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1.ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΠΔ 185/2007, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 89/2011, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

(Α.Δ.Σ.

21/2013),

καταρτίζουν

Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο
προϋπολογισμό τους.
Σκοπός των ετησίων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο
λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το
τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο
έτος.
Επομένως, το περιεχόμενο του ετησίου προγράμματος δράσης
περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ’ έτος εξειδίκευση του
τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων
καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την
κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Μέσω του ετήσιου προγράμματος,
ένας

Δήμος

μπορεί

να

προσαρμόζει

τις

επιλογές

του

τετραετούς

επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει
τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
νέες ευκαιρίες και περιορισμούς.
Η δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α έχει
ως εξής:
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των
Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών
τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την
κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών
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δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις
υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται
η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το
επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου
συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί
με το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που
οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος.
5.

Στο

ετήσιο

πρόγραμμα

δράσης

μπορεί

να

τροποποιείται

ο

προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Δήμου.
Μέχρι τώρα οι Δήμοι συνέτασσαν το τεχνικό πρόγραμμα, τα οποίο
ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Τώρα πλέον
όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους,
τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή χρονικό ορίζοντα (με την κατάρτιση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων).
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Ο ρόλος του Ε.Π.Δ. συνίσταται στο να εξειδικεύσει το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα σε ετήσια βάση, να περιγράψει συνοπτικά τις λειτουργίες του
Δήμου, να καταγράψει τις αναγκαίες ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου
τρόπου λειτουργίας καθώς και τις αναγκαίες επενδύσεις για την τοπική και
εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου.
Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την
εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση
στη Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 Ν.3852/2010).
Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξεταστεί η σχέση τους με:
α) το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα
β) τον ετήσιο προϋπολογισμό
 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό
πρόγραμμα
Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις
δράσεις που προκύπτουν από την κατ’ έτος εξειδίκευση του τετραετούς
επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από
τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι
προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο
τετραετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις
εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους.
Στο

ετήσιο

πρόγραμμα

δράσης

μπορεί

να

τροποποιείται

ο

προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται
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η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό
πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως,
μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις
επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες
εξελίξεις

και

να

προσαρμόζει

τη

δράση

του

στη

μεταβαλλόμενη

πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς.
Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται
στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό»
(άρθρο

206

Ν.3463/2006)

τροποποιείται

συχνότερα

είναι
από

φυσικό
το

το

ετήσιο

επιχειρησιακό

πρόγραμμα

να

πρόγραμμα.

Το

επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση
του ετήσιου προγράμματος, για το λόγο αυτό αναθεωρείται ανά διετία.
 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και
δαπανών.

Το

λογικό

προαπαιτούμενο

για

την

κατάρτιση

ενός

προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που
αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το
ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι
λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται
άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού
δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η
Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το
έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές
υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και
προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να
προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών.
Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού,
εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι
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προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της
δημοτικής αρχής.
Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές
αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις
επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του
Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο
δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν
οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον
προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων
δραστηριοτήτων.
Τόσο το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα όσο και το ετήσιο
πρόγραμμα

δράσης

των Ο.Τ.Α.

δεν αποτελούν μόνο επενδυτικά

προγράμματα αλλά και προγράμματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι
Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση. Μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού
δαπανών1 των Ο.Τ.Α., είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών
δαπανών.
Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των
δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών
επιβαρύνσεων,

ενοίκια,

δαπάνες

προμήθειας

αναλωσίμων,

δαπάνες

συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κ.λπ.)
Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός
αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά
ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής
του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.)

1

Στο Κεφάλαιο 4 καταγράφεται η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού όπου διακρίνεται ο
διαχωρισμός των δαπανών σε λειτουργικές και επενδυτικές.
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Η προηγούμενη διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη
διάκρισης

του

ετήσιου

προγράμματος

δράσης

σε

α)

πρόγραμμα

δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραμμα επενδύσεων.
Α) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται
στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις
υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καθημερινές λειτουργίες των
δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών ενός
Δήμου, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας
και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δημοτών. Είναι σημαντικό
επομένως, στον προγραμματισμό ενός Δήμου, να αποτυπώνονται οι
υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της
ποιότητας,

της

αποτελεσματικότητας

και

της

αποδοτικότητας

των

παρεχόμενων υπηρεσιών.
Β) Πρόγραμμα επενδύσεων
Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο
προϋπολογισμό και οι οποίες, περιλαμβάνουν :
 Έργα
 Μελέτες – έρευνες
 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
 Προμήθειες παγίων
 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
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Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης (πρόγραμμα
δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαμβάνει επίσης
τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του άρθρου 208
του Ν.3463/2006 αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων.

2.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΥ

Αποτελεί το γενικό μέρος του εγγράφου στο οποίο ενδεικτικά αναφέρονται :


Οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου



Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής
για το επόμενο έτος



Η

συνοπτική

παρουσίαση

των

σημαντικών

δράσεων

του

προγράμματος σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις
προτεραιότητες

(Άξονες

και

Μέτρα

)

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος.
Η μεταφορά πλήθους νέων αρμοδιοτήτων από τη Νομαρχιακή και
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους νέους Δήμους δημιούργησε μεγάλα
προβλήματα στη λειτουργία τους. Η ελλιπής στελέχωση σε πολλές ειδικότητες
δημιουργεί δυσκολίες στην πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό
επίπεδο. Συμπληρωματικά, η κρίση που πλήττει τη χώρας μας δεν έχει κάνει
δυνατή την χρηματοδότηση του προγράμματος των δήμων «ΕΛΛΑΔΑ» το
οποίο προκύπτει μέσα από την ψήφιση του Ν. 3852/2010. Η μείωση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κατά 20 % και η μεγάλη μείωση της
Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) δημιουργούν
επιπρόσθετα προβλήματα.
Το πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για το
έτος 2013 , αντανακλά όλες αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα
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αυτοδιοικητική

δομή

ορίζει

τις

προβλεπόμενες

αρμοδιότητες

της,

λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τις επιταγές του νόμου, ήτοι το άρθρο 11 της Υ.Α. 18183/2007, το άρθρο
244 παρ.4 του Ν.3852/2010, το Π.Δ. 185/2007 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 89/2011.
Β) τον οδηγό για την κατάρτιση των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των
Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Γ) τις αρχές και τις πολιτικές δεσμεύσεις προς τη «βιώσιμη ανάπτυξη» του
Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων στα πλαίσια της περιφερειακής
ανάπτυξης
Δ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή
οικονομική συγκυρία : μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση
προβλεπόμενων εσόδων από το κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των
εσόδων που αφορούν στα δημοτικά τέλη.
Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, παρά την ανωτέρω συγκυρία, έχει
πραγματοποιήσει ήδη πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του
οργάνωση και στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του:


Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 982 / Β’/
30-3-2012)



Πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου



Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των νέων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Σχολικές Επιτροπές)



Καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2012 – 2014 το
οποίο περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό
Προγραμματισμό για την εκπλήρωση του προσδοκώμενου οράματος
για την ανάπτυξη του Δήμου (Α.Δ.Σ. 21/2013 ).
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2.1 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή Δημοσίων
αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των
τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση του σκοπού και
του ρόλου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων. Σε συνδυασμό με την
διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών για την επιτυχή προσέγγιση
των παραπάνω καταλήγουμε στη διατύπωση του οράματος του Δήμου ως
εξής:
«Ο σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο που κινείται μέσα σ’
αυτό» αποτελεί το βασικό όραμα του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.
Με το διττό και αλληλοσυμπληρούμενο αυτό όρο δύναται ο Δήμος να
προχωρήσει, αφού έχοντας εξασφαλίσει την με κάθε δυνατό τρόπο προστασία
του περιβάλλοντος, το οποίο μάλιστα στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται ως
ευαίσθητο, λόγω του μεγάλου δασικού πλούτου, θα μπορέσει να εξασφαλίσει
την κοινωνική συνοχή των κατοίκων με κυρίαρχο στόχο την προστασία των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Περιβάλλον και άνθρωπος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα και μόνο μέσω αυτών μπορεί η κοινωνία να προχωρήσει σε
κρίσιμες πραγματικές συνθήκες.
Με δεδομένες τις πραγματικές συνθήκες της κοινωνίας αλλά και τις
οικονομίας και έχοντας υπόψη το παγκόσμιο και εθνικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο αναπτύσσεται ο Δήμος, ο κοινωνικός χαρακτήρας του με κέντρο τον
άνθρωπο αποτελεί Στρατηγικό Στόχο. Μόνο με την κοινωνική συνοχή, την
προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που πλήττεται από τις συνθήκες
που επικρατούν δύναται να αναπτύσσεται ο Δήμος. Βασικό λοιπόν μέλημα
είναι η προστασία της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού χαρακτήρα
του Δήμου γιατί σε αντίθετη περίπτωση ουδεμία Δημοτική αρχή μπορεί να
προχωρήσει.
Ο στρατηγικός αυτός στόχος επιβάλλει υλοποίηση αλλά και διεκδίκηση
έργων με τους κάτωθι στόχους:

12

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

 Η πλήρης και με όλα τα δυνατά μέσα στήριξη των υπαρχουσών
κοινωνικών υπηρεσιών και δομών ώστε να αντιμετωπισθούν τα
σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν (φτωχοποίηση του πληθυσμού,
κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση, υποβάθμιση των κρατικών
υπηρεσιών υγείας),
 Δράσεις που αφορούν υλοποίηση έργων ώστε να βελτιωθεί η
καθημερινότητα των κατοίκων σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους,
 Η πλήρης αναδιάταξη των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να παρέχονται
υπηρεσίες άμεσα στους κατοίκους με την ταυτόχρονη ενίσχυση τους
και την άμεση αξιοποίηση πόρων προς αυτό το σκοπό,
 Αξιοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ένταξη έργων
στο Ε.Σ.Π.Α., ώστε λόγω των δυσμενών συνθηκών στα οικονομικά του
Δήμου να δύναται η απορρόφηση χρημάτων για έργα στην υπηρεσία
του πολίτη,
 Συνολική υλοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων Δημοτικών χώρων ή
εκτάσεων με έργα είτε ανάπλασης ή ανακατασκευής ή ακόμα και
δημιουργίας χώρων για την αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού
περιβάλλοντος
 Επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και βελτίωση στη
διαχείριση τόσο των λημμάτων όσο και των ομβρίων υδάτων
 Επέκταση των οδικών συνδέσεων όλων των διαμερισμάτων του Δήμου
 Βελτίωση των αθλητικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα ώστε να
ενισχυθεί τόσο ο αθλητισμός σε τοπικό επίπεδο αλλά και ο αθλητικός
τουρισμός για τον οποίο ο Δήμος διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία
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 Βελτίωση των σχολικών μονάδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης ώστε η
παρεχόμενη Δημόσια εκπαίδευση να υλοποιείται σε σύγχρονο
περιβάλλον με στόχο την με κάθε μέσο ενίσχυση της γνώσης,
 Η με κάθε δυνατό τρόπο ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών του
Δήμου

με

προμήθεια

και

βελτίωση

του

μηχανολογικού

και

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την άμεση επέμβαση και επίλυση
ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά.
 Η δημιουργία επαρκούς επιπέδου τεχνικών υποδομών (έργων),
τοπικής εμβέλειας, που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου.
 Και η δημιουργία κοινωνικών υποδομών, ένας χαρακτηριστικός όρος
για τις επενδύσεις αυτού του είδους είναι και αυτός του «Πάγιου
Κοινωνικού Κεφαλαίου». Ο ρόλος του «Πάγιου Κοινωνικού Κεφαλαίου»
θεωρείται αναγκαίος για την ανάπτυξη, το «Πάγιο Κοινωνικό Κεφάλαιο»
περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επενδύσεις που πρέπει να προηγηθούν,
ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα στηρίξουν το πλαίσιο
για την εξέλιξη και ωρίμανση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε μια
οικονομία. Χωρίς την ύπαρξη της αναγκαίας ποσότητας «Πάγιου
Κοινωνικού Κεφαλαίου», τόσο οι τομείς παραγωγής και οικονομικής
δραστηριότητας όσο και οι βασικές διαδικασίες ενός οργανωμένου
κοινωνικού συνόλου δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Σε ότι αφορά τις στρατηγικές επιλογές διασφάλισης της εσωτερικής
ανάπτυξης του οργανισμού του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, θα
πρέπει να έχει σαν στρατηγικό πλάνο την επίτευξη των στόχων της καλής
διακυβέρνησης. Ως αναπτυξιακή ανάγκη πρώτης προτεραιότητας για την
επίτευξη των στόχων καλής διακυβέρνησης υποδεικνύεται η περαιτέρω
αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με
την κατάλληλη προσαρμογή της οργάνωσης των υπηρεσιών των δήμων, για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Υποδεικνύεται επίσης ως
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σημαντική αναπτυξιακή ανάγκη η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας
των Ο.Τ.Α., ενδεχομένως και με δομικές αλλαγές, είτε μέσω κοινών υπηρεσιών
και διαδημοτικής συνεργασίας είτε μέσω συγχωνεύσεων.
Ο ορισμός που δόθηκε στην εσωτερική ανάπτυξη ενός δήμου, ως η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του από την
αναβάθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας του, αν λάβουμε υπόψη και
τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, εκφράζουν ακριβώς
το ζητούμενο για την αναπτυξιακή στρατηγική που θα πρέπει να
ακολουθήσει ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
Η αποτελεσματικότητα αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα
αποτελέσματα της δράσης ενός δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που
έχουν τεθεί. Με άλλους όρους η αποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με
θέματα εσωτερικής οργάνωσης, επάρκειας (ποσοτικής και ποιοτικής) των
πόρων του δήμου καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται στους
αποδέκτες από τις δράσεις του δήμου. Η αποδοτικότητα αξιολογεί το κατά
πόσο οι δράσεις του δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το
ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Άρα στρατηγικός στόχος όσον αφορά την εσωτερική ανάπτυξη του
Δήμου είναι «η αναδιοργάνωση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
Δήμου τόσο στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων όσο και στην βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη».

2.2 ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ
Στα

πλαίσια

του

ολοκληρωμένου

χαρακτήρα

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος, έχει καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθεί ο διαχωρισμός
σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και σε ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης.
Θεωρείται δεδομένο ότι η τοπική ανάπτυξη του δήμου και η εσωτερική
ανάπτυξή

του

ως

οργανισμού

είναι

ζητήματα

αλληλένδετα

και

αλληλοεξαρτώμενα. Δεν μπορεί να επιτευχθεί τοπική ανάπτυξη αν δεν
αναπτυχθούν ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως οργανισμοί, αλλά και η

15

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

εσωτερική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τοπική ανάπτυξη.
Στην παραπάνω λογική αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται η στρατηγική του
Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, τόσο στον εντοπισμό των κρίσιμων
ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και στην διαδικασία και το αποτέλεσμα
της στοχοθεσίας (γενικοί στόχοι, όραμα, στρατηγικός σχεδιασμός). Τα
κρισιμότερα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα2 είναι τα
ακόλουθα:
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Περιλαμβάνονται η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η
αναβάθμιση του ανθρωπογενούς αστικού περιβάλλοντος μέσω χωροταξικών
και πολεοδομικών παρεμβάσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η δημιουργία νέων και η
αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών υποδομών δικτύων κοινής ωφέλειας, η
ενίσχυση της συγκοινωνιακής σύνδεσης του Δήμου.
Άξονας 2: Υγεία και Κοινωνική Πολιτική
Περιλαμβάνονται

η ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και η

δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών, όπως τοπικών ιατρείων και
μονάδων

εποπτείας

δημόσιας

υγείας

και

υγιεινής

και

εφαρμογή

προγραμμάτων με σχετικές δράσεις, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
κέντρων ανοικτής προστασίας και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων,
μονάδων παροχής φιλοξενίας και προστασίας σε άτομα ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή προγραμμάτων με σχετικές δράσεις.
Άξονας 3: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

2

Βλέπε Παράρτημα Πίνακας 1: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα Ε.Π.
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Περιλαμβάνονται η ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και η
δημιουργία νέων πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών, όπως βιβλιοθηκών,
κέντρων και αιθουσών γενικής επιμόρφωσης και καλλιτεχνικής παιδείας,
κέντρων και αιθουσών πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώρων αθλητισμού και
δραστηριοτήτων και εφαρμογή προγραμμάτων με σχετικές δράσεις.
Άξονας 4: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Προβλέπονται η ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και η
δημιουργία νέων σχετικών υποδομών, όπως κέντρων επαγγελματικής
κατάρτισης και επιμόρφωσης, την αύξηση της επιχειρηματικότητας, την
υποστήριξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών και την εφαρμογή σχετικών
προγραμμάτων και δράσεις ανάδειξης των προϊόντων και των δυνατοτήτων
της τοπικής οικονομίας, όπως και δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση του
τουρισμού.
Άξονας 5: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης
του Δήμου
Περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των δημοτών, η
ενίσχυση των δυνατοτήτων του Δήμου για εκμετάλλευση των επιδοτήσεων
που απορρέουν από προγράμματα ανάπτυξης για το χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση του κτιριακού εξοπλισμού και η
ανανέωση του ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2013 και θα υλοποιηθούν μέσω του Τεχνικού Προγράμματος είναι οι παρακάτω:
Α/Α

