν και θ υπθρεςία προγραμματιςμοφ (ςε επίπεδο αυτοτελοφσ
Τμιματοσ) ζχει προβλεφκεί ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ, επί του παρόντοσ τουλάχιςτον δεν ζχει ςτελεχωκεί.
Τονίηουμε ότι θ υπθρεςία προγραμματιςμοφ ςε ζνα Διμο (όπωσ γενικά και ςε κάκε Οργανιςμό) αποτελεί τθν πλζον
κρίςιμθ οργανικι του μονάδα. Δυςτυχϊσ, ακόμθ και θ πλειονότθτα των μεγάλων Διμων τθσ χϊρασ μασ, δεν διακζτει
οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ και, κυρίωσ, μόνιμα ςτελζχθ, με ειδικζσ γνϊςεισ, εμπειρία και κατάλλθλθ
κατάρτιςθ, για να επιτελζςουν ζνα τζτοιο ςφνκετο και απαιτθτικό ζργο. Συχνά, θ ζλλειψθ ςωςτοφ προγραμματιςμοφ
οδθγεί ςε ςπατάλθ πόρων (όχι κατ’ ανάγκθ μόνον οικονομικϊν). Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του κενοφ, προτείνουμε
ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν να αναλάβει, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ
(ΙΝ.ΕΡ.) και τθν Ε.Ε.Τ.Α.Α., τθν εκπόνθςθ ενόσ ειδικοφ τριετοφσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν ΟΣΑ
ςε κζματα προγραμματιςμοφ, με κάλυψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Διοικθτικι
Μεταρρφκμιςθ 2007-2013».
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Η Οικονομική Επιτροπή:

Υποβάλλει για ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο το προςχζδιο του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ.


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβοφλευςησ:

Γνωμοδοτεί ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο ςχετικά με το ΕΡΔΑ και το Τεχνικό Ρρόγραμμα του Διμου.


Σο Δημοτικό υμβοφλιο:

Ψθφίηει, ςε δφο διακριτζσ ςυνεδριάςεισ, το ςχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα το οποίο αποςτζλλει για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αυτοτελι Υπθρεςία Εποπτείασ ΟΤΑ ι,
εφόςον δεν ζχει ςυςτακεί, ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Σχετικά με τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Διμων αναφζρουμε
επιγραμματικά τισ κυριότερεσ αλλαγζσ που επζρχονται με τθν τροποποίθςθ του Ρ.Δ.185/2007 από
το Ρ.Δ. 89/2011, που είναι οι εξισ:
 Η κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ γίνεται πλζον από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
 Καταργείται θ Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου και τισ αρμοδιότθτζσ τθσ πλζον αςκεί θ αρμόδια
υπθρεςία του Διμου επί κεμάτων προγραμματιςμοφ,
 Καταργείται θ δυνατότθτα των Διμων να ανακζτουν ςε εξωτερικοφσ υμβοφλουσ (εταιρείεσ
παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν) τθν υποςτιριξθ των εργαςιϊν τθσ Διεπιςτθμονικισ
Ομάδασ Ζργου, θ οποία οφτωσ ι άλλωσ δεν υφίςταται πλζον.
 Οι αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου ςχετικά με τθν διαδικαςία κατάρτιςθσ και παρακολοφκθςθσ
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ αςκοφνται πλζον από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
 Το εγκεκριμζνο από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ςχζδιο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ τίκεται προσ
ςυηιτθςθ ςτθ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ (άρκρο 76 Ν.3852/2010) παράλλθλα με τθ
δθμοςιοποίθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
 Η ενδιάμεςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ) ςυντάςςεται με τθν
ολοκλιρωςθ του απολογιςμοφ του τρίτου ζτουσ τθσ δθμοτικισ περιόδου και όχι του δεφτερου
ζτουσ, όπωσ ίςχυε μζχρι τϊρα.
 Το προςχζδιο του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ ςυντάςςεται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι
και υποβάλλεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι θ οποία το υποβάλλει για ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό
Συμβοφλιο, ενϊ προβλζπεται και θ ςυμμετοχι τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ θ οποία
γνωμοδοτεί μετά από παραπομπι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου επί του προςχεδίου.
 Οι διαδικαςίεσ ςφνταξθσ προςχεδίου ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ και προχπολογιςμοφ,
κακϊσ και οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ ολοκλθρϊνονται ζωσ τισ 30 Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ
(ειδικά για το ζτοσ 2011 δόκθκε παράταςθ ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου).
 Τροποποίθςθ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, με τθν διαδικαςία που ακολουκείται για τθν αρχικι
ζγκριςθ.
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 Καταργείται θ αρμοδιότθτα των οργάνων κατάρτιςθσ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ για
τθν παρακολοφκθςθ και τον απολογιςμό τουσ.
 Οι εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ οι οποίεσ ςυντάςςονται από
τθν υπθρεςία προγραμματιςμοφ, υποβάλλονται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι θ οποία ειςθγείται
ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.
 Η ζκκεςθ με τον απολογιςμό του ετθςίου προγράμματοσ δράςθσ του προθγοφμενου ζτουσ
υποβάλλεται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι αντί τθσ Δθμαρχιακισ Επιτροπισ.
 Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςυγκεντρϊνει θλεκτρονικά, ςε ειδικι βάςθ δεδομζνων, επιλεγμζνα
ςτοιχεία Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Διμων, με ςκοπό τθν επεξεργαςία τουσ για τθν
χάραξθ εκνικισ πολιτικισ μζςα από τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ και
λειτουργικισ πορείασ των Διμων *αν και αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοςτεί από τθν τρζχουςα
δθμοτικι περίοδο αλλά από τθν επόμενθ, 2014-2018].

