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ΔΔΔΗΗΗΑΑΑΓΓΓΧΧΧΓΓΓΗΗΗΚΚΚΟΟΟ   ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   

 

ΗΗ..  ΘΘΔΔΜΜΗΗΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΗΗΗΗΟΟ  ΤΤΝΝΣΣΑΑΞΞΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΧΧΝΝ  

Ζ χπαξμε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, πξνβιέπεηαη ζην Νφκν 

3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη εηδηθφηεξα 

ζην άξζξν 266, θαζψο θαη ζηα άξζξα 203 έσο 206 ηνπ Ν.3463/2006 

(Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). 

Παξάιιεια, γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

εθαξκφζηεθαλ ηα αθφινπζα. 

• Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 89, «Σξνπνπνίεζε ηνπ ππ΄αξηζ. 185/2007 

(ΦΔΚ 221Α) Π.Γ. «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ». 

• Τπνπξγηθή Απφθαζε 5694/ 3-2-2011 κε ζέκα : «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 18183/2-4-2007 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηίηιν «Πεξηερφκελν, δνκή 

θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο "(O.T.A.) α’ βαζκνχ»». 

• Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄αξηζ.185 (ΦΔΚ 221Α), κε ζέκα : «Όξγαλα θαη 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ». 

• Ζ ππ΄αξηζ. 18183/2007 Τ.Α. κε ζέκα : «Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ»  

• Ο νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ 

(έθδ. 1ε, επηέκβξηνο 2011). 
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Αθφκε, ζεκαληηθή βνήζεηα αληιήζεθε θαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

2008- 2010, θαζψο θαη απφ άιια ζεζκηθά θείκελα ηνπ Γήκνπ (Σνπηθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Υατδαξίνπ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΑΓΑ 

2008, Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην θιπ.). 

ην πιαίζην ησλ θεηκέλσλ απηψλ, κέζα απφ ηελ χπαξμε λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, επηδηψθεηαη ε εηζαγσγή κφληκσλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ ΟΣΑ 

θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, γεγνλφο αλακθηζβήηεηα αλαγθαίν, 

δεδνκέλνπ φηη ε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο ζπλαξηάηαη άξξεθηα κε 

ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, είλαη λα 

απνηειέζεη έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηνπ 

Γήκνπ.  

ΗΗΗΗ..  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΑΑ  ΤΤΝΝΣΣΑΑΞΞΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟ    

(ΦΑΖ Α΄- ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ) ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 

Με ηα δεδνκέλα απηά θαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/29-9-2011), 

θαζψο θαη κε ηνλ πξφζθαην νδεγφ θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ, απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη, ζχκθσλα κε 

ην Π.Γ. πξνβιεπφκελεο θαη απαξέγθιηηεο. 

Οη ελέξγεηεο απηέο, είλαη: 

 Σν Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

(πνπ αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ), μεθίλεζε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξψησλ 

ελεξγεηψλ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή ζχζθεςε ησλ πξντζηακέλσλ φισλ 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 
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  πζηάζεθε (άηππε) Δπηηειηθή Οκάδα Έξγνπ- ΔΠΟΔ (Γελ. Γξακκαηέαο 

Γήκνπ, 3 Γηεπζπληέο, πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ) γηα 

ηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ θαη γηα ηνλ ηαρχηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ, σο έρνπζα ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 πζηάζεθαλ ηέζζεξηο Θεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο  (Θ.Ο.Δ.), αλά 

άμνλα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ( θάζε κία Θ.Ο.Δ. αληηζηνηρεί ζε θάζε κία Γηεχζπλζε φπσο 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, θαζψο θαη ηα Ν.Π., ε δε ζηειέρσζε απνηειείηαη 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ). 

 Καηαξηίζηεθε ζπλνιηθφο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ, θαηά ην 

δπλαηφ, έγθαηξε πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο βεκάησλ. 

  Καηαξηίζζεθαλ, δφζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ απφ 

ηελ ΔΠΟΔ, ηα εξσηεκαηνιφγηα «πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα Ν.Π.» πξνο ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Γφζεθαλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ζρεηηθή 

Απφθαζή ηεο, νη αξρηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο, σο γεληθή θαηεχζπλζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηεχρνπο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

 πγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ΔΠΟΔ ζηνηρεία αλαγθαία γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ρεδίνπ θαη θαζνξίζηεθε,  κέζα απφ φιν ην πιηθφ πνπ 

πξναλαθέξζεθε, ε Αξρηηεθηνληθή ηνπ ρεδίνπ κέζα απφ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ Αμφλσλ θαη ησλ Μέηξσλ. 

 πκπιεξψζεθε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγήο Δο. 

Γηαδηθαζηψλ ην έληππν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε φκνξνπο Γήκνπο, ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη ηνλ ΑΓΑ , ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ θείκελν 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, δξάζεηο ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο 

θαη  ζεκαζίαο.  



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144  

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

 

7 

 Σν ρέδην, παξαδφζεθε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εηζεγεζεί πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ελ ζπλερεία πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 

ΗΗΗΗΗΗ..  ΓΓΟΟΜΜΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟ  

χκθσλα κε ηνλ πξφζθαην Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ , πξνηείλεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α.. 

Με βάζε ηελ πξφηαζε απηή, ε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ, νδεγεί ζηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

ΦΑΖ Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 

Κεθάιαην Α.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Κεθάιαην Α.2: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Κεθάιαην Α.2: Καζνξηζκφο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ. 

Σν παξφλ ηεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη ηα πξναλαθεξζέληα 

Κεθάιαηα.  

 

(Ζ Φάζε Β θαη ηα Κεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά θαη 

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ). 

ΦΑΖ Β: Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 

Κεθάιαην Β.1: Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο – ρέδηα Γξάζεο 

Κεθάιαην Β.2: Σξηεηήο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. 