Άξονας –
Περιγραφή δράσης

Συνεχιζόμενη

Υπηρεσία3

/νέα
1

Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

10

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

754.890,31 €

ΘΗΣΕΑΣ

10-7331.001

5.3

ΣΑΤΑ
2

Δίκτυα ύδρευσης σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

25

91.870,10 €

ΘΗΣΕΑΣ

25-7312.001

1.3

3

Ηλεκτροδότηση ακινήτου στην Αρεμάδα
Λουτρακίου και ηλεκτροδότηση ακινήτου στο Σχοίνο
– Δεξαμενή Πίσσια

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

20

1.900,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.033

1.3

20-7325.034
20-7325.039

Επεκτάση Δημοτικού φωτισμού στην Κυρα- Βρύση
4

Πνευματικό κέντρο Περαχώρας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

15

327.776,70 €

ΘΗΣΕΑΣ

15-7331.003

3.3

15-7311.001

5.3

ΣΑΤΑ
5

Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου επί των οδών
Οικονόμου και Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)

3

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

15

143.002,43 €

Βλέπε Παράρτημα Πίνακας 2: Κωδικοί υπηρεσιών Δήμου σε σχέση με τον προϋπολογισμό

ΣΑΤΑ
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

6

Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

15

67.734,84 €

Ίδιοι πόροι

15-7331.002

1.2

7

Εκπόνηση μελέτης (τεύχη δημοπράτησης)
αποκατάστασης Ιερού Ναού και περιβάλλοντος
χώρου Αγίου Αθανασίου Πισσίων Κορινθίας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

15

3.013,50 €

Ίδιοι πόροι

15-7413.002

1.2

8

Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη στις
πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40

250.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.011

1.2

9

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40

8.597,70 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.011

1.2

10

Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετικών
υποβάθρων για τις πολεοδομούμενες περιοχές
Λουτρακίου – Περαχώρας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40

14.760,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.014

1.2

11

Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των
ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40

8.597,70 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.012

1.3

12

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια
μελετών Γ.Π.Σ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40

8.597,70 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.013

1.2

13

Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων
ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

27.251,00

ΕΣΠΑ

30-7413.021

5.3

εξοικονόμησης

19
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

30

19.040,00 €

ΕΣΠΑ

30-7413.022

5.3

30

320.654,25 €

30-7323.010

1.4

30

74.475,71 €

30-7334.005

1.4

30-7311.003

1.3

/νέα
14

15

16

Οριστική μελέτη παρεμβάσεων βιοκλιματικού
σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού
κέντρου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Βελτίωση ανακαίνιση Επαρχιακής οδού Περαχώρας
Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.
Περαχώρας, τμήμα Β:Επαρχιακή οδός Περαχώρας –
Πισσίων, Τμήμα Δ΄: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου –
Περαχώρας (θέση Αγ. Παρασκευή)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Ίδιοι πόροι

Ίδιοι πόροι
ΘΗΣΕΑΣ

17

Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

367.363,13 €

ΣΑΤΑ
Ίδιοι πόροι

18

Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου

19

Εκπόνηση
Καλαμάκι

20

Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου και Περαχώρας

μελέτης

αλιευτικού

καταφυγίου

στο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

27.551,92 €

Ίδιοι πόροι

30-7336.007

1.3

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

82.335,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.001

1.3

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

161.881,53 €

ΣΑΤΑ

30-7323.004

1.4

20
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

26.972,82 €

ΣΑΤΑ

30-7331.008

3.1

Νηπιαγωγείου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

393.316,63 €

ΕΣΠΑ

30-7321.002

3.1

23

Γεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση υδάτινων
πόρων (Αγ. Θεόδωροι)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

25

7.318,50

Ίδιοι πόροι

25-7412.001

1.3

24

Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό
δρόμο στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

20

15.500,00

Ίδιοι πόροι

20-7325.038

1.3

25

Μελέτη νέου Γ.Π.Σ. Αγ. Θεοδώρων( 2812/24-5-2002)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

107.127,75 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.017

1.2

26

Μελέτη
Αλιευτικού
Θεοδώρων(4655/30-8-2002)

Αγ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.016

1.3

27

Πολεοδόμηση περιοχών επέκτασης και αναθεώρησης
Α΄ κατοικίας Αγ. Θεοδώρων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.018

1.2

28

Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία Πεζοπορικών
διαδρομών – μονοπατιών στη θέση Σουληναρίου –
Αγ. Νικόλαος Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30

4.643,25 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.017

4.2

29

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στα Πίσσια κατά την
είσοδο προς Σχοίνο

20

5.600,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.042

1.3

21

Επισκευή σχολικών κτιρίων

22

Κατασκευή διθέσιου
Λουτρακίου(Ο.Τ.131)

ολοήμερου

Καταφυγίου

ΝΕΟ

21
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

30

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Άσπρα
Χώματα Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

2.300,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.043

1.3

31

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κυρά –
Βρύση

ΝΕΟ

20

2.850,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.046

1.3

32

Παραλλαγή δικτύου χαμηλής τάσης στην περιοχή
Μπαλκόνι του Κορινθιακού στο Λουτράκι

ΝΕΟ

20

12.350,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.052

1.3

33

Επέκταση δημοτικού
Σκάλωμα Λουτρακίου

φωτισμού

στην

περιοχή

ΝΕΟ

20

2.300,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.053

1.3

34

Επέκταση δημοτικού φωτισμού
Σκάρπα – Δροσιά Λουτρακίου

στην

περιοχή

ΝΕΟ

20

350,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.056

1.3

35

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Γαλότα
Ισθμίας

ΝΕΟ

20

7.900,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.059

1.3

36

Μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση
Κάβος Κυρά - Βρύσης

ΝΕΟ

20

1.200,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.060

1.3

37

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή
Καρμπουνάρι Λουτρακίου(Άνω, οδός Αιγάλεω,
εργοστάσιο Πέλεκις)

ΝΕΟ

20

10.200,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.061

1.3

20-7325.058

20-7325.063
20-7325.072
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Α/Α

Άξονας –
Περιγραφή δράσης

Συνεχιζόμενη

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

10.300,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.062

1.3

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή
Κατουνίστρα Λουτρακίου(Εκκλησιαστικό Λύκειο)

ΝΕΟ

39

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ΟΑΣΗ
Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

350,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.032

1.3

40

Ηλεκτρική παροχή στο νέο Νεκροταφείο περιοχή
Άσπρα Χώματα

ΝΕΟ

20

3.350,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.066

1.3

41

Επέκταση δημοτικού φωτισμού περιοχή Φλοίσβος
Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

7.800,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.069

1.3

42

Επέκταση δημοτικού φωτισμού περιοχή Λειβαδάκι
Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

2.300,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.068

1.3

43

Επέκταση δημοτικού φωτισμού οικισμού Ειρήνης
Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

3.300,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.070

1.3

44

Τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό σώμα στον Άγιο
Γεράσιμο Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

1.200,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.076

1.3

45

Μετατόπιση δικτύου στην περιοχή Άρη στα Ίσθμια

ΝΕΟ

20

1.500,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.077

1.3

46

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ νέας παροχής σε
γεώτρηση στη θέση Προϊκάμπι Αγίων Θεοδώρων

ΝΕΟ

20

44.150,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.054

1.3

38

20

20-7325.065

20-7325.071
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

47

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Σέσι
Αγίων Θεοδώρων

ΝΕΟ

20

9.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.055

1.3

48

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην οδό Μιαούλη
στους Αγ. Θεοδώρους

ΝΕΟ

20

350,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.057

1.3

49

Επέκταση δημοτικού φωτισμού περιοχή Μασιάρι
Αγίων Θεοδώρων

ΝΕΟ

20

1.200,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.075

1.3

50

Τοποθέτηση επιτόνου κεφαλής λόγω επικινδυνότητας
στην οδό Προφήτη Ηλία στους Αγ.Θεοδώρους

ΝΕΟ

20

1.650,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.078

1.3

51

Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ

ΝΕΟ

20

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.024

1.3

52

Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού Λουτρακίου

ΝΕΟ

20

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.073

1.3

53

Ηλεκτροφωτισμός στην Τ.Κ. Πισσίων

ΝΕΟ

20

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.041

1.3

54

Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού Περαχώρας

ΝΕΟ

20

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.048

1.3

55

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ.
Ισθμίας

ΝΕΟ

20

12.000,00 €

Ίδιοι πόροι

20-7325.074

1.3

56

Κατασκευή
Λουτρακίου

ΝΕΟ

45

12.000,00 €

Ίδιοι πόροι

45-7326.003

1.3

οστεοφυλακίων

στο

Κοιμητήριο
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

57

Εκπόνηση μελετών για τους πολυλειτουργικούς
χώρους παραρτήματος Πνευματικού Κέντρου
Λουτρακίου

ΝΕΟ

15

7.500,00 €

Ίδιοι πόροι

15-7413.003

3.3

58

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λουτράκι

ΝΕΟ

15

70.000,00 €

Ίδιοι πόροι

15-7336.002

3.4

59

Εκπόνηση μελέτης
παραλίας Σχοίνου

και

ΝΕΟ

40

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.016

1.1

60

Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας φωτογραμμετρικών
υποβάθρων για τις πολεοδομούμενες περιοχές της
Δ.Κ. Ισθμίας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ.