4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Το υπό εκπόνθςθ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του νζου Διμου Αλεξάνδρειασ αναμζνεται να ςυνιςτά
ζνα ολοκλθρωμζνο και ρεαλιςτικό πρόγραμμα τοπικισ και οργανωτικισ - λειτουργικισ ανάπτυξθσ
για τθν περίοδο 2011-2014, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε
περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, να αποτελεί ζνα πλαίςιο ςτρατθγικών ςτόχων και προτεραιοτιτων που εξειδικεφονται
ςε μζτρα και δράςεισ με ορίηοντα τριετίασ, για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν
αναβάκμιςθ τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα δεν κα αναφζρεται μόνο ςε ζργα που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
από Εκνικοφσ και τοπικοφσ πόρουσ και κα υλοποιθκοφν από τον ίδιο το Διμο και τα Νομικά του
Ρρόςωπα, αλλά και ςε δράςεισ που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου για
τθν καλφτερθ λειτουργία του και τθν εξυπθρζτθςθ του Δθμότθ.
Το ΕΡΔΑ φιλοδοξεί να αποτελζςει ζνα απαραίτθτο εργαλείο ςτα χζρια τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τθν
άςκθςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου του Διμου, με χαρακτθριςτικά:
α. Να ςυνιςτά ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ διοικθτικισ
ικανότθτασ του Διμου: Ωσ πρόγραμμα αναπτυξιακϊν υποδομϊν και τοπικϊν επενδφςεων, αλλά και
πρόγραμμα που κα αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ των Δθμοτικϊν
Υπθρεςιϊν και των Νομικϊν Ρροςϊπων που εποπτεφονται από το Διμο.
β. Να αποτελεί το τριετζσ πρόγραμμα δράςθσ του Διμου και των Νομικών προςώπων του: Στισ
προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ κα αντανακλάται θ βοφλθςθ και το όραμα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ
κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ του τοπικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ, που κα λαμβάνουν υπόψθ τισ
αντίςτοιχεσ ευρφτερων χωρικϊν επιπζδων (νομόσ, περιφζρεια, επικράτεια). Το όραμα τθσ Δθμοτικισ
Αρχισ, ωσ απτά αποτυπωμζνθ ςτρατθγικι, κα αναλφεται και εξειδικεφεται ςε τριετζσ πρόγραμμα
δράςθσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του και, περαιτζρω πιο αναλυτικά και ειδικά, ςε
ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ κάκε υπθρεςίασ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων, ξεχωριςτά.
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γ. Να είναι οργανικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ και τθσ διοίκθςθσ του Διμου και μζροσ
του προγραμματικοφ του κφκλου: Η ςφνταξθ του ΕΡΔΑ αποτελεί τθν αρχικι φάςθ τθσ διαδικαςίασ
προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου. Η διαδικαςία αυτι
πρζπει να αποτελεί διαρκζσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ των αιρετϊν οργάνων, των προϊςταμζνων και
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ προγραμματιςμοφ του.
δ. Να υλοποιείται κάκε φορά μζςω του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου και των
Νομικών Προςώπων του: Σκοπόσ τθσ ςφνταξθσ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ είναι θ
εξειδίκευςθ του ςυνολικοφ τριετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα των
υπθρεςιϊν. Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ ςτοχεφει ςτον επιμεριςμό των δράςεων του τριετοφσ
προγράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ επί μζρουσ τμθμάτων του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
ε. Να εκπονθκεί με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τθ διαδικαςία ςφνταξισ του,
παρά το μικρό χρονικό διάςτθμα που απομζνει για τθν ολοκλιρωςι του, κα ςυμμετζχουν: Αιρετά
όργανα, Υπθρεςιακά ςτελζχθ, Δθμότεσ, Τοπικοί και άλλοι φορείσ.
ςτ. Να αξιοποιεί δείκτεσ επίδοςθσ: Στο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα κα διατυπϊνονται μετριςιμοι,
γενικοί και ειδικοί, ςτόχοι, θ επίτευξθ των οποίων κα παρακολουκείται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ
ςυςτιματοσ δεικτών επίδοςθσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ των δεικτϊν κα
αξιοποιθκεί κάκε διακζςιμο ςτοιχείο που υπάρχει ςτο Διμο (εςόδων – δαπανϊν, πόρων, εκροϊν,
αποτελεςμάτων ςτουσ αποδζκτεσ).

5. ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Οι γενικοί ςκοποί του ΕΡΔΑ είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ του Διμου και
θ ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν του.
Ειδικότερα:
α) Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ:
Το ΕΡΔΑ κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει ο
Διμοσ ςτο πλαίςιο των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με απϊτερουσ ςκοποφσ:


τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ
του, μζςω τθσ καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των
τεχνικϊν υποδομϊν και τθσ κζςπιςθσ κανονιςτικϊν όρων και ρυκμίςεων, και



τθν προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ευθμερίασ των κατοίκων
τθσ περιοχισ του, παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου
(οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ), γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ διατιρθςθσ και
αφξθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου ςτουσ τομείσ τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ,
τθσ Ραιδείασ, του Ρολιτιςμοφ, του Ακλθτιςμοφ, τθσ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ και τθσ
ανάςχεςθσ τθσ ανεργίασ ςτο βακμό ποφ, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, μπορεί να αυξθκεί θ
Απαςχόλθςθ.
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Β) Εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου, ωσ Οργανιςμοφ:
Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο ΕΡΔΑ κα περιλαμβάνονται
υποπρογράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ
(ωσ φορζα παροχισ ςυλλογικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν αλλά και ωσ κοινωνικοφ και πολιτικοφ
κεςμοφ), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ
του.
Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν:


ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δραςτθριοτιτων και
ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του Δθμότθ-Ρολίτθ.



ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ του Διμου, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ, ζςτω, των
«νζων μορφϊν περιοδικισ απαςχολθςιμότθτασ» και τθσ «κοινωφελοφσ εργαςίασ» που
προωκοφνται από τθν Ρολιτεία ωσ αντίδοτο ςτθν απαγόρευςθ των προςλιψεων τακτικοφ
προςωπικοφ, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ
και επικοινωνιϊν, τθσ προμικειασ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ
κτθριακϊν εγκαταςτάςεων όπου απαιτείται.



ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου, μζςω ενόσ μεςοπρόκεςμου
οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ καλφτερθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ
δθμοτικισ περιουςίασ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και
τθσ ορκολογικότερθσ γενικά οικονομικισ διαχείριςθσ του Διμου και των Νομικϊν
Ρροςϊπων του.

γ) Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιών του Διμου και τθσ επιρροισ άλλων φορζων:
Το ΕΡΔΑ εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ για κζματα αρμοδιότθτασ του Διμου,
είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων δθμόςιων φορζων
και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ και επιρροισ των φορζων αυτϊν από τον
Διμου. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ςτόχοσ είναι θ αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ του
Διμου με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ
τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι τοπικϊν υπθρεςιϊν.
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6. ΣΑΔΙΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαγραμματικι απεικόνιςθ των ςταδίων κατάρτιςθσ του ΕΡΔΑ :
Βιμα 1

Ρροετοιμαςία & οργάνωςθ
Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ
κατάςταςθσ τθσ περιοχισ του Διμου
Ρεριγραφι & αξιολόγθςθ του Διμου
και των Νομικϊν Ρροςϊπων
Κακοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ και των
αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων

ΣΑΔΙΟ Α
ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βιμα 5

Ζγκριςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου
και διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ

ΣΑΔΙΟ Β
ΕΓΚΙΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Βιμα 6

Κατάρτιςθ Σχεδίων Δράςθσ

Βιμα 7

Τριετισ προγραμματιςμόσ δράςεων

Βιμα 8

Οικονομικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Βιμα 9

Ολοκλιρωςθ ΕΡΔΑ-τελικζσ ενζργειεσ

Βιμα 2
Βιμα 3
Βιμα 4

ΣΑΔΙΟ Γ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΑΔΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ

(ενδεικτικό) Χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ του ΕΡΔΑ :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Διατφπωςθ αρχικϊν κατευκφνςεων Δθμοτικισ Αρχισ για το ΕΡΔΑ,
1 από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι – Δθμοςιοποίθςθ – Ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου
2 Σφνταξθ – Αποςτολι Ερωτθματολογίων Συλλογισ Στοιχείων
3 Ρροτάςεισ Συμβουλίων Δθμοτικϊν / Τοπικϊν Κοινοτιτων
4 Ρροτάςεισ Δθμοτικϊν Υπθρεςιϊν – Νομικϊν Ρροςϊπων
5 Ολοκλιρωςθ κατάρτιςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου
Ειςιγθςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο από τθν
6
Εκτελεςτικι Επιτροπι
Δθμόςια Διαβοφλευςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου (Δθμοτικι Επιτροπι
7 Διαβοφλευςθσ – Ημερίδα – Υποβολι προτάςεων από Δθμότεσ και
Τοπικοφσ Φορείσ)
Εμπλουτιςμόσ Στρατθγικοφ Σχεδίου, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ
8
Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ
Κατάρτιςθ δράςεων Επιχειρθςιακοφ και Οικονομικοφ
9
Ρρογραμματιςμοφ ΕΡΔΑ
Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Δράςθσ των Νομικϊν Ρροςϊπων,
10
με αποφάςεισ των οικείων Διοικθτικϊν Συμβουλίων
11 Ρροςδιοριςμόσ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ ΕΡΔΑ
12 Ολοκλιρωςθ ςχεδίου ΕΡΔΑ
Ειςιγθςθ ςχεδίου ΕΡΔΑ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο από τθν
13
Εκτελεςτικι Επιτροπι – Ζγκριςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
10 ΟΚΤΩΒΙΟΥ
10 ΟΚΤΩΒΙΟΥ
31 ΟΚΤΩΒΙΟΥ
21 ΟΚΤΩΒΙΟΥ
2 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
4 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
7-22 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
22 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
7-23 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
18 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
15-23 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
25 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
30 ΝΟΕΜΒΙΟΥ
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7. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

α) Η αποςτολή, το όραμα και οι αρχζσ του Δήμου Αλεξάνδρειασ
Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, ωσ πρωτοβάκμιοσ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αςκεί αρμοδιότθτεσ
ςε τοπικό επίπεδο για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Η Δθμοτικι Αρχι διευκφνει και
ρυκμίηει όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ,
με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ
ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ςυνεπικουροφμενθ από τα Νομικά Ρρόςωπα που ζχει ςυςτιςει ι/ και
ςυμμετζχει.
Η αποςτολι του Διμου Αλεξάνδρειασ είναι:
«Η διακυβζρνθςθ των τοπικών υποκζςεων και θ παροχι δθμόςιων αγακών και υπθρεςιών για
τθν ικανοποίθςθ των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορζων, με απώτερο ςκοπό τθ
βιώςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Διμου Αλεξάνδρειασ».
Βαςικι προχπόκεςθ για να επιτφχει ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ τουσ μελλοντικοφσ του ςκοποφσ και τισ
επιδιϊξεισ του, είναι να ζχει πλιρωσ αποςαφθνίςει ποιοι ακριβϊσ είναι αυτοί οι ςκοποί και αυτζσ οι
επιδιϊξεισ.
Αυτό επιτυγχάνεται με τθ διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ για το Διμο Αλεξάνδρειασ, θ
οποία περιλαμβάνει το όραμα τθσ ανάπτυξθσ ωσ γενικι κατεφκυνςθ, τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ
ςτόχουσ που τίκενται και τουσ άξονεσ δράςθσ για τθν υλοποίθςθ τουσ.
Η γενικι κατεφκυνςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, θ οποία διαμορφϊνει και το αναπτυξιακό
όραμα τθσ περιοχισ του νζου Διμου Αλεξάνδρειασ, μπορεί να διατυπωκεί ωσ εξισ:
«Θ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΤΘΜΕΡΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Θ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΑΒΙΩΘ ΚΑΙ Θ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΟΧΘ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ˙ ΜΕ ΣΘΝ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΘΝ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΠΡΟΕΛΚΤΘ
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ, ΣΘΝ ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ, ΣΘΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΤΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΘ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΩΝ ΤΝΘΘΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΘ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ Ε
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ».
Ειδικά για την πόλη τησ Αλεξάνδρειασ – ζδρα του Δήμου, το αναπτυξιακό όραμα μπορεί να
ςυμπλθρωκεί ωσ εξισ:
«Θ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΣΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΘΜΑΘΙΑ, Θ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ, Θ
ΕΠΙΣΕΤΞΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΠΟΤ ΣΘΝ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΤΓΧΡΟΝΘ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΘ ΚΑΙ ΕΛΚΤΣΙΚΘ ΠΟΛΘ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΣΘ, Θ ΠΑΡΟΧΘ ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ – ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΕΩΝ
ΠΟΤ ΕΞΑΦΑΛΙΗΟΤΝ ΤΨΘΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ ΣΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΣΘ, ΚΑΙ Θ ΦΡΟΝΣΙΔΑ
ΓΙΑ ΣΙ ΕΤΠΑΘΕΙ ΟΜΑΔΕ ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΛΕΓΜΑΣΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΠΡΟΣΑΙΑ».
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Για τθν υλοποίθςθ του ανωτζρω οράματοσ, ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ εκπονεί το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα για τα ζτθ 2011-2014, ςτο οποίο αναλφεται αφενόσ, θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του
εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου και αφετζρου, θ ςτρατθγικι που κα
εφαρμόςει ο Διμοσ για τθν επίτευξθ των Γενικϊν Στόχων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
Το ςτρατθγικό ςχζδιο, ζχοντασ μεςοπρόκεςμο χρονικά ορίηοντα, ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων και ευκαιριϊν του Διμου και ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και των κινδφνωνπεριοριςμϊν που εμφανίηει θ ευρφτερθ περιοχι του Διμου.
Οι κατευκυντιριεσ αρχζσ που μποροφν να υιοκετθκοφν για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ και του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, κακϊσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του
Διμου Αλεξάνδρειασ, αφοροφν ςτθν:
Κινθτοποίθςθ των τοπικϊν ανκρϊπινων, υλικϊν και οικονομικϊν πόρων και δυνατοτιτων.
Ρροϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν.
Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ και υπερτοπικοφσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ
και επιχειρθματικοφσ φορείσ.
Ρολιτιςμικι ποικιλομορφία.
Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των δθμοτϊν/πολιτϊν.
Βελτίωςθ των υποδομϊν και προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Κοινωνικι δικαιοςφνθ και ιςότιμθ μεταχείριςθ των δθμοτϊν/πολιτϊν.
Ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα και ανάλθψθ ςχετικϊν
πρωτοβουλιϊν.