Κεθάιαην Β.3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο – Υξεκαηνδνηηθνί Πίλαθεο 

Κεθάιαην Β.4: Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θάζεσλ: 
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ΦΦΑΑΖΖ  ΑΑ’’::  ηηξξααηηεεγγηηθθόόοο  ρρεεδδηηααζζκκόόοο  

ΚΚεεθθάάιιααηηνν  ΑΑ..11  

ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  θθααηη  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ηηεεοο  ππθθηηζζηηάάκκεελλεεοο  ΚΚααηηάάζζηηααζζεεοο    

ην Κεθάιαην απηφ, πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηα δεδνκέλα γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηηο βαζηθέο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα, ηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηνλ αζιεηηζκφ. 

Αθφκε, εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα θαη αδχλακα ζεκεία ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία, ζηνπο ηνκείο 

απηνχο. 

 

ΚΚεεθθάάιιααηηνν  ΑΑ..22  

ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  θθααηη  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ΟΟξξγγάάλλωωζζεεοο  θθααηη  ΛΛεεηηηηννππξξγγίίααοο  

ην Κεθάιαην απηφ, απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κέζσ ζπκπιήξσζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη θαηά πεξίπησζε ζπδεηήζεηο, παξνπζηάδεη: 

 ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 ηηο δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θαη πξφηππα ιεηηνπξγίαο 

 ηελ θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ 

 ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. 

 

ΚΚεεθθάάιιααηηνν  ΑΑ..33  

ΚΚααζζννξξηηζζκκόόοο  ηηεεοο  ηηξξααηηεεγγηηθθήήοο  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  

θνπνί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, είλαη: 

- ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο  
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- ε δηαηχπσζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν 

- ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο 

- ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Μέηξσλ (Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο) θαη ησλ 

ηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηαξζξψλεηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ, νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

Άμνλαο 1νο«Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο» 

Άμνλαο 2νο«Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο»,  

Άμνλαο 3νο«Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε» 

Άμνλαο 4νο   «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ» 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη Μέηξα θαη ηφρνη. 

 

ΦΑΖ Β’: Δπηρεηξεζηαθόο  ρεδηαζκόο 

Κεθάιαην Β.1 

Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο – ρέδηα Γξάζεο  

ην Κεθάιαην απηφ θαη κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο 

ηνπ Γήκνπ, θαηαξηίδεηαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ . 

Κεθάιαην Β.2 

ΣΣξξηηεεηηήήοο  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκόόοο  ηηωωλλ  ΓΓξξάάζζεεωωλλ  

Μέζα απφ ην Κεθάιαην απηφ, πξνθχπηνπλ ε παξνπζίαζε, ε ηεξάξρεζε θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, θαζψο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ, δξάζεσλ 

θαη παξεκβάζεσλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. 
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Κεθάιαην Β.3 

ΟΟηηθθννλλννκκηηθθόόοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκόόοο  ––  ΥΥξξεεκκααηηννδδννηηηηθθννίί  ΠΠίίλλααθθεεοο  

ην παξφλ Κεθάιαην, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ , θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο. 

Με βάζε ηελ εθηίκεζε απηή, γίλεηαη θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηηο δξάζεηο, 

θαηαξηίδεηαη πίλαθαο δαπαλψλ αλά κέηξν θαη άμνλα θαη ελ ηέιεη ζπληάζζνληαη 

νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Κεθάιαην Β.4  

Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

ην Κεθάιαην απηφ, θαζνξίδνληαη νη δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη νη 

δείθηεο πινπνίεζεο ή εθξνψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη πξνεγνχκελνη δείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη. 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   ΑΑΑ...111:::   ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΗΗΗΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΖΖΖ   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ   ΑΑΑΞΞΞΗΗΗΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΖΖΖΖΖΖ   ΣΣΣΖΖΖ               

ΤΤΤΦΦΦΗΗΗΣΣΣΑΑΑΜΜΜΔΔΔΝΝΝΖΖΖ   ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΑΑΑΣΣΣΑΑΑΖΖΖ   

1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.1.1. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ, ΔΚΣΑΖ, ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

  Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο, ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Γπηηθφ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  θαη 

ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο: Αγίαο Βαξβάξαο, Αηγάιεσ, Πεξηζηεξίνπ, 

Πεηξνχπνιεο, Κνξπδαιινχ, Κεξαηζηλίνπ θαη Πεξάκαηνο. 

Θεσξείηαη αζηηθή εκηνξεηλή πεξηνρή θαη ιφγσ ησλ κνξθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα δηαθξηζεί γεσγξαθηθά ζε ηξεηο δψλεο: ηε δψλε 

Αθαίαο θαξακαγθά, ηε δψλε ηεο πεξηνρήο Γαθλίνπ θαη ηε δψλε ηεο Πφιεο 

ηνπ Υατδαξίνπ.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιενδνκηθήο δνκήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη δηαζρίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ- 

Κνξίλζνπ, θαζψο θαη απφ ηελ Ηεξά Οδφ. 

Ζ Δζληθή Οδφο Αζελψλ- Κνξίλζνπ, είλαη δξφκνο ηνπ Δζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, 

ηαρείαο θπθινθνξίαο, κε έληνλε ππεξαζηηθή θίλεζε (παξά ηελ χπαξμε ηεο 

Αηηηθήο Οδνχ), αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηνο άμνλαο ζχλδεζεο κε ηε λφηην 

θαη ηε Γπηηθή Διιάδα, αιιά θαη σο θχξηνο άμνλαο ελδναζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

κεγάινπ κήθνπο. 

Ζ Ηεξά Οδφο, είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε θπθινθνξηαθά, δεδνκέλνπ φηη 

ζπλδέεη ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ- Κνξίλζνπ, θαζψο θαη ηνπο Γήκνπο ηεο 

ππφινηπεο Γπηηθήο Αζήλαο, κε ηνπο Γήκνπο ηεο Νφηηαο Αζήλαο. 