ΝΕΟ

40

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.022

1.2

61

Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις
πολεοδόμηση περιοχές της Δ.Ε. Λουτρακίου

ΝΕΟ

40

20.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.023

1.2

62

Ανάπλαση πλατειών στην Περαχώρα

ΝΕΟ

30

30.848,10 €

Ίδιοι πόροι

30-7332.001

1.2

63

Ανάπλαση Κ.Χ. Λουτρακίου

ΝΕΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7332.002

1.4

64

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΝΕΟ

30

46.790,00 €

ΣΑΤΑ

30-7331.001

3.1

65

Γεωτεχνική μελέτη για το έργο ¨Κατασκευή νέου
Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου(στα πλαίσια του
Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων

ΝΕΟ

30

9.200,00 €

ΕΣΠΑ

30-7413.023

3.1

οριοθέτησης

Αιγιαλού

προς
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

Θεοδώρων με κωδικό MIS 389389)”
66

Κατασκευή νέου Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7321.003

3.1

67

Εκπόνηση μελέτης κόμβου Ε.Ο. Ισθμού – Λουτρακίου
με διασταύρωση Δημοτικής οδού προς 3Ο Δημοτικό
σχολείο

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.030

1.4

68

Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών από Άγιο Ανδρέα
έως ξενοδοχείο Πευκάκι στο Λουτράκι

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.009

1.1

69

Αντιμετώπιση
θεομηνίες

από

ΝΕΟ

30

76.984,18 €

ΥΠ.ΕΣ.

30-7336.011

1.1

70

Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής
Λουτρακίου

προστασίας

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7326.003

1.3

71

Ανάπλαση πάρκου Δεξαμενής Λουτρακίου

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7322.003

1.2

72

Αποπεράτωση κατασκευής έργου νέου νεκροταφείου
Λουτρακίου

ΝΕΟ

30

111.973,00 €

ΣΑΤΑ

30-7336.008

1.3

73

Κατασκευή μνημείου μάχης της Περαχώρας

ΝΕΟ

30

5.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7331.009

1.2

74

Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης της περιοχής Λ.
Βουλιαγμένης - Ηραίου

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.012

1.2

ζημιών

και

καταστροφών
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

75

Δημοτική Οδοποιία στη Δ.Κ. Ισθμίας

ΝΕΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7323.012

1.4

76

Συντήρηση οδοποιίας Λουτρακίου - Περαχώρας

ΝΕΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7333.014

1.4

77

Ανάπλαση Κ.Χ. στη Δ.Κ. Ισθμίας

ΝΕΟ

30

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7332.004

1.4

78

Ανάπλαση Κ.Χ.
Παυσανία)

(Πλατεία

ΝΕΟ

30

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7334.006

1.4

79

Εκπόνηση μελέτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας
παραλίας ζώνης Σχοίνου

ΝΕΟ

30

8.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.016

1.1

80

Κατασκευή γέφυρας επι της Ε.Ο. Περαχώρας –
Πισσίων (είσοδος Πισσίων)

ΝΕΟ

30

20.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7326.010

1.4

81

Αποκατάσταση Ιερού Ναού & Περιβάλλοντος Χώρου
Αγ. Αθανασίου Πισσίων Κορινθίας

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7331.010

1.2

82

Υδρογεωτεχνική Μελέτη για την ίδρυση Κοιμητηρίου
στα Ίσθμια

ΝΕΟ

30

9.300,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.024

1.3

83

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Ίδρυση
Κοιμητηρίου στα Ίσθμια

ΝΕΟ

30

9.300,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.025

1.3

84

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ίδρυση Κοιμητηρίου στα Ίσθμια

ΝΕΟ

30

9.300,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.026

1.3

στη

Τ.Κ.

Πισσίων

για

την
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Α/Α

Άξονας –
Συνεχιζόμενη

Περιγραφή δράσης

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

85

Ειδική Τεχνική Μελέτη
23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ

ΠΔ

ΝΕΟ

30

9.300,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.027

1.3

86

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά
κτίρια (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

ΝΕΟ

30

42.761,42 €

ΕΣΠΑ

30-7336.013

5.3

Παρεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού
περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

ΝΕΟ

30-7336.014

5.3

88

Κατασκευή
αποδυτηρίων
και
ανακατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα

ΝΕΟ

30

130.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7331.003

1.3

89

Κατασκευή νέου Διδακτηρίου – Δημοτικό Σχολείο
Ισθμίας

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7321.004

1.3

90

Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Αγ.
Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

12.000,00 €

Ίδιοι πόροι

45-7326.002

1.3

91

Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας τοπογραφικών
υποβάθρων εντός σχεδίου και επεκτάσεων Αγ.
Θεοδώρων με φωτογραμμετρική μέθοδο

ΝΕΟ

40

14.500,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.017

1.2

92

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στα πλαίσια μελέτης Γ.Π.Σ. Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

40

9.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.020

1.2

87

σύμφωνα

με

το

Ίδιοι πόροι
30

10.650,50 €

ΕΣΠΑ
Ίδιοι πόροι
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Α/Α

Άξονας –
Περιγραφή δράσης

Συνεχιζόμενη

Υπηρεσία3

/νέα
93

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την
νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών στην εντός
σχεδίου περιοχή των Αγ. Θεοδώρων εντός Αιγιαλού
και ζώνης παραλίας

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

ΝΕΟ

40

9.000,00 €

Ίδιοι πόροι

40-7413.021

1.2

94

Μελέτη για αποκατάσταση και ανάπλαση χώρου στο
πρώην χώρο απόθεσης Απορριμμάτων Αγ.
Θεοδώρων (Κακαλόθρα)

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.026

1.1

95

Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

40.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7333.012

1.4

96

Δημοτική οδοποιία στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

30.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7323.018

1.4

97

Κατασκευή αντιπλημμυρικών
Αγίων Θεοδώρων

έργων στην Δ.Ε.

ΝΕΟ

30

20.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7326.007

1.3

98

Βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού
Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

169.500,56 €

Ίδιοι πόροι

30-7336.003

1.3

99

Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία πεζοπορικών
διαδρομών – μονοπατιών στην περιοχή Ηφαιστείου
Σουσακίου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

1.000,00 €

ΕΣΠΑ

30-7413.018

4.2

100

Εκπόνηση μελέτης για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις
πεζοδρομίων και οδών στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

24.600,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.032

1.2
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Α/Α

Άξονας –
Περιγραφή δράσης

Συνεχιζόμενη

Υπηρεσία3

/νέα

Μέτρα του

Προϋπολογισμός

Πηγή

Κ.Α.

δαπάνης

χρηματ/σης

Προϋπολογισμού

Ε.Π.

101

Εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του αλσυλίου
Λιάντρο

ΝΕΟ

30

24.600,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7412.033

1.1

102

Μελέτη επικαιροποίησης –
γεωαναφοράς
υφιστάμενων
ρυμοτομικών διαγραμμάτων
Θεοδώρων

ΝΕΟ

30

10.000,00 €

Ίδιοι πόροι

30-7413.028

1.1

ψηφιοποίησης –
πολεοδομικών
–
στην Δ.Ε. Αγ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

4.680.690,23 €

3.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ενώ η διάρθρωση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος
αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η
διάρθρωση του Ετησίου προγράμματος Δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική
δομή των υπηρεσιών του Δήμου. Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το
υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, με μέριμνα των προϊσταμένων τους,
θα πρέπει να προγραμματίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων
ευθύνονται.
Δεδομένου ότι οι υπόχρεοι Δήμοι για την κατάρτιση ετήσιων
προγραμμάτων δράσης είναι Δήμοι που κατά τεκμήριο έχουν αναπτυγμένο
υπηρεσιακό

μηχανισμό,

προτείνεται

η

διάρθρωση

των

ετήσιων

προγραμμάτων δράσης ανά Διεύθυνση καθώς και ανά αυτοτελή διοικητική
ενότητα. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των
Διευθύνσεων και των αυτοτελών μονάδων του Δήμου, περιγράφεται ο τρόπος
παρουσίασης, που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση πινάκων με το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων και λειτουργίες και την συνοπτική τεκμηρίωση του
προγράμματος της κάθε Διεύθυνσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου, καταγράφονται τα τμήματα που είναι εν
ενεργεία στο Δήμο ενώ υπάρχουν και τμήματα που δεν είναι ακόμη
στελεχωμένα. Άρα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 αντιστοιχεί στην
οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού ανά Γραφείο, Τμήμα και Διεύθυνση,
που θα το υλοποιήσει ενώ τονίζεται ότι για πολλές δράσεις απαιτείται η
συνεργασία μεταξύ πέρα της μία υπηρεσίας.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ4
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές Διεύθυνσης
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του
Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών
συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).