β) Η ςτρατηγική του Δήμου Αλεξάνδρειασ
Η ςτρατθγικι του Διμου αποτελεί ζνα ςυνεκτικό ςφνολο γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν δράςθσ, που
αποςκοποφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και ςτθν επίτευξθ του οράματοσ του Διμου. Η
διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ ενόσ Διμου ςθμαίνει τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων
τοπικισ ανάπτυξθσ που κα αντιμετωπίςει ο Διμοσ (γενικοί ςτόχοι τοπικισ ανάπτυξθσ) και τθ
διαμόρφωςθ των κατάλλθλων εςωτερικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν που κα διαςφαλίςουν τθν
επιτυχι προςζγγιςθ των ωσ άνω γενικϊν ςτόχων τοπικισ ανάπτυξθσ (πολιτικζσ δράςθσ και γενικοί
ςτόχοι εςωτερικισ ανάπτυξθσ).
Για τισ ανάγκεσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ του Διμου
Αλεξάνδρειασ απαιτείται θ οριοκζτθςθ δφο επιπζδων λιψθσ αποφάςεων:
Το επίπεδο Δθμάρχου – Εκτελεςτικισ Επιτροπισ – Δθμοτικοφ υμβουλίου, ςτο οποίο
κακορίηεται θ Στρατθγικι κακϊσ και οι Γενικοί Στόχοι τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ του
Διμου για τθν τριετία 2011-2014, *να ςθμειωκεί ότι ςτο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται,
ζςτω και γνωμοδοτικά, τα υμβοφλια των Δθμοτικϊν/Σοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου+ και
Το επίπεδο των Τπθρεςιών του Διμου και των Νομικών Προςώπων του, ςτο οποίο
καταρτίηονται τα Σχζδια Δράςθσ και προςδιορίηονται οι ειδικοί ςτόχοι και δράςεισ για τθν
επίτευξθ του κακενόσ από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου του Διμου.
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Η αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Διμου, προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι, πρζπει να ςτθρίηεται
και να υπθρετεί τισ αρχζσ:
•

•
•

•
•
•

Τθσ ςυμβατότθτασ και τθσ άμεςθσ ςυςχζτιςθσ με το αναπτυξιακό όραμα. Δθλαδι κα πρζπει
να περιλαμβάνει όλουσ εκείνουσ τουσ γενικοφσ ςτόχουσ, θ υλοποίθςθ των οποίων κα
οδθγιςει τθν περιοχι ςτθν κοινωνικά επικυμθτι κατάςταςθ. Στθν ουςία πρόκειται για τθ
ςτρατθγικι εξειδίκευςθ του οράματοσ μζςω τθσ διατφπωςθσ εξειδικευμζνων ςτόχων.
Τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ, που ςθμαίνει ότι οι επιμζρουσ ςτόχοι κα πρζπει να λειτουργοφν
ςυμπλθρωματικά, χωρίσ επικαλφψεισ ι ςυγκροφςεισ και αλλθλοαναιρζςεισ.
Τθσ κεματικισ εξειδίκευςθσ, δθλαδι του ςυγκεκριμζνου προςανατολιςμοφ και διακριτοφ
περιεχομζνου κάκε ςτόχου και τθσ προϊκθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου τομζα τθσ οικονομικισ
και κοινωνικισ ηωισ.
Τθσ εφικτότθτασ, δθλαδι τθσ διατφπωςθσ ςτόχων που είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιιςιμοι.
Τθσ κοινωνικισ αποδοχισ, που ςθμαίνει ότι οι ςτρατθγικοί ςτόχοι κα πρζπει να είναι
αποδεκτοί και να τυγχάνουν τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ από τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ.
Τθσ ςυνάφειασ με τισ νομαρχιακζσ, περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ, ϊςτε αφενόσ να ζχουν μεγάλθ πικανότθτα χρθματοδότθςθσ και αφετζρου
να ςυνεργοφν με αυτζσ ϊςτε να υπάρχει πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα.

Η αναπτυξιακι προοπτικι τθσ περιοχι του Διμου υπόκειται ςτθ δράςθ ενόσ ςυνόλου εςωτερικϊν
και εξωτερικϊν παραγόντων, οι οποίοι δρουν ευμενϊσ ι δυςμενϊσ, άμεςα ι ζμμεςα ςτο υπάρχον
παραγωγικό ςφςτθμα και τθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ. Οι εν λόγω παράγοντεσ αφοροφν
εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν προοπτικι ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ και ςυνδζονται
με τθν αλλθλεξάρτθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν εκνικι ι περιφερειακι οικονομία. Ακόμα
ςυνδζονται με τθ διεκνι οικονομία για περιοχζσ που ζχουν ιςχυρι οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ με
οικονομίεσ άλλων χωρϊν που κυρίωσ αποτυπϊνονται ςτισ οικονομικζσ "ροζσ" από και προσ αυτζσ. Η
ςε βάκοσ κατανόθςθ αυτϊν των παραγόντων ςυμβάλλει ςε μια ρεαλιςτικι αντίλθψθ των ορίων και
των προοπτικϊν ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ απαςχόλθςθσ, που ςτισ περιςςότερεσ των
περιπτϊςεων αποτελεί βαςικι επιδίωξθ κάκε ευρφτερθσ περιοχισ (Ρεριφζρεια ι Νομόσ) και κάκε
Διμου.
Ζνα χριςιμο εργαλείο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ των παραγόντων αυτϊν είναι
θ ανάλυςθ S.W.O.T. (Strengths=δυνατότθτεσ, Weaknesses=αδυναμίεσ, Opportunities=ευκαιρίεσ,
Threats=απειλζσ). Η ανάλυςθ SWOT ωσ μεκοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ζνα τρόπο καταγραφισ
των κυριότερων ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ και τθν καταγραφι του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ενόσ τμιματοσ ι του ςυνόλου μιασ περιοχισ. Απϊτεροσ
ςτόχοσ τθσ είναι κατ’ αρχιν ο εντοπιςμόσ και θ καταγραφι των "ιςχυρϊν" ςθμείων ι ςτρατθγικϊν
πλεονεκτθμάτων πάνω ςτα οποία μπορεί να ςτθριχκεί θ αναπτυξιακι τθσ πορεία και να
κακοριςτοφν οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ μιασ ςυνεκτικισ και ςυνολικισ ςτρατθγικισ τοπικισ
ανάπτυξθσ για τθν ςυνολικι περιοχι αναφοράσ. Ακόμθ, ο εντοπιςμόσ και καταγραφι των
"αδφνατων" ςθμείων αποτελεί τθν αναγκαία βάςθ για εκείνεσ τισ πολιτικζσ και δράςεισ που κα
ςυνζβαλαν ςτθ κεραπεία τουσ. Εξάλλου, ςε ζνα οικονομικό περιβάλλον που ςυνεχϊσ εξελίςςεται,
παρουςιάηονται ευκαιρίεσ και κίνδυνοι – ςτοιχεία τα οποία κα πρζπει να αξιολογοφνται και να
λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό των όποιων παρεμβάςεων πολιτικισ υπζρ των εν λόγω
περιοχϊν.
Οι δφο πρϊτεσ παράμετροι (Δυνατά και Αδφνατα Σθμεία) ςχετίηονται με το "εςωτερικό περιβάλλον"
και κακορίηονται από τθν ανάλυςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ του Διμου. Οι
παράμετροι αυτζσ αφοροφν αποκλειςτικά τον προςδιοριςμό των πλεονεκτθμάτων ι
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μειονεκτθμάτων που πθγάηουν από τθν υφιςτάμενθ υποδομι, τισ οικονομικζσ διαρκρϊςεισ, τα
ςτοιχεία που διαμορφϊνουν το οικονομικό περιβάλλον, το φυςικό περιβάλλον, το επίπεδο
εκπαίδευςθσ, το πολιτιςτικό περιβάλλον, και το γενικότερο «προφίλ» ενόσ τμιματοσ ι του ςυνόλου
τθσ περιοχισ. Η ςυλλογι, ανάλυςθ και επεξεργαςία των φυςιογνωμικϊν, οικονομικϊν και λοιπϊν
ςτοιχείων, επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ και τθ ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τα δυνατά και
αδφνατα ςθμεία που ςκιαγραφοφν το «χαρακτιρα» του Διμου Αλεξάνδρειασ και τθσ περιοχισ του.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν το εςωτερικό περιβάλλον τθσ περιοχισ,
εντοπίηονται και εξειδικεφονται οι παράμετροι που ςυνιςτοφν τα δυνατά ςθμεία, τα οποία πρζπει να
αναπτφξει θ παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι, κακϊσ και τα αδφνατα ςθμεία, τα οποία
καλείται να περιορίςει, ϊςτε να μθν αποτελοφν εμπόδιο ι αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθ
διαδικαςία ανάπτυξισ τθσ.
Με ανάλογο τρόπο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα από τθν ανάλυςθ του εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ προςδιορίηονται τα βαςικότερα από εκείνα τα ςθμεία που διαφαίνεται να
αποτελοφν ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και τα οποία κα πρζπει να εκμεταλλευκεί ο ςτρατθγικόσ
αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και οι κίνδυνοι (απειλζσ) που ενδζχεται να
αντιμετωπίςει ςτο μζλλον.
Σα ςυμπεράςματα τησ ανάλυςησ αυτήσ χρηςιμεφουν ςτον καθοριςμό των βαςικών αξόνων
δράςησ και των πολιτικών, που θα πρζπει να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιηθοφν ςτην περιοχή του
Δήμου Αλεξάνδρειασ, ζτςι ώςτε να αρθοφν τα εμπόδια ςτην ανάπτυξή τησ.
Η ςτρατηγική του ΕΠΔΑ, όπωσ προαναφζρθηκε, διατυπώνεται ςε πζντε (5) Άξονεσ
Προτεραιότητασ