Ζ δνκεκέλε πεξηνρή, αλαπηχζζεηαη ζρεδφλ θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ απηψλ 

αμφλσλ, ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ρξήζεηο εκπνξίνπ θαη 

βηνηερλίεο. 

Οηθηζηηθά, ην Υατδάξη επηκεξίδεηαη ζε 5 ζπλνηθίεο θαη 15 γεηηνληέο, νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ ην ζπλεθηηθφ νηθηζηηθφ ηκήκα.  
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Ο Γήκνο Υατδαξίνπ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 22.655 ζηξέκκαηα , εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 4.457 ζηξέκκαηα ζπληζηνχλ ηελ εληφο ρεδίνπ πεξηνρή, ελψ ηα ππφινηπα 

18.198 ζηξ. ηελ πεξηαζηηθή δψλε. 

Ζ έθηαζε  πνπ θαηαιακβάλεη ν Γήκνο Υατδαξίνπ, ηνλ θαηαηάζζεη ζε έλαλ απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ.  

ηελ εληφο ρεδίνπ πεξηνρή, ζπκπεξηιακβάλνληαη, ην Γεκφζην Φπρηαηξείν- 

Φ.Ν.Α., ην Γξνκνθατηεην  Θεξαπεπηήξην θαη ην Αηηηθφ Ννζνθνκείν. 

ηελ εθηφο ρεδίνπ πεξηνρή, αλήθνπλ εθηάζεηο ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

(ΣΔΘΑ), ηνπ Γηνκήδεηνπ  Κήπνπ, ηνπ Άιζνπο Γαθληνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο θ.α. 

 Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, απνηεινχλ εθηάζεηο ή 

εγθαηαζηάζεηο ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σν Υατδάξη δηαζέηεη πνιηηηζηηθά κλεκεία αξραηνινγηθήο, ηζηνξηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε «ζπκκεηνρή ηνπ» ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. 

Δίλαη έλαο Γήκνο κε ηζηνξηθέο κλήκεο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηφδνπο, πνπ 

θαζφξηζαλ ηελ δηαδξνκή ηεο ρψξαο καο φπσο ν Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο 

Θεάο Αθξνδίηεο ζηελ Αθαία, ε Μνλή ηνπ Γαθληνχ θαη ηνπ λανχ Απφιισλνο, 

ην θελνηάθην ηεο Ππζηνλίθεο, ν Ναφο ηνπ Πξνθήηε Ζιία πνπ ρξνλνινγείηαη 

απφ ηελ Σνπξθνθξαηία, ην πήιαην ηνπ Παλφο ζην φξνο Αηγάιεσ, ην Παιαηάθη 

θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο φπνπ έγηλε ε Μάρε ηνπ 1826, ην Block 15 ζην 

ηξαηφπεδν Υατδαξίνπ. 

Ζ ζεκεξηλή Πφιε ηνπ Υατδαξίνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο νηθηζκνχο 

ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, δεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο νηθηζηηθφο ππξήλαο 

δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ ην 1882.  

Δίλαη ίζσο ε πξψηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ απέθηεζε εγθεθξηκέλν 

ζρέδην, κε ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1927 θαη 

ηνπ 1936. 

Οη επεθηάζεηο ζην ρέδην Πφιεο ην 1955, ην 1967, ην 1972, ην 1978, ην 1987 

θαη ην 1993, αξηηψλνπλ ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144  

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

 

13 

1.2 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1.2.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) θαη γηα ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011, 

ηα κφλα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί, είλαη ηα πξνζσξηλά 

απνηειέζκαηα ηνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν, θαζψο θαη ε θαηαλνκή πιεζπζκνχ 

αλά θχιν. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ελφηεηα ησλ Γεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ, 

αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηα κεγέζε ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001, ζηνηρεία γηα ηελ 

νπνία αληινχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2007- 2010 ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ. 

Μεηά ηελ νξηζηηθή αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο απφ ηελ 

ΔΛΣΑΣ, ζα ππάξμεη ε αλαγθαία πξνζζήθε ζην παξφλ ηεχρνο ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ, ψζηε λα εμαρζνχλ αζθαιή θαη νξζά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Αξρηθψο, ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

αλέξρεηαη ζε 48.494 θαηνίθνπο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011 

(πξνζσξηλά απνηειέζκαηα), ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 46.590 θαηνίθνπο. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011 

(πξνζσξηλά απνηειέζκαηα) αλά θχιιν, είλαη: 

Άξξελεο : 23.080 θάηνηθνη 

Θήιεηο   : 23.510 θάηνηθνη 

Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ αλέξρεηαη ζε 

2.140 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο.  

 

1.2.2. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

χκθσλα κε ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη κέζα απφ  ηηο έμε (6) ηειεπηαίεο, αλά δεθαεηία, απνγξαθέο ηεο 

Δ..Τ.Δ., δηαπηζηψλεηαη κηα αικαηψδεο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηηο 

δεθαεηίεο 1951 – 1961, 1961 – 1971 θαη 1971 – 1981. 
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ηηο δεθαεηίεο απηέο, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ απμήζεθε θαηά 

74,26%, 58,82% θαη 24,33% αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ πφιεο θαηά ηηο δεθαεηίεο εθείλεο, θαζψο θαη ζην ηφηε 

απμαλφκελν θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζην 

δηάζηεκα εθείλν.  

Παξάιιεια, θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, 1981 – 1991 θαη 1991 – 2001  ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θπκάλζεθε ζε ρακειά  επίπεδα, 0,9% θαη 

1,41% αλά δεθαεηία, αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ 

ξπζκνχ αζηπθηιίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηψλ αιιά θαη ζηελ αικαηψδε 

αχμεζε αλάπηπμεο ηεο πφιεο κε ηελ επαθφινπζε αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

αμηψλ ησλ αθηλήησλ. 