Συνεχής λειτουργία

Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο
Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις
αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό
Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών
οργάνων κ.λπ.). Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα
και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και
διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

4

Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους κωδικούς του προϋπολογισμού αποτελούν μια Υπηρεσία και οι δαπάνες τους καταγράφονται
στον κωδικό 10.
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Γραφείο Δημοτικής
Κατάστασης

Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων.
Δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.

2/Ετησίως
Συνεχής λειτουργία
10/Μηνιαίως

Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που
προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία
Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε
είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω
Μητρώα.
Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των
μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα
εκλογική νομοθεσία.

Γραφείο Ληξιαρχείου

Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα

15-20/Ημερησίως

Συνεχής λειτουργία
1/Ετησίως

Συνεχής λειτουργία

ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις,
γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια).
Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.

10-15/Ημερησίως

Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

250/Ετησίως
Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης
ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
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Γραφείο Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης

Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας,
αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο.

Συνεχής λειτουργία

Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών
Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην
Ελλάδα.
Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

Γραφείο Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών
κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε
των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του
Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των
περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του
Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη
και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες
εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων
εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές
προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την
τήρηση των σχετικών στοιχείων.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του

Συνεχής λειτουργία
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Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).
Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των
αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και
την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των
προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των
προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την
εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε
και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά,
ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου
δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και
οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή
(προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις
κλπ) και τα προσόντα του.
Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων
που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ,
ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών.
Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και
τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα
(διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της
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απασχόλησής τους στο Δήμο.
Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους
τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες
τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

Γραφείο Διοικητικής
Μέριμνας

Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων
του Δήμου.

Συνεχής λειτουργία

Ενημερώνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τυχόν εργασίες ως προς την συντήρηση βλαβών των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα
σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.

30.000 έγγραφα/χρόνο

Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα
Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα
προσωπικού κλπ).
Μεριμνά σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία
των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αγίων
Θεοδώρων.

Τμήμα Κ.Ε.Π.

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά
και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των
πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο.

Συνεχής λειτουργία
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Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του
ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ
(επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους
υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων
χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα
αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των
διοικητικών διαδικασιών.

B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άξονα προτεραιότητας 5 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής
κατάστασης του Δήμου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων 2012 – 2014 αφού η Δ/νση είναι αρμόδια για την τήρηση
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη
λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Η αποστολή του Δήμου
είναι η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών
φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. Με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμμαχο της νέες
τεχνολογίες, το όραμά μας είναι να αναδείξουμε τον ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα του δήμου μέσα από τη στήριξη των πολιτών, δημιουργώντας ένα
δήμο αλληλεγγύης , οποίος θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την προστασία των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Για να πραγματοποιηθεί η
αποστολή και το όραμα του δήμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναδιοργάνωσή του, με τη σωστή αξιολόγηση και διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού και την επιμόρφωση υπαλλήλων, ώστε να υπάρχει ικανό και έμπειρο προσωπικό, καθώς επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν οι δομές και οι δράσεις
κοινωνικού περιεχομένου. Το Τμήμα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) και τα αποκεντρωμένα Γραφεία στις Δημοτικές Ενότητες είναι αρμόδιο για την
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παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε
συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι ο πολίτης αποφεύγει τις
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιορίζει τις μετακινήσεις του. Τα ΚΕΠ εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και στόχος των ΚΕΠ είναι
η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών για τους πολίτες καθώς και η συνεχής ειδική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται με
συνέπεια και αποτελεσματικότητας ακόμη και στα ποιο σύνθετα αιτήματα των πολιτών. Επίσης με την συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων εισάγει νέες
μεθόδους αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες επιτυγχάνοντας αφενός τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του δημότη από τη διοίκηση και αφετέρου τη
διαμόρφωση μιας καλύτερης σχέσης πολίτη – δήμου, ενώ με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κλπ) βελτιώνεται η
δικτύωση των πολιτών και της τοπικής διοίκησης και τελικά αυξάνεται η εξωστρέφεια του δήμου μας. Οι συγκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, υπάγονται
διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

Κ.Α. Προϋπολογισμού

δαπάνης
1

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια
και σεμινάρια

2.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6073

2

Συντήρηση –επισκευή και προμήθεια αντ/κων για τα επιβατικά
αυτ/τα και δίκυκλα της υπηρεσίας

6.531,30

Ίδιοι πόροι

10-6263.001

3

Καταβολή δικαστικών εξόδων- αποζημιώσεων

20.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6492.004

4

Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος

2.000,00

Ίδιοι πόροι

10-6221.001

5

Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

11.467,35

Ίδιοι πόροι

10-6613

38

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ5
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές Διεύθυνσης
Τμήμα της

Περιγραφή λειτουργίας

Διεύθυνσης
Τμήμα
Προϋπολογισμού

Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου
έργου

Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων,
κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των
προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται
τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ
απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και
εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης
ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την
αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

Συνεχής λειτουργία

Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά
απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο
Δήμος.
Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου.
Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των

5

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι εμπλεκόμενη υπηρεσία σε όλες τις δράσεις και ενέργειες που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
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ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός).
Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών
αναγκών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.

Τμήμα Λογιστηρίου

Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του
συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων του Δήμου.
Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες,
προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών
λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό
σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα
του Δήμου.
Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές
Υπηρεσίες.
Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική
χρηματοδότηση.
Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την
πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των
προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων
συμβάσεων.
Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου

Συνεχής λειτουργία
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και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για
πληρωμή.

2.500/Ετησίως

Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων
(μηχανήματα - εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών
και εξοπλισμού του Δήμου.

Γραφείο
Μισθοδοσίας

Συγκεντρώνει τα στοιχεία των μεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων καταβληθέντων
παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση, που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους
Ενημερώνει τα μηχανογραφικά αρχεία του προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την
εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε
είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου.

Συνεχής λειτουργία

1.000/Ετησίως

Ελέγχει τις προηγούμενες καταστάσεις και διαβιβάζει εγκαίρως ένα αντίγραφο στην ταμειακή
υπηρεσία για πληρωμή.
Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αμοιβών στο προσωπικό του Δήμου και εκδίδει τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις αποδοχών. Φροντίζει για την ασφάλιση του προσωπικού του Δήμου στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ, ΙΚΑ, Τ.Ε.ΑΔ.Υ, Τ.Π.Δ.Υ κ.λπ.)

Γραφείο
προμηθειών
υλικών, εξοπλισμού
και υπηρεσιών

2/Μηνιαίως

Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος
απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των
δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά
προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται
αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων,
ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα,
είδη γραφείου ,μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που
ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε
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φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων
και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται
(διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε
φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους
και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας
μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριμνά για
την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που
πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών
αυτών.
Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο
προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).

Τμήμα Εσόδων και
Ταμείου

Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών
υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη,
δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο.
Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των
προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ..
Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν
τακτικά έσοδα του Δήμου.
Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά
κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά
κατηγορία προσόδου. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των
προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν
για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν
προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη
διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.

Συνεχής λειτουργία
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Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται
με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων,
δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κ.λπ..
Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των
κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι
με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και
διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κ.λπ..)
Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς,
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς
κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Γραφείο Ταμειακής
υπηρεσίας

Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από
έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για
την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα
πληρωμής.
Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων
στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά
για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του
Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει

3.000/Ετησίως
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τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με
εισπράξεις(αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κ.λπ.)
Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου
με τις ταμειακές εγγραφές.
Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνεχής λειτουργία

Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων
Οικονομικών Θεμάτων (που αφορούν κατά κύριο λόγο την είσπραξη εσόδων) σε δημοτικές
ενότητες του Δήμου.
Διενεργεί εισπράξεις αντίστοιχων οφειλών προς τον Δήμο για οποιαδήποτε αιτία στα γραφεί του
Δήμου μέσω των Δημοτικών Εισπρακτόρων.