Άξονασ 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ».
Άξονασ 2 : «Παιδεία – Πολιτιςμόσ – Αθλητιςμόσ».
Άξονασ 3 : «Πρωτοβάθμια Τγεία – Κοινωνική Πολιτική – Εθελοντιςμόσ».
Άξονασ 4 : «Σοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απαςχόληςη», και
Άξονασ 5 : «Βελτίωςη διοικητικήσ ικανότητασ και οικονομικήσ κατάςταςησ του Δήμου».

Στον Ρίνακα των επόμενων ςελίδων, διατυπϊνεται το ΑΡΧΙΚΟ ΧΕΔΙΟ, των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ,
των Μζτρων και των Δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου Αλεξάνδρειασ:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΦΩΣΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ
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ΠΙΝΑΚΑ :
ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΜΕΣΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΡΑΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2011 – 2014 ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ»
ΜΕΣΡΟ 1.1 : ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ & ΧΩΡΙΚΗ ΤΝΟΧΗ
1.1.1

Ανακεϊρθςθ-Ενοποίθςθ υφιςτάμενων Γ.Ρ.Σ. Διμου – Εκπόνθςθ νζου Γ.Ρ.Σ. ςτο ςφνολο του Διμου

1.1.2

Ζνταξθ ςτα Γ.Ρ.Σ. περιοχϊν εκτόσ ςχεδίου – Ρράξεισ εφαρμογισ πολεοδόμθςθσ

1.1.3

Εξειδίκευςθ κατευκφνςεων υκμιςτικοφ Σχεδίου Θεςςαλονίκθσ (ΟΘΕ) ςτθν περιοχι του Διμου Αλεξάνδρειασ

1.1.4

Ζργα διάνοιξθσ οδϊν ςε εφαρμογι Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων

1.1.5

Απαλλοτριϊςεισ ρυμοτομίασ κοινωφελϊν και κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου

1.1.6

Χωροκζτθςθ και πολεοδόμθςθ Επιχειρθματικϊν Ρεριοχϊν – Ράρκων ςτο Διμο

1.1.7

Χωροκζτθςθ-Οργάνωςθ-Ανάπτυξθ Ρεριοχισ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Ο.Α.Υ.) Θερμαϊκοφ Κόλπου

ΜΕΣΡΟ 1.2 : ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2.1

Ρροςταςία και ανάδειξθ υγροτόπων – προςτατευόμενων περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ Διμου Αλεξάνδρειασ

1.2.2

Διαμόρφωςθ-αξιοποίθςθ περιβάλλοντοσ χϊρου εκβολισ ποταμοφ Λουδία

1.2.3

Συμμετοχι ςε διαχειριςτικό ςχζδιο απορρφπανςθσ, προςταςίασ και διαχείριςθσ ποταμοφ Αλιάκμονα

1.2.4

Συμμετοχι ςε διαχειριςτικό ςχζδιο απορρφπανςθσ, προςταςίασ και διαχείριςθσ ποταμοφ Λουδία

1.2.5

Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν

1.2.6

Εκπόνθςθ και εφαρμογι μελζτθσ για τθν αειφόρο διαχείριςθ και των χριςεων του υδατικοφ δυναμικοφ

1.2.7

Ανάπτυξθ Στακμϊν Τθλεμετρίασ για τθν καταγραφι μετεωρολογικϊν δεδομζνων και περιβαλλοντικϊν δεικτϊν

1.2.8

Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςε κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ

ΜΕΣΡΟ 1.3 : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.3.1

«Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων-αςτικϊν αναπλάςεων ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ+

1.3.2

Ζργα ανάπλαςθσ και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ οδϊν-πλατειϊν-παιδικϊν χαρϊν-πάρκων ςτο ςφνολο του Διμου

1.3.3

Ρρόγραμμα αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν κτθρίων και χϊρων

1.3.4

Επζκταςθ Δθμαρχείου Αλεξάνδρειασ

1.3.5

Ζργα ςυντιρθςθσ και καταςκευισ πεηοδρομίων-πεηοδρομιςεων ςτο ςφνολο του Διμου
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1.3.6

Ζργα βελτίωςθσ και ςυντιρθςθσ Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων

1.3.7

Ζργα ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ αρχαιολογικϊν-εκκλθςιαςτικϊν-ιςτορικϊν-αρχιτεκτονικϊν μνθμείων

1.3.8

Βιοκλιματικόσ και ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ δθμοτικϊν κτθρίων και εγκαταςτάςεων

1.3.9

Συντιρθςθ-ανακαταςκευι-επανάχρθςθ δθμοτικϊν κτθρίων

ΜΕΣΡΟ 1.4 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Π.Ε.)
1.4.1

Ενεργειακι αναβάκμιςθ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. ςε ςχολικά κτιρια και υποδομζσ του Διμου

1.4.2

Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων δθμοτικοφ φωτιςμοφ με φωτιςτικά νζασ τεχνολογίασ

1.4.3

Αξιοποίθςθ Φυςικοφ Αερίου

1.4.4

Αξιοποίθςθ Γεωκερμίασ

1.4.5

Αξιοποίθςθ Βιομάηασ

ΜΕΣΡΟ 1.5 : ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
1.5.1

Εκπόνθςθ-εφαρμογι μελζτθσ χωροκζτθςθσ μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων (κάδων) με τθ χριςθ G.I.S.

