
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ Γενικοί στόχοι 

1.1: Φυσικό Περιβάλλον
1.1.1. Προστασία, οικολογική 

αναβάθμιση και αξιοποίηση του Ποικίλου 
Όρους

1.2.1. Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού

1.2.2. Αύξηση – δημιουργία, 
αναβάθμιση-συντήρηση πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων

1.2: Οικιστικό –
δομημένο Περιβάλλον

1.2.3. Κατασκευή, βελτίωση και 
συντήρηση Κτιριακών και Εγκαταστάσεων 
Κ/Χ

1.3.1. Αναβάθμιση συνθηκών 
κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων 

1.3.2. Βελτίωση ασφάλειας και 
προσπέλασης πεζών

1.3 : Υποδομή 
Μεταφορών & 
Κυκλοφορίας 1.3.3. Συντήρηση Οδοποϊιας και 

ανακατασκευή Οδών Κεντρικού Οδικού 
Δικτύου

1.4.1. Αντιπλημμυρική προστασία της 
πόλης

1.4.2. Κατασκευή - επέκταση αγωγών 
ομβρίων, ακαθάρτων, φρεατίων 
υδροσυλλογής

1.4 : Δίκτυο Ύδρευσης -
Άρδευσης -
Αποχέτευσης

1.4.3. Κατασκευή - επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης (συνδέσεις)

1.5.1. Ολοκλήρωση και επέκταση 
τεχνικών υποδομών

1.5 : Λοιπά Δίκτυα 1.5.2. Αναβάθμιση ενεργειακού 
συστήματος δημόσιας χρήσης

1.6.1. Βελτίωση του επιπέδου 
καθαριότητας της πόλης

1. Προστασία 
του 
Περιβάλλοντος 
& Βελτίωση της 
Ποιότητας 
Ζωής

1.6 : Διαχείριση 
απορριμμάτων –
Καθαριότητα 1.6.2. Διατήρηση των προγραμμάτων 

ανακύκλωσης
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2.1.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών 
προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα 
ειδικές ανάγκες2.1. Κοινωνική πολιτική

2.1.2. Ενίσχυση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς άτομα Γ’ ηλικίας

2. Κοινωνική 
πολιτική, 
πολιτισμός και 
αθλητισμός

2.2. Παιδεία
2.2.1.Επέκταση και αναβάθμιση 

φροντίδας- εκπαίδευσης βρεφών, νηπίων, 



μαθητών

2.2.2. Επέκταση υπηρεσιών προς παιδιά 
και νέους με ειδικές ανάγκες

2.2.3.Βελτίωση - συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και υποδομών που αφορούν όλες 
τις δράσεις των μαθητών

2.3.1. Επέκταση δραστηριοτήτων 
πολιτιστικού και καλλιτεχνικού 
περιεχομένου 2.3. Πολιτισμός

2.3.2. Βελτίωση - συντήρηση κτιρίων και 
υποδομών που αφορούν πολιτιστικές 
δράσεις

2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων

2.4. Αθλητισμός
2.4.2. Βελτίωση της καθαριότητας και 

συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 
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3.1.1. Βελτίωση-εκσυγχρονισμός 

οργανωτικής δομής υπηρεσιών
3.1.2. Αναδιοργάνωση – θεσμική 

προσαρμογή Νομικών Προσώπων 
3.1.3. Επαρκής στελέχωση των 

υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό 

3.1. Οργάνωση-
Στελέχωση-Κατάρτιση

3.1.4. Αναβάθμιση της κατάρτισης του 
προσωπικού

3.2.1. Βελτίωση κτιριακής υποδομής και 
χώρων λειτουργίας Δήμου και ΝΠ

3.2.2. Κάλυψη αναγκών σε οχήματα και 
μηχανολογικό εξοπλισμό.

3.2. Υποδομές και 
εξοπλισμός

3.2.3. Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός 
τηλεπικοινωνιακού και μηχανογραφικού 
εξοπλισμού.

3.4.1. Αύξηση κρατικής 
χρηματοδότησης προς το Δήμο

3.4.2. Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης 

3. Βελτίωση της 
διοικητικής 
ικανότητας του 
Δήμου

3.3. Οικονομική 
διοίκηση και διαχείριση 
του Δήμου και των 
Νομικών του 
Προσώπων 

3.4.3. Αύξηση και αξιοποίηση της 
δημοτικής ακίνητης περιουσίας

Οι Στρατηγικοί στόχοι ,όπως περιγράφονται παραπάνω ,εκφράζουν τις 
κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τους Στόχους αυτούς, τους ιεραρχημένους ΄Αξονες 
Προτεραιοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από αυτούς ,αλλά και τα 



Μέτρα  -Δράσεις στις οποίες εξειδικεύονται κάθε ένας από τους πιο πάνω 
΄Αξονες, θα διαμορφωθεί στη συνέχεια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Δήμου για την περίοδο 2012-2014.



Η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου ,Περιστερίου 
και τον ΑΣΔΑ  φροντίζει για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων 
υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών

και το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2012-2014,ύστερα από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