B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνδέεται με όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου . Η Διεύθυνση είναι
αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη
διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των
νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
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Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

Κ.Α. Προϋπολογισμού

δαπάνης
1

Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών καταστημάτων

20.000,00

Ίδιοι πόροι

10-6274.004

2

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

1.200,00

Ίδιοι πόροι

10-6461

3

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

2.999,98

Ίδιοι πόροι

10-6612

4

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας

23.100,00

Ίδιοι πόροι

10-6641

5

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

93.174,05

Ίδιοι πόροι

10-6643

6

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής(hardware)

2.000,00

Ίδιοι πόροι

10-7134.001

7

Ταχυδρομικά τέλη - ταχυμεταφορές

10.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6221

8

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

38.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6222

9

Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων Ν. Κορινθίας για τη
διαχείριση των αστικών απορριμμάτων

69.203,05

Ίδιοι πόροι

00-6721.001

10

Επιχορήγηση υπέρ ΣΠΟΑΚ

10.343,40

Ίδιοι πόροι

00-6721.003

για

κίνηση
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές Διεύθυνσης
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη,
οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.


συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού
δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ)



κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων)



έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή
του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί
χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ)



υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα

Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει
και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών
και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις
εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

Συνεχής λειτουργία

46

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών
εκτός προγράμματος.
Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση
τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία
μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την
εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης
των έργων του Τμήματος.
Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα
Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ).

Τμήμα

Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:

Ηλεκτρομηχανολογικών Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των
Έργων και
Συγκοινωνιών

υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων
και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου
(πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και
διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης
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προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ
εγκαταστάσεων των Δήμου.
Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων,
καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών
και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων,
σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών.

Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
και Ελέγχου
κατασκευών

Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών,
ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση,
παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά
τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη
θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση
ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα
απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση
αδειών, αν απαιτείται.
Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των
κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω
απόφασης.
Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού
στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή
κυρώσεων στους παραβάτες.
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Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των
αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με
την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων
ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που
χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε
συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /
τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των
πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις
αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και
αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων
εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
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Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

δαπάνης

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

1

Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – Υπηρεσίες Επιστημονικού
Συμβούλου στα πλαίσια του Ε.Π. «Εξοικονομώ»

39.948,30

ΕΣΠΑ

30-6142.010

2

Καταγραφή αιτιών λειψυδρίας και έλλειψης πόσιμου ύδατος
και τρόποι αντιμετώπισης του

14.600,00

Ίδιοι πόροι

30-6162.001

3

Συντήρηση κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων και Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας

49.200,00

Ίδιοι πόροι

30-6261.006

4

Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος στη Δ.Κ. Ισθμίας

9.807,96

Ίδιοι πόροι

30-6261.007

5

Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών στο Δήμο

5.500,00

Ίδιοι πόροι

30-6262.013

6

Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων

35.154,63

Ίδιοι πόροι

30-6262.017

7

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης
κόμβου Ε.Ο. Επιδαύρου με οικισμούς Άρη, Αγία Μαρίνα και
Κάφκα στην Δ.Κ. Ισθμίας

24.600,00

Ίδιοι πόροι

30-6265.006

8

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων της υπηρεσίας

33.000,00

Ίδιοι πόροι

30-6641

9

Υλικά
συντήρησης
και
εγκαταστάσεων(οικοδομικά υλικά)

160.654,24

Ίδιοι πόροι

30-6662

επισκευής

λοιπών

30-6261.008

30-6262.016
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10

Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας

11.189,36

Ίδιοι πόροι

30-7135.003

11

Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης

6.297,60

Ίδιοι πόροι

30-7135.005

12

Προμήθεια κιγκλιδωμάτων

15.000,00

Ίδιοι πόροι

30-7135.007

13

Προμήθεια διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στα
Δημοτικά κτίρια

33.288,72

Ίδιοι πόροι

30-7135.009

14

Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας για την κάλυψη
αναγκών στέγασης του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

14.999,85

Ίδιοι πόροι

30-7135.022

15

Προμήθεια λέβητα, σωμάτων και κυκλοφορητή
λεβητοστάσιο του Τεχνικού Λυκείου του Δήμου

15.000,00

Ίδιοι πόροι

30-7135.021

για

το

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές Διεύθυνσης
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Τμήμα Καθαριότητας,

Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων

Περιβάλλοντος και

Αποκομιδή Ανακυκλούμενων Υλικών

Ανακύκλωσης

Καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων
Καθημερινό πρόγραμμα εκτέλεσης καθαριότητας

Συνεχής λειτουργία
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Είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των
απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την
εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων
πρασίνου.
Επίσης είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την
προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τμήμα Κίνησης,
Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων

Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα
μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή
τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και
την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και
αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και
κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του Δήμου.
Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς
δείκτες αποδοτικότητας.
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των
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λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου ( τεχνικά μέσα , εργαλεία,
λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων
πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση
των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

Τμήμα Πρασίνου

Συνεχής λειτουργία

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και
κηποτεχνίας.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που
χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων
πρασίνου του Τμήματος.

B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Μέσα από την λειτουργία της Υπηρεσίας εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 1 : «Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής» και του άξονα 4: Τοπική οικονομία και
Απασχόληση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου με την προστασία και αξιοποίηση του ορεινού όγκου, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών
πόρων, την ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου, τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του
Δήμου, την επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης συσκευασιών και απορριμμάτων, την εγκατάσταση χώρου απόθεσης ογκωδών υλικών σε επίπεδο
Δήμου, τη φροντίδα ηλεκτροφωτισμού και την μέριμνα της πολιτικής προστασίας.

53

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

Κ.Α. Προϋπολογισμού

Ίδιοι πόροι

20-6233.004

δαπάνης
1

Μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή και λοιπών μηχανημάτων
για ανάγκες της υπηρεσίας

45.000,00

2

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

37.358,00

Ίδιοι πόροι

20-6253

3

Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριότητας και
προμήθεια ανταλλακτικών

310.167,87

Ίδιοι πόροι

20-6263.001

4

Δαπάνες προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού
προσωπικού

8.250,00

Ίδιοι πόροι

20-6474.001

5

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας

376.628,54

Ίδιοι πόροι

20-6641

6

Προμήθεια υλικών(λαμπτήρων)
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

100.000,00

Ίδιοι πόροι

20-6662.001

7

Προμήθεια καλαθοφόρου γερανού

89.667,00

Ίδιοι πόροι

20-7132.003

8

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

50.000,00

Ίδιοι πόροι

20-7135.016

9

Προμήθεια καλαθάκια απορριμμάτων

5.000,00

Ίδιοι πόροι

20-7135.017

10

Καταπολέμηση κόκκινου σκαθαριού στα φοινικοειδή του
Δήμου

20.000,00

Ίδιοι πόροι

35-6262.010

για

τη

συντήρηση

του

20-6233.005
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11

Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών του Δήμου

24.500,00

Ίδιοι πόροι

35-6264.003

12

Δαπάνες για πότισμα πάρκων & κοινόχρηστων χώρων

9.500,00

Ίδιοι πόροι

35-6277.001

13

Μισθώματα ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή δέντρων

6.396,00

Ίδιοι πόροι

35-6414.002

14

Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού

8.000,00

Ίδιοι πόροι

35-6662.001

15

Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλωπιστικών φυτών

20.000,00

Ίδιοι πόροι

35-6692.002

16

Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας

8.000,00

Ίδιοι πόροι

35-6693.001

17

Προμήθεια ειδών ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων

10.000,00

Ίδιοι πόροι

35-7135.004

18

Προμήθεια ειδών για την κάλυψη δράσεων του τομέα
πολιτικής προστασίας

10.000,00

Ίδιοι πόροι

35-7135.011

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της

Περιγραφή λειτουργίας

Διεύθυνσης

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου και της πολιτικής
επικοινωνίας με τους δημότες
Οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λ.π.)
Παρακολούθηση δημοσιευμάτων που αφορούν στο Δήμο
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Προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις και τις υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο
τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων

Συνεχής λειτουργία

Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Σκοπός της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων είναι να οργανωθεί η επικοινωνία του
Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με τους δημότες και με τους επισκέπτες αλλά και να τονωθεί η εξωστρέφεια του Δήμου ως ιδανικός τόπος μόνιμης
κατοικίας, ως τόπος επενδύσεων, ως τουριστικός προορισμός, μέσα από αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή και οργανωμένες δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον
σκοπός είναι να οργανώνονται και να προβάλλονται εορτές και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στο Δήμο με πρωτοβουλία των υπηρεσιών και των φορέων που
έχει συστήσει αλλά και με τη συνεργασία άλλων φορέων και αρχών. Το αυτοτελές γραφείο συνεργάζεται στενά με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και όποια
άλλη υπηρεσία είναι αναγκαίο.