1.5.2

Επαναςχεδιαςμόσ-αναδιοργάνωςθ-βελτιςτοποίθςθ προγράμματοσ αποκομιδισ οικιακϊν απορριμμάτων

1.5.3

Εφαρμογι προγράμματοσ ςυλλογισ-διαχείριςθσ-διάκεςθσ ογκωδϊν και «πράςινων» απορριμμάτων

1.5.4

Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων και απορριμματοφόρων» *ΡΕΡ Μ-Θ/ΨΣ+

1.5.5

Ενίςχυςθ και επζκταςθ προγράμματοσ κακαριότθτασ κοινόχρθςτων δθμοτικϊν χϊρων (οδϊν, πάρκων, πλατειϊν, κλπ.)

1.5.6

Ρρομικεια μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων (κάδοι-απορριμματοδοχεία)

1.5.7

Ανανζωςθ δθμοτικοφ ςτόλου απορριμματοφόρων, οχθμάτων, μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ

1.5.8

Δθμιουργία Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

1.5.9

Αποκατάςταςθ και περιβαλλοντικι εξυγίανςθ Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)

1.5.10

Εκπόνθςθ και εφαρμογι μελζτθσ για τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν αγροχθμικϊν προϊόντων

1.5.11

Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα κακαριότθτασ

ΜΕΣΡΟ 1.6 : ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
1.6.1

Επαναςχεδιαςμόσ δθμοτικοφ προγράμματοσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν

1.6.2

Ρρομικεια ειδικϊν κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν

1.6.3

Σφναψθ ςυνεργαςιϊν με το ςφνολο των «Συςτθμάτων Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ»

1.6.4

Ρρομικεια οχιματοσ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν
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1.6.5

Εφαρμογι και διάχυςθ ιδζασ και μεκόδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ - Ρρομικεια κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ

1.6.6

Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα ανακφκλωςθσ, με ζμφαςθ τθν πρωτογενι διαλογι ςτθν πθγι

ΜΕΣΡΟ 1.7 : ΠΡΑΙΝΟ
1.7.1

Συντιρθςθ και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων χϊρων πραςίνου Διμου Αλεξάνδρειασ

1.7.2

Σχεδιαςμόσ-οργάνωςθ-υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ Δενδροφυτεφςεων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου

1.7.3

Επανίδρυςθ Ρευκϊνα Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ρλατζοσ

ΜΕΣΡΟ 1.8 : ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ
1.8.1

«Καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Μελίκθσ» *ΕΡΡΕΑΑ]

1.8.2

«Καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Ρλατζοσ» *ΕΡΡΕΑΑ]

1.8.3

Επζκταςθ αποχετευτικοφ δικτφου ςτο ςυνοικιςμό Καψόχωρασ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αλεξάνδρειασ

1.8.4

Αναβάκμιςθσ δικτφου φδρευςθσ-ςυςτιματα επεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρλατζοσ

1.8.5

«Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ-τθλεελζγχου-παρακολοφκθςθσ διαρροϊν δικτφου φδρευςθσ Αλεξάνδρειασ» *ΕΡΡΕΑΑ]

1.8.6

Καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων και εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων ςε οικιςμοφσ του Διμου

1.8.7

«Καταςκευι μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Εργατικϊν Κατοικιϊν "Ρλατφ Ι"» *ΟΕΚ+

1.8.8

Εκπόνθςθ μελζτθσ και εφαρμογι επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ιλφοσ κακαριςμοφ μονάδων βιολογικϊν κακαριςμϊν

1.8.9

«Καταςκευι αρδευτικοφ δικτφου αγροκτθμάτων Νθςελουδίου-Ρραςινάδασ-Ρλατάνου-Κλειδίου» *ΡΑΑ+

1.8.10

Εκπόνθςθ μελετϊν για τθν αναβάκμιςθ, επζκταςθ υφιςτάμενων και τθν καταςκευι νζων δικτφων άρδευςθσ ςτο Διμο

ΜΕΣΡΟ 1.9 : ΜΕΣΑΦΟΡΕ – ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.9.1

Ζργα οδοποιίασ (ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ και καταςκευι νζων οδϊν) ςτο ςφνολο του Διμου

1.9.2

Μελζτθ εφαρμογισ οδικισ κυκλοφορίασ και κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ

1.9.3

Μελζτθ-εφαρμογι ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ

1.9.4

Μελζτθ-καταςκευι δικτφου ποδθλατοδρόμων

1.9.5

Σιμανςθ οδϊν – τοποκζτθςθ πινακίδων Κ.Ο.Κ.

1.9.6

Ενίςχυςθ ςυςτθμάτων προειδοποίθςθσ και αςφάλειασ ιςόπεδων διαβάςεων

1.9.7

Λειτουργία Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ – Δράςεισ ενθμζρωςθσ καλισ οδικισ ςυμπεριφοράσ

1.9.8

Μεταφορά μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ

1.9.9

Εκπόνθςθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ-βιωςιμότθτασ λειτουργίασ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ
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1.9.10

Ρροϊκθςθ τθσ ιδζασ δθμιουργίασ νζου Διεκνοφσ Αεροδρομίου ςτθν ευρφτερθ περιοχι

ΜΕΣΡΟ 1.10 : ΛΟΙΠΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ
1.10.1

Εκςυγχρονιςμόσ Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου Αλεξάνδρειασ

1.10.2

Βιοκλιματικι ανάπλαςθ υπαίκριων χϊρων Διμου Αλεξάνδρειασ (πάρκα-πλατείεσ)

1.10.3

Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ

ΜΕΣΡΟ 1.11 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ – ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ
1.11.1

Σφνταξθ μνθμονίων και ςχεδίων δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο Διμο

1.11.2

Σχεδίαςθ και εκτζλεςθ ζργων πολιτικισ προςταςίασ και πυροπροςταςίασ

1.11.3

Κδρυςθ τοπικισ Ομάδασ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο Διμο

1.11.4

Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεραιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ – Λιψθ μζτρων προςταςίασ των κατοίκων από ακτινοβολίεσ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2:
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ – ΑΘΛΗΣΙΜΟ
ΜΕΣΡΟ 2.1 : ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
2.1.1

Συντιρθςθ Σχολικϊν κτθρίων και Σχολικϊν εγκαταςτάςεων

2.1.2

Καταςκευι νζων Σχολικϊν κτθρίων και επζκταςθ υφιςτάμενων Σχολικϊν κτθρίων

2.1.3

Ανάπλαςθ και αιςκθτικι αναβάκμιςθ Σχολικϊν αυλϊν

2.1.4

Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ

2.1.5

Λειτουργία «Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» Διμου Αλεξάνδρειασ