 Σα κεγέζε απηά, απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο1  Δμέιημε Πιεζπζκνύ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα Μεγέζε θαη 

Πνζνζηά 

Έηνο Πιεζπζκφο Πνζνζηφ Μεηαβνιήο % 

1951 13.773 - 

1961 24.002 74,26% 

1971 38.121 58,82% 

1981 47.396 24,33% 

1991 47.822 0,90% 

2001 48.494 1,41% 

2011 46.590 - 3,93% 

Πεγή: Δ..Τ.Δ.,  ΔΛΣΑΣ 
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Γηάγξακκα 1 Δμέιημε Πιεζπζκνύ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα Μεγέζε  

Πεγή: Δ..Τ.Δ. 

 

Γηάγξακκα 2. Δμέιημε Πιεζπζκνύ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. 
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1.2.3. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΤΝΘΔΖ 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαηά θχιν θαη νκάδεο 

ειηθηψλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

Απνγξαθήο ηνπ 2001 απφ ηελ Δ..Τ.Δ. , απεηθνλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Πίλαθαο2  Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα Μεγέζε 

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

θαηά θχιν 

θαη νκάδεο 

ειηθηψλ 

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 

εηψλ 

θαη 

άλσ 

χλνιν 

Ακθνηέξσλ 

Φχισλ 
7.240 7.570 12.347 10.003 5.008 5.350 976 48.494 

Άξξελεο 3.797 4.231 6.248 4.916 2.488 2.487 371 24.538 

Θήιεηο 3.443 3.339 6.099 5.087 2.520 2.863 605 23.956 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 
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Πίλαθαο3 Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ειηθηαθώλ νκάδωλ ζηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό 

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

θαηά θχιν 

θαη νκάδεο 

ειηθηψλ - 

Πνζνζηά 

% 

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 

εηψλ 

θαη 

άλσ 

χλνιν 

Ακθνηέξσλ 

Φχισλ 
15% 16% 25% 21% 10% 11% 2% 100% 

Άξξελεο 15% 17% 25% 20% 10% 10% 2% 100% 

Θήιεηο 14% 14% 25% 21% 11% 12% 3% 100% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

Πίλαθαο4 Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά ζπκκεηνρήο θύιωλ 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ 

Πνζνζηηαίεο 

Αλαινγίεο 

ησλ θχισλ 

ζηηο 

ειηθηαθέο 

νκάδεο 

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 

εηψλ 

θαη 

άλσ 

χλνιν 

Άξξελεο 52% 56% 51% 49% 50% 46% 38% 51% 

Θήιεηο 48% 44% 49% 51% 50% 54% 62% 49% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 
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Απφ ηα δεδνκέλα ηεο Απνγξαθήο έηνπο 2001, πξνθχπηεη φηη ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ  αιιά θαη ζηνλ επηκέξνπο πιεζπζκφ αλδξψλ, γπλαηθψλ, ην 

πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψο παξαγσγηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ( 25 – 39 έηε θαη 

απφ 40 – 54 έηε) αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 46%.  

Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ παίδσλ απφ 0 – 14 έηε θαη 

απφ 15 – 24 έηε, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 31%.  

Σέινο ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 55 – 64 εηψλ θαη 65 – 79 εηψλ, ηα πνζνζηά 

απηά θπκαίλνληαη ζην 21% πεξίπνπ. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ απηψλ πνζνζηψλ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο ειηθηαθά ψξηκνο, πνπ 

φκσο δελ αλακέλεηαη λα αλαλεψλεηαη επαξθψο, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ 

ειηθηψλ θάησ ησλ 25 εηψλ είλαη κηθξφηεξν ησλ σξίκσλ ειηθηψλ θαηά 15%.  

Ζ ηάζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνθχπηεη, νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα 

κεζνπξφζεζκε αχμεζε ησλ ππνδνκψλ πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πεξίζαιςεο.  

Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ θχισλ ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

παξνπζηάδεη ζρεηηθή ηζνξξνπία, αλ θαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 15 – 24 εηψλ θαη 

80 εηψλ θαη άλσ, νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη, αλέξρνληαη αληίζηνηρα ζε 

12% (ππεξέρνπλ νη άξξελεο), θαη ηνπ 24% (ππεξέρνπλ νη ζήιεηο). 

 

1.2.4. ΔΝΔΡΓΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο 

πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, έρεη ηελ αθφινπζε θαηαλνκή: 
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Πίλαθαο5 Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα 

Μεγέζε 

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

θαηά θχιν 

θαη νκάδεο 

ειηθηψλ 

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 θαη 

άλσ 
χλνιν 

Ακθνηέξσλ 

Φχισλ 
7.240 7.570 12.347 10.003 5.008 5.350 976 48.494 

Άξξελεο 3.797 4.231 6.248 4.916 2.488 2.487 371 24.538 

Θήιεηο 3.443 3.339 6.099 5.087 2.520 2.863 605 23.956 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

 

 

Πίλαθαο6 Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ειηθηαθώλ νκάδωλ  

Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

θαηά θχιν 

θαη νκάδεο 

ειηθηψλ -  

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 θαη 

άλσ 
χλνιν 

Ακθνηέξσλ 

Φχισλ 
15% 16% 25% 21% 10% 11% 2% 100% 

Άξξελεο 15% 17% 25% 20% 10% 10% 2% 100% 

Θήιεηο 14% 14% 25% 21% 11% 12% 3% 100% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 
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Πίλαθαο7 Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζπζκόο Γήκνπ Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο θύιωλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο  

Πνζνζηηαίεο 

Αλαινγίεο 

ησλ θχισλ  

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 θαη 

άλσ 
χλνιν 

Άξξελεο 52% 56% 51% 49% 50% 46% 38% 51% 

Θήιεηο 48% 44% 49% 51% 50% 54% 62% 49% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

 

Απφ ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο 

πιεζπζκφο (ειηθίεο απφ 25 έσο 64 εηψλ), απνηειεί ην 56% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

Αθφκε, ζηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ θαηά θχιν, φπνπ παξαηεξείηαη ζρεηηθή ηζνξξνπία ζηα πνζνζηά 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  
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1.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.3.1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ πξναλαθεξζέλησλ Πηλάθσλ 1-7 πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηελ Δ..Τ.Δ. θαη είλαη απφηνθα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001, 

πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο: 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο  ¨Πιεζπζκφο ειηθηψλ 15–24 / Πιεζπζκφο 

ειηθηψλ 55–64¨, θαζνξίδεη ην Γείθηε Αληηθαηάζηαζεο ηνπ Παξαγσγηθνχ 

Πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, ν Γείθηεο απηφο 

ηζνχηαη κε 1,5 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 100 άηνκα πνπ 

ζπληαμηνδνηνχληαη εηζέξρνληαη 150 άηνκα ζην ρψξν απαζρφιεζεο. 