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

δαπάνης

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

1

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του
Δήμου

15.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6431

2

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

15.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6432

3

Δαπάνες δημοσίων σχέσεων

800,00

Ίδιοι πόροι

00-6434

4

Εθνικές τοπικές εορτές

7.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6443.001

56

5

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές
βάσεις δεδομένων

2.700,00

Ίδιοι πόροι

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Γραφείο Δημάρχου

Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.

Συνεχής λειτουργία

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το
πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.

Γραμματεία Ειδικών
Συνεργατών

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες
θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών
Συνεργατών.
Ο κάθε Ειδικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ή Ειδικός Συνεργάτης θα ασκεί
καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για
το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, τον οποίον έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το
συμβουλευτικό έργο απευθύνεται
προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Συνεχής λειτουργία

00-6451
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Συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το Τμήμα Προγραμματισμού για
την επεξεργασία εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Έλεγχος τήρησης διατάξεων – όρων που προβλέπονται στη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις και σε σχετικές αποφάσεις οργάνων.
Διενέργεια αυτοψιών
Επίδοση πάσης φύσεως εγγράφων
Αστυνόμευση
Έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος
Προστασία της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας
Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των
οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.
Ελέγχει την τήρηση καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, των όρων για τη χρήση
και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Συνεχής λειτουργία
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B.Συνοπτική καταγραφή των αρμοδιοτήτων
Στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας, το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την καταγραφή των
προβλημάτων των συνθηκών διαβίωσης, του περιβάλλοντος, της κατάστασης των δημόσιων – κοινοχρήστων χώρων, του δημοτικού οδικού δικτύου, των
χώρων πρασίνου και ταυτόχρονα υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονιστικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Για το έτος 2013 το Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας θέτει ως κύριο στόχο τη βελτίωση
της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του δήμου μας, την ευκοσμία σε κοινόχρηστους χώρους, τον περιορισμό φαινομένων
κατάληψης των δημόσιων χώρων και την καταγραφή της παράνομης διαφημιστικής προβολής – δραστηριότητας με την ταυτόχρονη επιβολή προστίμων
στους υπαίτιους. Έμφαση επίσης θα δοθεί και στην αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Μέσα από τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος
Δημοτικής Αστυνομίας συμβάλλει στην ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του δήμου. Σ’ αυτόν τον στόχο
περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τη ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Με την συνεχή εκπαίδευση
των στελεχών γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος μας που είναι η βελτίωση των μεταφορών και της προσπελασιμότητας καθώς και των συνθηκών
κυκλοφορίας και των διαθέσιμων υποδομών στάθμευσης σε όλον το δήμο. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 του Δήμου το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας συμμετέχει με άλλες υπηρεσίες στην υλοποίηση ενεργειών στήριξης του τριτογενή τομέα και της αγοράς ενώ συγχρόνως επιδιώκεται η τήρηση
της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και η αποτροπή της ανεξέλεγκτης στάθμευσης αυτοκινήτων.
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου
έργου

Γραφείο
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και
Οργάνωσης
Γραφείο Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών
στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του
επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης
είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων
στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη,
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τ.Π.Ε του Δήμου,
περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό
Σημείο Επαφής) του Δήμου.

Συνεχής λειτουργία

B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
1.

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην
ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.

2.

Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου
(π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου
κλπ).
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3.

Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που
θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.

4.

Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.

5.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

6.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των
γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7.

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου
με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.

8.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

9.

Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).

10. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη
σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού
προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της
υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
12. Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
13. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος
πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
14. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική
Επιτροπή.
15. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη
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διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά
διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με
τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
16. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων,
ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
17. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
18. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει
να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
19. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των
συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
20. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
21. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
Ως εκ τούτου η δράση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων 2012 – 2014, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του, τις έρευνες και τις μελέτες του
συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και κανονισμών. Με τη λειτουργία του Αυτοτελούς
Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του δήμου εφαρμόζονται συστήματα και διαδικασίες που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας και της
εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του δήμου στις κάθε είδους σχέσεις του προς τρίτους.

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

δαπάνης
1

Αμοιβή για συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη της
ιστοσελίδας του Δήμου

11.999,92

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

Ίδιοι πόροι

00-6117.002
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Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην
αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου-πολίτη για πολιτιστικούς
τόπους/δρώμενα του Δήμου(Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση)

143.600,00

Ίδιοι πόροι

00-6495.002

3

Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο για εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος
«Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου για την πολιτική
προστασία & την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων»

32.472,00

Ίδιοι πόροι

00-6736.003

4

Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο για εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος
«Ειδική γεωδυναμική –περιβαλλοντική έρευνα στο πλαίσιο
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων»

34.686,00

Ίδιοι πόροι

00-6736.009

5

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Εθνικού Κέντρου
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης με φορέα εκτέλεσης το ΙΓΜΕ
για εκτέλεση ερευνητικής εργασίας «Υδρογεωλογική έρευνα
ευρύτερης περιοχής Αγ. Θεοδώρων»

125.152,50

Ίδιοι πόροι

00-6736.010

6

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πρότασης της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας «Σήμανση – ανάδειξη
μονοπατιών Γεράνεια όρη» του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας –
Πελοπον/σου και Ιονίων Νήσων 2007-2013

6.150,00

Ίδιοι πόροι

00-6736.011

7

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ε.Μ.Π. για
την εκπόνηση ερευνητικού έργου που αφορά τον έλεγχο
στατικής τρωτότητας και τη βελτίωση προστασίας κτιρίων
δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης

35.362,50

Ίδιοι πόροι

00-6736.012

8

Κατάρτιση προμελέτης διαμόρφωσης εργοστασίου «Θρουβάλα»

24.600,00

ΕΣΠΑ

15-6142.007

ΕΤΠΑ
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για την ένταξη στο πρόγραμμα Jessica
9

Συντήρηση του δικτυακού τόπου Portal του Δήμου

2.000,00

Ίδιοι πόροι

10-6266.002

10

Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού
συστήματος
μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής του Δήμου

20.000,00

Ίδιοι πόροι

10-6266.004

11

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
και λοιπούς φορείς για την καταπολέμηση των κουνουπιών

7.000,00

Ίδιοι πόροι

15-6474.014

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Γραφείο Αγροτικής

Προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην

Παραγωγής

περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων
εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση,

Γραφείο Αλιείας

αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών

Γραφείο Απασχόλησης

τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της

και Τουρισμού

αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων.

Συνεχής λειτουργία
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B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση , αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών
δραστηριοτήτων στην περιοχή του δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής
ανάπτυξης και υλοποίησης. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασία, ενημέρωση και καθοδήγηση αγροτών, κτηνοτρόφων,
αλιέων καθώς και στήριξη υποδομών και μελετών προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, μέσα από
τις αρμοδιότητες του χορηγεί άδειες εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εισηγείται τη χορήγηση αδειών για την άσκηση
εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Επίσης παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες και
εισηγείται τη λήψη μέτρων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων. Ελέγχει την εφαρμογή των
διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων
υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία. Σχετικά με τις αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του
τουρισμού στην περιοχή του δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και αναβάθμιση των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και
εκδόσεις οδηγών, συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές ).Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του
Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του εξυπηρετούν άμεσα τους άξονες : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση (Άξονας 4) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου 2012 –2014.
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και λειτουργιές τμήματος
Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου
έργου

Γραφείο Κοινωνικής
Πολιτικής και πολιτικών
Ισότητας των Φύλων

Σχεδιασμός και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των
φύλων
Συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της
βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας .

Συνεχής λειτουργία

Εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την
κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των
ατόμων με αναπηρία, καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή
συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας και την
προαγωγή της ψυχικής υγείας
Μέριμνα για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και την κοινωνική
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
Οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δικτύωσης τοπικών φορέων
κοινωνικής φροντίδας

Γραφείο Προστασίας και
Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας

Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με
αυτά που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου
Προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη
των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Συνεχής λειτουργία
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Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού

εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και
την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την
προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για
την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
Μελέτη και εισήγηση για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής
εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο.
Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων
άθλησης στους κατοίκους.
Παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων
που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του
αθλητισμού και της Νέας Γενιάς Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς
του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις
και τα προγράμματα που υλοποιούν τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Συνεχής λειτουργία
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B.Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια» και τον Άξονα Προτεραιότητας 3 : « Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
2012 – 2014. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή
της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, εισηγείται τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Αυτοτελές
τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής το
Αυτοτελές Τμήμα συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης όπως και με τις άλλες υπηρεσίες.

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

δαπάνης

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

1

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους δημότες

20.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6481.001

2

Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης

20.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6715.026

3

Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης

20.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6715.027

4

Τακτική επιχορήγηση Νομικού Προσώπου
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Δ.Ο.Π.Α.Π.