2.1.6

Φφλαξθ Σχολείων – Εφαρμογι προγράμματοσ «Σχολικοφ Τροχονόμου»

2.1.7

Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Σχολικϊν Μονάδων Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 2.2 : ΠΟΛΙΣΙΜΟ
2.2.1

«Αποπεράτωςθ Συνεδριακοφ και Εκκεςιακοφ Κζντρου Ιςτορίασ και Λαογραφίασ Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ+

2.2.2

«Ανακαταςκευι και υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ Δθμοτικοφ Θεάτρου Ρλατζοσ» *ΡΕΡ Μ-Θ+

2.2.3

«Διαδικτυακι πφλθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ/ΨΣ+

2.2.4

Διοργάνωςθ Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων

2.2.5

Λειτουργία Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ και Χορωδιακϊν Συνόλων

2.2.6

Ανάπτυξθ Μουςικισ και Καλλιτεχνικισ Ραιδείασ
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2.2.7

Λειτουργία Δθμοτικοφ Κινθματογράφου

2.2.8

Καταςκευι-Οργάνωςθ-Λειτουργία Λαογραφικοφ Μουςείου

2.2.9

Ζκδοςθ εντφπων ιςτορικοφ και λαογραφικοφ περιεχομζνου

2.2.10

Δράςεισ ανάδειξθσ τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ του Διμου Αλεξάνδρειασ

2.2.11

Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν Διμου Αλεξάνδρειασ

2.2.12

Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Ρολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Αλεξάνδρειασ

2.2.13

Οικονομικι ενίςχυςθ Ρολιτιςτικϊν Σωματείων Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 2.3 : ΑΘΛΗΣΙΜΟ
2.3.1

Λειτουργία ανοιχτοφ Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου Αλεξάνδρειασ

2.3.2

Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων «Άκλθςθσ για Πλουσ» (μαηικόσ ακλθτιςμόσ)

2.3.3

Εκςυγχρονιςμόσ, ανακαταςκευι και αναβάκμιςθ Ακλθτικϊν υποδομϊν Διμου Αλεξάνδρειασ

2.3.4

Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου ανάπτυξθσ του Ακλθτιςμοφ ςτον Διμο Αλεξάνδρειασ

2.3.5

Οικονομικι ενίςχυςθ Ακλθτικϊν Σωματείων Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 2.4 : ΝΕΟΛΑΙΑ
2.4.1

Λειτουργία «Τοπικοφ Συμβουλίου Νζων» Διμου Αλεξάνδρειασ και ανάπτυξθ του κεςμοφ

2.4.2

Συμμετοχι και υλοποίθςθ Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων για τθ Νεολαία

2.4.3

Κδρυςθ Κζντρου Νεότθτασ («Στζκι Νεολαίασ») ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3:
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ
ΜΕΣΡΟ 3.1 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ – ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
3.1.1

Αναβάκμιςθ Κζντρου Υγείασ Αλεξάνδρειασ

3.1.2

Εκςυγχρονιςμόσ-Ενίςχυςθ-Αναβάκμιςθ Ρεριφερειακϊν Ιατρείων Διμου Αλεξάνδρειασ

3.1.3

Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Τθλεϊατρικισ

3.1.4

Κδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικοφ Ιατρείου

3.1.5

Διενζργεια επιδθμιολογικϊν ερευνϊν-μελζτων ςτον τοπικό πλθκυςμό

3.1.6

Ρρόγραμμα εμβολιαςμϊν ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ

3.1.7

Ηλεκτρονικι Κάρτα Υγείασ Δθμότθ (e-health)
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3.1.8

Δράςεισ ενθμζρωςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ

ΜΕΣΡΟ 3.2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3.2.1

Λειτουργία Ραιδικϊν, Βρεφικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν *ΕΡΑΝΑΔ+

3.2.2

Μελζτθ-καταςκευι νζου Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ

3.2.3

Λειτουργία Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ) Διμου Αλεξάνδρειασ *ΕΡΑΝΑΔ+

ΜΕΣΡΟ 3.3 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
3.3.1

Λειτουργία Ανοιχτϊν Κζντρων Ρροςταςίασ Ηλικιωμζνων (ΚΑΡΗ)

3.3.2

Λειτουργία Μονάδων «Βοικεια ςτο Σπίτι» *ΕΡΑΝΑΔ+

3.3.3

Εφαρμογι προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ / τθλε-ειδοποίθςθσ υγείασ θλικιωμζνων

ΜΕΣΡΟ 3.4 : ΣΗΡΙΞΗ ΕΤΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
3.4.1

Λειτουργία «Κζντρου Στιριξθσ ομά και Ευπακϊν Ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΕΡΑΝΑΔ+

3.4.2

Οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικοφ Ραντοπωλείου

3.4.3

Οργάνωςθ διανομισ ςυςςιτίων ςε άπορουσ δθμότεσ, ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ (Εκκλθςία, κ.ά.)

3.4.4

Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων

3.4.5

Μελζτθ-καταγραφι ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 3.5 : ΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ
3.5.1

Ραρεμβάςεισ και ζργα προςβαςιμότθτασ Α.Μ.Ε.Α. ςε δθμοτικά κτιρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ

3.5.2

Ενζργειεσ υποςτιριξθσ ατόμων που πλιττονται από τθν ανεργία και τον κοινωνικό αποκλειςμό

3.5.3

Δράςεισ υποςτιριξθσ του Ειδικοφ Σχολείου Αλεξάνδρειασ «Τα Ραιδιά τθσ Άνοιξθσ»

3.5.4

Δράςεισ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των οικονομικϊν μεταναςτϊν-κατοίκων του Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 3.6 : ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ
3.6.1

Κατάρτιςθ-Διαχείριςθ Μθτρϊου Εκελοντϊν Διμου Αλεξάνδρειασ

3.6.2

Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Εκελοντιςμοφ ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ

3.6.3

Υλοποίθςθ δράςεων Εκελοντιςμοφ ςτον τομζα τθσ Κακαριότθτασ και του Ρεριβάλλοντοσ

3.6.4

Υλοποίθςθ δράςεων Εκελοντιςμοφ ςτον τομζα τθσ Ρρόνοιασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ

3.6.5

Δθμιουργία Σϊματοσ Εκελοντϊν για τθν αντιμετϊπιςθ Εκτάκτων Αναγκϊν

3.6.6

Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ δράςεων Αιμοδοςίασ
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3.6.7

Δθμιουργία Δθμοτικϊν Τραπεηϊν Αίματοσ ςε Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου

3.6.8

Ρροϊκθςθ του κεςμοφ τθσ Δωρεάσ Οργάνων

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4:
ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΜΕΣΡΟ 4.1 : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ
4.1.1

Ρρογραμματικι ςυνεργαςία Διμου – Α.Ρ.Θ. για τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ ςτον αγροτικό τομζα