 Σν απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο  ¨Πιεζπζκφο ειηθηψλ 0–14 + 65-79 + 80(+)/ 

Πιεζπζκφο ειηθηψλ 15–64¨, θαζνξίδεη ηνλ πλνιηθφ Γείθηε Κνηλσληθήο 

Δπηβάξπλζεο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 44% ηνπ νηθνλνκηθά παξαγσγηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

Ο Γείθηεο απηφο, επηκεξίδεηαη ζε 25% (Γείθηεο Κνηλσληθήο Δπηβάξπλζεο 

παηδηψλ) θαη ζε 19%  (Γείθηεο Κνηλσληθήο Δπηβάξπλζεο ππεξειίθσλ).   

 

1.3.2. ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΔΡΓΗΑ 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δελ έρνπλ εμαρζεί θαη δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηελ νκάδα 

ζχληαμεο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κεγεζψλ αλεξγίαο απφ ηελ 

Απνγξαθή ηνπ 2001, φπσο απηά παξαηέζεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ 2008 ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

Ζ επηινγή απηή, γίλεηαη θαζαξά γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ παξφληνο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ζεκεξηλά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο, εμ 

αληηθεηκέλνπ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηα κεγέζε απηά θαη γηα ην Υατδάξη. 
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Δίλαη απηνλφεηε ε δέζκεπζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, κεηά ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο 2011. 

  

ην πιαίζην απηφ, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ζην Γήκν Υατδαξίνπ, ηα 

ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. απεηθνλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 

θαη ην γξάθεκα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Πίλαθαο8 Απαζρόιεζε θαη Αλεξγία ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα 

Μεγέζε 

Καηάζηαζε 

Απαζρφιεζεο 

Γήκνο Υατδαξίνπ 

χλνιν Οηθνλνκηθά 

Δλεξγνχ 

Πιεζπζκνχ 

Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη 

Ακθφηεξα Φχια 21.311 19.475 1.836 

Άξξελεο 13.126 12.167 959 

Θήιεηο 8.185 7.308 877 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

Πίλαθαο9 Απαζρόιεζε θαη Αλεξγία ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ – Πνζνζηά 

Καηάζηαζε 

Απαζρφιεζεο 

Γήκνο Υατδαξίνπ - 

Πνζνζηά % 

χλνιν Οηθνλνκηθά 

Δλεξγνχ 

Πιεζπζκνχ 

Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη 

Ακθφηεξα Φχια 100% 91% 9% 

Άξξελεο 100% 93% 7% 

Θήιεηο 100% 89% 11% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 
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Γηάγξακκα 3 Απαζρόιεζε θαη Αλεξγία ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ  

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

Ζ ζχλζεζε ηεο αλεξγίαο θαηά θχιν θαη ρξφλν εηζφδνπ ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο 

(λένη άλεξγνη), ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη αληίζηνηρα ζην Γήκν Υατδαξίνπ,, 

απεηθνλίδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Πίλαθαο10  ύλζεζε Αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο –  Απόιπηα 

κεγέζε θαη πνζνζηά 

χλζεζε Αλέξγσλ 

Άλεξγνη 

χλνιν Απφ απηνχο «λένη» 
Πνζνζηφ λέσλ 

αλέξγσλ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 166.912 74.729 44,77% 

Άξξελεο 87.635 40.958 46,74% 

Θήιεηο 79.277 33.771 42,60% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 
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Πίλαθαο11 ύλζεζε Αλεξγίαο ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ –  Απόιπηα κεγέζε 

θαη πνζνζηά 

χλζεζε Αλέξγσλ 

Άλεξγνη 

χλνιν Απφ απηνχο «λένη» 
Πνζνζηφ λέσλ 

αλέξγσλ 

Γήκνο Υατδαξίνπ 1.836 850 46,30% 

Άξξελεο 959 441 45,99% 

Θήιεηο 877 409 46,64% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ Πηλάθσλ 8- 11, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ζην Γήκν Υατδαξίνπ, αλέξρεηαη ζε  9% ζε 

ζρέζε κε ην  ζπλνιηθφ ελεξγφ πιεζπζκφ, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 7% γηα 

ηνπο άλδξεο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ 

αλδξψλ θαη ζε 11% γηα ηηο γπλαίθεο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ  νηθνλνκηθά 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ γπλαηθψλ.  

(Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλέξρνληαη ζε 10%, 8% 

θαη 11%).  

Σα πνζνζηά αλεξγίαο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, αλεμαξηήησο δειαδή 

θχινπ, αλέξρνληαη ζε 4,5% γηα ηνπο άλδξεο θαη ζε 4,12% γηα ηηο γπλαίθεο. 

Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλδξψλ σοο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

αλέξγσλ ηεο πφιεο αλέξρεηαη ζε 52,23%, ελψ ην αληίζηνηρν ησλ αλέξγσλ 

γπλαηθψλ ζε 47,77%. Καηά ζπλέπεηα, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο 

παξνπζηάδεηαη ειαθξψο εληνλφηεξν ζηνπο άλδξεο. 
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1.3.3. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 θαη ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ., ε 

απαζρφιεζε θαηά ηνκείο παξαγσγήο, πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

Πίλαθαο12 Απαζρόιεζε θαηά ηνκέα παξαγωγήο ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ – 

Απόιπηα κεγέζε θαη πνζνζηά 

Απαζρφιεζε θαηά 

ηνκέα παξαγσγήο 
I II III χλνιν 

Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ 64 4.387 14.118 18.569 

Πνζνζηφ % 

Δξγαδνκέλσλ 0,34% 23,63% 76,03% 100% 

 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

 

Οη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζαθή 

θπξηαξρία ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ, κε δεχηεξν ηνλ εκπνξηθφ θιάδν, ηφζν 

απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ φζν θαη απαζρφιεζεο θιάδν  θαη ηξίηνλ απηφλ 

ηεο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο.  

Έηζη, πνζνζηφ 76,03% επί ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ, απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (παξνρή 

ππεξεζηψλ), φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Παξάιιεια, ην πνζνζηφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο (κεηαπνίεζε πξψησλ πιψλ, απαζρφιεζε ζε βηνκεραλίεο, 

βηνηερλίεο) αλέξρεηαη ζε 23,63% γεγνλφο πνπ θαηά θχξην ιφγν νθείιεηαη ζηελ 

γεηηλίαζε κε ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ.  

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο είλαη φπσο αλακέλεηαη 

ζρεδφλ κεδεληθή (0,34%). 

 



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144  

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

 

26 

 

1.3.4. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

Αλαιχνληαο  ηα πξναλαθεξζέληα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαηαιήγνπκε 

ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο : 

ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ, ε αλαινγία ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ, αλέξρεηαη ζε 50,6% θαη ζε 49,4% αληίζηνηρα.  

Ο δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (πιεζπζκηαθή νκάδα 65 – 79 εηψλ θαη 

πιεζπζκηαθή νκάδα 80(+) / πιεζπζκηαθή νκάδα 0 – 14) αλέξρεηαη ζην 0,86. 

Ο δείθηεο αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ (πιεζπζκηαθή νκάδα 0 – 14 / 

Πιεζπζκφο πλνιηθφο) βξίζθεηαη ζην 0,15.   

Ζ αλαινγία ηνπ γεξαηνχ πιεζπζκνχ (πιεζπζκηαθή νκάδα 65–79 θαη 

πιεζπζκηαθή νκάδα 80+) βξίζθεηαη ζην 13,04%. 

Ζ αλαινγία ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ (Πιεζπζκφο ειηθηψλ 25–64) είλαη 

ζην 56,06%  

Ζ παξάζεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ, επηβεβαηψλεη ην πξναλαθεξζέλ 

ζπκπέξαζκα φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ειηθηαθά ψξηκνο. 
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1.4 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.4.1. ΓΔΝΗΚΑ 

Χο  νηθηζηηθή ελφηεηα ην Υατδάξη αξρίδεη λα εμειίζζεηαη ηελ πεξίνδν 1927-

1936, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν, θπξίσο νη αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πιεζπζκνχ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ζπλνηθηζκψλ ζηηο αδφκεηεο πεξηνρέο 

ηεο Αζήλαο. 

Παξάιιεια, νη δηαδνρηθέο επεθηάζεηο ηνπ ρεδίνπ Πφιεο κέρξη θαη ην 1993 

(έληαμε ηεο πεξηνρήο Αθαίαο- θαξακαγθά), νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή 

πνιενδνκηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ.  

Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηνπο Πίλαθεο ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηνπ Γήκνπ, 

απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1961 κέρξη ηελ αληίζηνηρε ηνπ 1981, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ δηπιαζηαζκφο ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ ηελ πεξηθέξεηα 

πξνο ηελ πξσηεχνπζα κεηαπνιεκηθά.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθηζηηθήο δνκήο ηεο πφιεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ήηαλ: 

- Άλαξρε θαη ρσξίο ζρεδηαζκφ δφκεζε 

- Γεκηνπξγία Οδηθνχ  δηθηχνπ κε αλεπαξθή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

- Έιιεηςε θνηλσθειψλ θαη  θνηλφρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

- Έιιεηςε έξγσλ ππνδνκήο  

ηα πξνβιήκαηα απηά, ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ε έιιεηςε πνιηηηθήο 

ρξήζεσλ γεο, ν απνζπαζκαηηθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη ε 

έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ.  

 Αθφκε, ε εγγχηεηα κε ηελ ηφηε δηαξθψο απμαλφκελε Βηνκεραληθή 

πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ θαη ε χπαξμε ησλ δχν Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ θαη 
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ησλ ηξαηνπέδσλ, πξνζέδηδε ζην Υατδάξη κηα εηθφλα ππνβάζκηζεο, πνπ δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 ηνλ αληίπνδα ησλ δεθαεηηψλ απηψλ, βξίζθνληαη νη δεθαεηίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ θαη πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε φξακα θαη ζρεδηαζκφ, μεθίλεζε ε 

αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπ Υατδαξίνπ, ψζηε επάμηα λα θαηαηάζζεηαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ησλ Γήκσλ ηεο ππνβαζκηζκέλεο Γπηηθήο Αζήλαο. 

Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πφιεο, κε ηε 

δεκηνπξγία ηερληθψλ ππνδνκψλ ζε φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, κε ηε 

δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ηελ εμαζθάιηζε αδφκεησλ ρψξσλ, 

κε ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θνηλσληθήο ππνδνκήο, ζρνιείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

εζηίαζεο, κε ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ ειεθηξνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο, κε ηελ 

θαηάξηηζε ζεζκηθψλ θεηκέλσλ γηα ηε δηαζθαιηζκέλε πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, ην Υατδάξη αθνινπζεί κηα αλαπηπμηαθή πνξεία. 

  ήκεξα, πξνθχπηεη ε  αλάγθε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, κέζα 

απφ ζπληεξήζεηο, εθηεηακέλεο βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο γηα ηε βησζηκφηεηα 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. 