550.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6715.028

5

Τακτική επιχορήγηση Νομικού Προσώπου
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Δ.Ο.Κο.Π.Α.Π.

550.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6715.029
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6

Προαιρετική εισφορά Δήμου προς Σχολικές Επιτροπές

40.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6731.001

7

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

2.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6733

8

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

65.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6734

9

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

50.000,00

Ίδιοι πόροι

00-6735

10

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και εποπτείας τήρησης κανόνων
υγιεινής χρηστών Κολυμβητηρίου

24.600,00

Ίδιοι πόροι

15-6142.010

11

Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου
και πολυσύχναστων ακτών του Δήμου

29.600,00

Ίδιοι πόροι

15-6142.005

12

Συντήρηση –έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών
κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου
συμπεριλαμβανομένων και των αναλώσιμων υλικών

27.851,05

Ίδιοι πόροι

15-6279.003

13

Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙ.ΚΕ.ΠΑΖ για παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την περίθαλψη αδέσποτων
ζώων

15.252,00

Ίδιοι πόροι

15-6474.003

14

Δαπάνες για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης

2.500,00

Ίδιοι πόροι

15-6474.001

15

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων
και δεξαμενών κολύμβησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Λουτρακίου

100.000,00

Ίδιοι πόροι

15-6644.001

15-6142.009
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Τμήμα της Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ποσοτικοί στόχοι
παραγόμενου έργου

Γραφείο ΚΕΠ

Γραφείο Διοικητικών
Θεμάτων και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες
του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα
αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του
ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (
επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή
τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των
νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και
τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις
των διοικητικών διαδικασιών.
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει
τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της, προς τα πολιτικά όργανα
της δημοτικής ενότητας.
Παρακολουθεί σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσίας
την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
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εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(τήρηση ωραρίου, άδειες υπαλλήλων, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων
στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει
έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των
εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε
είδους βεβαιώσεις.
Τηρεί τα βιβλία του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας και εκδίδει αντίγραφα
Ληξιαρχικών Πράξεων.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές
υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των
υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις
των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

Γραφείο Οικονομικών
Θεμάτων

Ασκεί τις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στο Τμήμα εσόδων όταν αυτές μπορούν να
εκτελεστούν αποκεντρωμένα με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του
Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες των
Οικονομικών Υπηρεσιών.
Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων, Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία
της δημοτικής ενότητας.

Γραφείο Συντήρησης
Υποδομών

Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ
ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
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ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση του υδρευτικού συστήματος.
Μεριμνά για τον προγραμματισμό των προμηθειών που απατούνται για την επισκευή και
την συντήρηση του υδρευτικού συστήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου και το
Γραφείο Προμηθειών.
Μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών συνδέσεων, μικροεπεμβάσεων, επισκευής των
βλαβών και αντικατάστασης φθαρμένων δικτύων ύδρευσης .
Μεριμνά για την ασφάλεια, τον καθαρισμό, την υγειονομική προστασία και την χλωρίωση
των υδατοδεξαμενών.
Μεριμνά για την τοποθέτηση υδρομετρητών , την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας
τους και την καταγραφή των ενδείξεων τους.
Μεριμνά για τον έλεγχο των δικτύων για την εξακρίβωση λαθροληψιών.
Μεριμνά για την συλλογή και υποβολή στο Γραφείο Εσόδων των στοιχείων για την
δημιουργία και τήρηση του αρχείου υπόχρεων φυσικών και νομικών προσώπων και την
κατάρτιση των βεβαιωτικών καταλόγων.

Γ. Πρόγραμμα δράσεων υπηρεσίας
Α/Α

Περιγραφή δράσης

Προϋπολογισμός

Πηγή χρημ/σης

δαπάνης

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

1

Μίσθωση ολοκληρωμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρων
νερών

93.685,41

Ίδιοι πόροι

25-6236.002

2

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων

20.000,00

Ίδιοι πόροι

25-6262.001

3

Εξοπλισμός γεωτρήσεων Αγίων Θεοδώρων

15.000,00

Ίδιοι πόροι

25-6262.006

4

Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων

15.916,20

Ίδιοι πόροι

25-6262.011
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5

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

6

Προμήθεια
υλικών
συντήρησης
οδοστρώματος λόγω εργασιών

για

αποκατάσταση

1.399,99

Ίδιοι πόροι

25-6615

2.000,00

Ίδιοι πόροι

25-6662.001
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4.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

–

ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται σε πίνακες η ανακεφαλαίωση
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2013, καθώς και πίνακας
εξόδων ανά υπηρεσία.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Κωδικός
Αριθμός

Ανακεφαλαίωση εσόδων

Προϋπολογισθέν ποσό

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4.561.965,02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.996.700,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.192.031,65

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.618.739,01

04

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

12.775.420,00
221.341,94
65.000,00

119.642,38
3.406.584,37

4.500,00

195.047,46

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

733.200,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

193.450,00

2.280.386,91
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2

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ

2.243.552,71

21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

1.942.552,71

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

301.000,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Π.Ο.Ε.

11.116.090,03

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ

11.116.090,03

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.049.800,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

2.983.800,00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4

511

512

0

66.000,00
2.049.210,50

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα

538.629,15

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα

1.510.581,35

Σύνολο Ανακεφαλαίωσης εσόδων:

34.640.657,61

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος Δαπάνης

Προϋπολογισθέν
ποσό

6

Έξοδα

13.904.178,08

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.012.587,15

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.102.832,78

62

Παροχές τρίτων

2.665.557,64

63

Φόροι τέλη

27.235,00
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64

Λοιπά Γενικά έξοδα

374.698,00

65

Πληρωμή για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

473.650,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.219.890,22

67

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

2.132.549,22

68

Λοιπά έξοδα

7

Επενδύσεις

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων

73

Έργα

3.889.808,13

74

Μελέτες Έρευνες, πειραματικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες

1.040.882,10

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε
επιχειρήσεις)

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.738.948,45

82

Αποδόσεις

3.007.800,00

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε.

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

9

Αποθεματικό

895.178,07
5.664.623,87
728.239,74

5.693,90

14.432.781,85

0

9.686.033,40
639.073,81

ΣΥΝΟΛΑ:

34.640.657,61
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ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος Δαπάνης

Προϋπολογισθέν
ποσό

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.752.683,27

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.334.786,77

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.788.349,67

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

4.496.498,91

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

676.115,28

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

475.403,10

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

557.213,30
4.338.066,84

48.449,81
101.235,00
0
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις

9

Αποθεματικό

19.568.801,95
14.432.781,85
639.073,81

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:

34.640.657,61
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1 : Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα Ε.Π.
Άξονες
προτεραιότητας

Άξονας 1ος

Άξονας 2ος

Άξονας 3ος

Άξονας 4ος

‘Άξονας 5ος

«Περιβάλλον και
Ποιότητα Ζωής»

«Υγεία και
Κοινωνική
Πρόνοια»

«Παιδεία –
Πολιτισμός –
Αθλητισμός»

«Τοπική
Οικονομία
και
Απασχόληση»

«Βελτίωση
Διοικητικής
Ικανότητας και
Οικονομικής
κατάστασης του
Δήμου»

1.1 Προστασία
και ανάδειξη
φυσικού
περιβάλλοντος

2.1 Προστασία
δημόσιας
υγείας

3.1 Βελτίωση
εκπαιδευτικών
υποδομών

4.1
Αντιμετώπιση
της ανεργίας

5.1 Αναβάθμιση
του επιπέδου
εξυπηρέτησης των
δημοτών

1.2 Αναβάθμιση
ανθρωπογενούς
αστικού
περιβάλλοντος

2.2 Ενίσχυση
κοινωνικής
πρόνοιας

3.2 Αναβάθμιση
μορφωτικού
επιπέδου
πολιτών

4.2 Ενίσχυση
της τοπικής
οικονομικής
δραστηριότητ
ας και
προώθηση των
τοπικών
προϊόντων των
τοπικών
επιχειρήσεων

5.2 Αναβάθμιση
των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων
του προσωπικού
του Δήμου

Μέτρα
1.3 Βελτίωση
τεχνικών
υποδομών κοινής
ωφέλειας

3.3 Υποστήριξη
πολιτιστικής
δημιουργίας και
πολιτιστικής
ανάπτυξης

5.3 Βελτίωση των
κτιριακών
υποδομών του
Δήμου

1.4 Ενίσχυση
συγκοινωνιακής
σύνδεσης του
Δήμου

3.4 Ενίσχυση
και προώθηση
του μαζικού
αθλητισμού

5.4 Βελτίωση του
υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και
του εξοπλισμού
ΤΠΕ του Δήμου
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Πίνακας 2: Υπηρεσίες Δήμου σε σχέση με κωδικούς Προϋπολογισμού
00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