4.1.2

Δράςεισ ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επαγγελματιϊν γεωργϊν – κτθνοτρόφων – αλιζων

4.1.3

Εγγειοβελτιωτικά ζργα – Εκςυγχρονιςμόσ αρδευτικϊν δικτφων

4.1.4

Εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν αναδιάρκρωςθ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν

4.1.5

Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Ριςτοποίθςθσ Αγροτικϊν Μθχανθμάτων ςτθν Αλεξάνδρεια

ΜΕΣΡΟ 4.2 : ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΠΗΡΕΙΕ
4.2.1

Αξιοποίθςθ (ςτρατιωτικοφ) Αεροδρομίου Αλεξάνδρειασ για εμπορευματικζσ αερομεταφορζσ

4.2.2

Ανάδειξθ περιοχισ πλθςίον Ρ.Α.Θ.Ε.-Εγνατίασ Οδοφ ςε ςθμαντικό οικονομικό χϊρο (logistics center – business park)

4.2.3

Αξιοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτο Δίκτυο «Agropolis»

4.2.4

Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ Λαϊκισ Αγοράσ Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 4.3 : ΑΠΑΧΟΛΗΗ
4.3.1

Υλοποίθςθ «Ρρογράμματοσ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ» ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ

4.3.2

Κδρυςθ και λειτουργία Γραφείου Απαςχόλθςθσ και Επιχειρθματικότθτασ ςτο Διμο

4.3.3

Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ για τθν προβολι τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ

4.3.4

Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ νζων Επιχειρθματιϊν – Γυναικϊν – Αυτοαπαςχολοφμενων

4.3.5

Δράςεισ για τθν προςζλκυςθ νζων επενδφςεων ςτθν περιοχι του Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 4.4 : ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
4.4.1

Ανάδειξθ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων Διμου Αλεξάνδρειασ

4.4.2

Οικοτουριςτικι αξιοποίθςθ περιοχϊν ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ

4.4.3

Τουριςτικι αξιοποίθςθ κοίτθσ Αλιάκμονα (δθμιουργία ανοιχτοφ Μουςείου «τα Μυςτικά του Βάλτου»)

4.4.4

Μελζτθ ςκοπιμότθτασ-βιωςιμότθτασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κωπθλατικοφ Κζντρου ςτον ποταμό Λουδία

4.4.5

Δθμιουργία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ προβολισ του Διμου Αλεξάνδρειασ
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5:
ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΣΡΟ 5.1 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ
5.1.1

Εφαρμογι Συςτιματοσ «Διοίκθςθσ μζςω Στόχων» και «Κοινοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (CAF)» ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου

5.1.2

Ολοκλιρωςθ Κανονιςμϊν Λειτουργίασ Δθμοτικϊν Οργάνων και Επιτροπϊν

5.1.3

Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λειτουργία του Διμου

5.1.4

Απ’ ευκείασ μετάδοςθ των ςυνεδριάςεων ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου μζςω διαδικτφου (web-tv)

5.1.5

Επιμόρφωςθ Αιρετϊν

ΜΕΣΡΟ 5.2 : ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
5.2.1

Ρροςλιψεισ προςωπικοφ μζςω επιδοτοφμενου «προγράμματοσ αυτεπιςταςίασ δθμοτικϊν ζργων-εργαςιϊν»

5.2.2

Συμμετοχι του προςωπικοφ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ

5.2.3

Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ του Διμου

5.2.4

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθ χριςθ Η/Υ και Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν

ΜΕΣΡΟ 5.3 : ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
5.3.1

Ρρομικεια Ράγιου Εξοπλιςμοφ

ΜΕΣΡΟ 5.4 : ΟΡΓΑΝΩΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
5.4.1

Εφαρμογι Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ (ΣΔΕΡ) ςε Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ

5.4.2

Οργάνωςθ και λειτουργία Διεφκυνςθσ Τοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ

5.4.3

Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ

5.4.4

Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ

5.4.5

Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ

5.4.6

Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Επιχειριςεων του Διμου

5.4.7

Οργάνωςθ – Διαχείριςθ Αρχείου

ΜΕΣΡΟ 5.5 : ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΑ – ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ
5.5.1

Εκπόνθςθ Κανονιςμϊν οργάνωςθσ, λειτουργίασ, διαχείριςθσ και άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του Διμου

ΜΕΣΡΟ 5.6 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Π.Ε.)
5.6.1

Αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμόσ-ενίςχυςθ εξοπλιςμοφ Τ.Ρ.Ε. του Διμου
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5.6.2

Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ Διμου Αλεξάνδρειασ

5.6.3

Ανάπτυξθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων (hot-spots) για τθν δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου ςτουσ Ρολίτεσ

5.6.4

Λειτουργία Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) Διαχείριςθσ Ζργων

5.6.5

Ανάπτυξθ ιςτοςελίδων Νομικϊν Ρροςϊπων και Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Αλεξάνδρειασ

ΜΕΣΡΟ 5.7 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
5.7.1

Δθμιουργία Ο.Ρ.Σ./G.I.S. Ακίνθτθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ και εκπόνθςθ προγράμματοσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςισ τθσ

5.7.2

Αξιοποίθςθ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ 2007-2013

5.7.3

Αξιοποίθςθ των «Κοινϊν Ευρωπαϊκϊν Ρόρων για Αειφόρεσ Επενδφςεισ ςτα Αςτικά Κζντρα» (Μθχανιςμόσ JESSICA)

5.7.4

Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων

ΜΕΣΡΟ 5.8 : ΧΕΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ
5.8.1

Οργάνωςθ-Λειτουργία «Γραφείου υποδοχισ Ρολιτϊν» ςτο Δθμαρχείο

5.8.2

Κακιζρωςθ δθμοτικισ τθλεφωνικισ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ («Call Center»)

5.8.3

Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αυτοματοποιθμζνων ςυναλλαγϊν μεταξφ Διμου και Ρολιτϊν

5.8.4

Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ Δθμοτϊν και Φορζων ςτον Δθμοτικό Ρρογραμματιςμό

5.8.5

Σφνταξθ και διανομι «Οδθγοφ του Δθμότθ»

5.8.6

Σφνταξθ και διανομι «Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων Δθμοτϊν και Κατοίκων»

5.8.7

Σφνταξθ και διανομι «Κανονιςμοφ Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν»

ΜΕΣΡΟ 5.9 : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΩΝ
5.9.1

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με Φορείσ και Επιχειριςεισ τθσ περιοχισ του Διμου

5.9.2

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ

5.9.3

Συμμετοχι του Διμου ςε εκνικά διαδθμοτικά δίκτυα ΟΤΑ

5.9.4

Συμμετοχι του Διμου ςε Συνδζςμουσ και Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ΟΤΑ

5.9.5

Σφναψθ Μνθμονίων Συνεργαςίασ του Διμου με Φορείσ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα

5.9.6

Αδελφοποιιςεισ με Διμουσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ

5.9.7

Συμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ςυνεργαςίασ Ρεριφερειακϊν Αρχϊν, ΟΤΑ, Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων

5.9.8

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με διεκνι δίκτυα και οργανϊςεισ ΟΤΑ
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