 

1.4.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΔΓΑΦΟΤ 

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν νξεηλνχο φγθνπο, ηνπ 

Πνηθίινπ Όξνπο θαη ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ, πνπ ζπληζηνχλ ην φξνο Αηγάιεσ- 

Πνηθίιν. Δμ αηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηεο 

θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθή εκηνξεηλή πεξηνρή. 

 Οη θιίζεηο απηέο ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ θεληξηθνχ 

απνδέθηε νκβξίσλ επί ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Κνξίλζνπ, απνηεινχλ ηελ 

θχξηα αηηία γηα ηε δεκηνπξγία πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηεο πφιεο, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 
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1.4.3. ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

11..44..33..11..  ΗΗζζηηννξξηηθθήή  ΓΓηηααδδξξννκκήή  

Οη Υξήζεηο Γεο ζην Γήκν Υατδαξίνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ζεζκνζεηεκέλν 

θείκελν, γεγνλφο πνπ ζπληζηά έιιεηςε θαη θαζηζηά αλαγθαία ηε ζεζκνζέηεζε 

Υξήζεσλ Γεο, πξνβιέπνληαη φκσο θαηά ζπλνηθία θαη γεηηνληά ζην Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..) ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ, νη εθεί πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γεο έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

θπξίαξρε  ρξήζε είλαη ε θαηνηθία (ακηγήο ή γεληθή).  

εκαληηθφ φκσο ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε, θπξίσο 

κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ρσξίο ηδηαίηεξν  θαζνξηζκφ θαη 

ηεξάξρεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. 

Σν γεγνλφο απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα, ζε πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο, 

παξάιιεια κε ηελ θαηνηθία λα αλαπηχζζνληαη θαη ρξήζεηο βηνκεραλίαο – 

βηνηερλίαο, εκπνξίνπ – δηνίθεζεο θαη αλαςπρήο. 

 Παξάιιεια, ε εληαηηθή δφκεζε ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ Υατδαξίνπ, 

ειαρηζηνπνηνχζε ηηο πεξηπηψζεηο  ειεχζεξσλ θαη αδφκεησλ νηθνπέδσλ.  

Καηφπηλ απηψλ, φπσο εμειίρζεθε, ν νηθηζηηθφο ηζηφο δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί, ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε, σο εληαίν, ιεηηνπξγηθφ θαη αξκνληθφ 

ζχλνιν.  

ην πιαίζην απηήο ηεο δηαπίζησζεο, νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ζην Γ.Π.., 

ζηφρεπαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο κε πξφβιεςε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αζπκβίβαζησλ νρινπζψλ ρξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

επηβαξπκέλσλ πεξηνρψλ, κε θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο.  

Αθφκε, γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, ζην Γ.Π.. πξνβιέπεηαη 

ζχλνιν παξεκβάζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο, φπσο ε νξηνζέηεζε 

εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ Υατδαξίνπ κε νρινχζαο βηνηερλίαο κε 

ηήξεζε λνκίκσο πξνβιεπνκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο, ζηελ εμαζθάιηζε ρψξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο 

εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, πξαζίλνπ θαη ςπραγσγίαο. 
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11..44..33..22..  ΤΤππάάξξρρννππζζαα  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  

ηελ έθηαζε ηεο πφιεο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, 

είλαη:  

Δγθαηαζηάζεηο εκπνξίνπ κε θαηαζηήκαηα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, 

αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο γξακκηθά, θπξίσο θαηά κήθνο νδηθψλ αμφλσλ κε 

εκπνξηθφ ραξαθηήξα φπσο ε νδνί Αγσληζηψλ ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ, ηξαη. 

Καξατζθάθε, Γ. Παπαλδξένπ, Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, Φαβηέξνπ, Κχπξνπ,  

αιιά θαη δηάζπαξηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ.  

Δκπνξηθέο ρξήζεηο, ρνλδξεκπφξην θαη ζπλεξγεία ή θαη αληηπξνζσπείεο 

απηνθηλήησλ, αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηνπο θεληξηθνχο θπθινθνξηαθνχο 

άμνλεο ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Κνξίλζνπ θαη ηεο Ηεξάο Οδνχ.  

Δγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηελ νδφ ηξ. Καξατζθάθε, 

ζηελ νδφ Γ. Παπαλδξένπ θαη ηνλ πεδφδξνκν ηεο  Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ ζην 

Γάζνο Υατδαξίνπ, ζηελ νδφ Κχπξνπ ζηα Κνπλέιηα, ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Κνξίλζνπ. Παξάιιεια, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζεκεηαθά ζην Λφθν ηνπ Πξνθήηε Ζιία, ζην Πάξθν 

Νενιαίαο θαη επί ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Κνξίλζνπ ζην χςνο ηεο Αθαίαο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο, αλήθνπλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ 

αλήθνπλ θαηά θχξην ιφγν ζην Γήκν  (Γεκαξρείν, ππ. Καζαξηφηεηαο θαη 

πξαζίλνπ, ΚΔΠ, Πνιηηηζηηθά Κέληξα, ρνιεία, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

Κνιπκβεηήξην, ΚΑΠΖ, βξεθηθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί), είλαη δηάζπαξηνη ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο πφιεο .  

ην πιαίζην ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηε ρσξνζέηεζε 

θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο αθφκε θνιπκβεηεξίνπ, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 3 

αθφκε Παηδηθψλ-Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ε θαηαζθεπή πνιηηηζηηθψλ 

θέληξσλ ζην Γάζνο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γξεγνξνχζαο, ε θαηαζθεπή ΚΑΠΖ 

ζηα Κνπλέιηα.  
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ην Υατδάξη ππάξρνπλ ε Δθνξία, ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα, ε Σξνραία Αηγάιεσ, 

θαζψο θαη νη Γηνηθεηηθέο θαη Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηέο, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θηηξίνπ νινθιεξσκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΚΑ ζε θεληξνβαξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο (Ο.Σ. 116Α). 

Ζ βηνκεραληθή ρξήζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζην θαξακαγθά κε ηα λαππεγεία, 

ηα δηπιηζηήξηα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζηε ραξαθηεξηζκέλε σο 

ΒΗ.ΠΔ. έθηαζε 350 ζηξεκκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Παξάιιεια φκσο, βηνκεραληθή ρξήζε, κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, εκθαλίδεηαη  

δηάζπαξηα θαη ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο, κε θχξηα ζεκεία αλαθνξάο ηελ Ηεξά 

Οδφ θαη ηελ Δζληθή Οδφ θαη Αζελψλ - Κνξίλζνπ.  

Ζ βηνηερληθή ρξήζε εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, 

ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο Αζηπζέαο, Π. Φψθαηαο, Αγίαο Γξεγνξνχζεο θαη 

Κνπλειίσλ αιιά θαη ζηνπο άμνλεο Ηεξάο Οδνχ θαη Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ.  

Πεξηκεηξηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ππάξρνπλ  ρξήζεηο 

ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ είλαη: Σν ηξαηφπεδν, ηα δχν Φπρηαηξηθά 

Ννζνθνκεία, ην Αηηηθφ Ννζνθνκείν, ν ιφθνο ηνπ Πξνθήηε Ζιία,  ε Αλάπιαζε, 

ην Άιζνο Γαθληνχ, ν Γηνκήδεηνο Κήπνο, ε Μνλή ηνπ Γαθληνχ θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζην Σνπξηζηηθφ Πεξίπηεξν.  

Μέζα ή ζηηο παξπθέο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο φπσο ην 

Πάξθν Νενιαίαο, ην  Πάξθν Ηζηνξηθήο Μλήκεο, ην Παιαηάθη, ε έθηαζε ηνπ 

Υξηζηνδνχιεηνπ Ηδξχκαηνο.  

Δπηθνπξηθά, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο 

γεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ: 
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Πίλαθαο13 Υξήζεηο Γεο ζην Γήκν Υαϊδαξίνπ – Απόιπηα Μεγέζε θαη 

Πνζνζηά 

Υατδάξη 

Καιιηεξγνχ

κελεο 

Δθηάζεηο 

Γάζε 
Δπηθαλεηα

θά Νεξά 

Άιιεο Υξήζεηο 

(ηξαηησηηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο) 

Γεκφζηεο 

Γαίεο 

(Έθηαζε 

Πνηθίινπ 

Όξνπο) 

Οηθηζηηθέ

ο 

Δθηάζεηο 

χλνιν 

Υξήζεηο 

Γεο 

ηξέκκαηα 

0 0 0 2038 16160 4457 22655 

Υξήζεηο 

Γεο 

Πνζνζηά 

% 

0% 0% 0% 9% 71% 20% 100% 

Πεγή: Απνγξαθή 2001 ηεο Δ..Τ.Δ. 

 

1.4.4. ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ απαξηίδεηαη απφ 5 Πνιενδνκηθέο ελφηεηεο θαη 25 

γεηηνληέο. Χο πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλε, ζεσξείηαη ε Πνιενδνκηθή Δλφηεηα ηεο 

Γξεγνξνχζαο, δεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ πληειεζηή Γφκεζεο, ελψ 

αθνινπζνχλ νη πεξηνρέο ηεο Αζηπζέαο θαη ηνπ Διαηψλα ζηελ Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα ηνπ Κέληξνπ Υατδαξίνπ. 

Οη Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο θαη νη Γεηηνληέο είλαη σο αθνινχζσο: 
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ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΓΔΗΣΟΝΗΔ 

Αγία Γξεγνξνχζα 
Αγία Γξεγνξνχζα 

Άγηνο Γεψξγηνο 

Γάζνο 

Άλσ Γάζνο 

Κεληξηθφ Γάζνο 

Κάησ Γάζνο - Ο.Σ.Δ 

Γαθλί 

Αθαία - θαξακαγθά 

Άλσ Αθαία 

Κάησ Αθαία 

θαξακαγθάο 

 

Πξνθήηεο Ζιίαο 

 Κνπλέιηα 

Πξνθήηεο Ζιίαο 

 

Κέληξν  

Κέληξν 

Διαηψλαο 

Αζηπζέα 

Ν. Φψθαηα 

Δηδηθφηεξα: 

Ζ πνιενδνκηθή ελφηεηα  Αγίαο Γξεγνξνχζαο νξίδεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Λ. 

Αζελψλ – Κνξίλζνπ, Ζξαθιένπο, Ρίκηλη, Αγίαο Σξηάδνο θαη 28εο Οθησβξίνπ .  

Ζ πνιενδνκηθή ελφηεηα Γάζνπο, εθηφο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Γαθλίνπ, νξίδεηαη 

απφ ηνπο δξφκνπο Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, Ζξαθιένπο, Πινπηάξρνπ, 

Μπνπκπνπιίλαο, 3εο επηεκβξίνπ, Καξθαβίηζα, Α. Καιδάξα, Εακπέηα, 

Καβάθε, Β. Σζηηζάλε, . Βέκπν, Μ. Καηξάθε, Μ. Αληχπα, Μάλεο, 

Αξενπφιεσο.  
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Ζ ζπλνηθία ηνπ Γαθληνχ νξηνζεηείηαη απφ ηε Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, ηελ νδφ 

Κνκλελψλ, ην φξην κε ην Φ.Ν.Α. θαη ηελ νδφ Μπζηξά. 

Ζ πνιενδνκηθή ελφηεηα Πξνθήηε Ζιία νξίδεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Λ. Αζελψλ 

– Κνξίλζνπ,  αησβξηάλδνπ, Ηεξά Οδφο, Υξ. Πεξξαηβνχ, Αγσληζηψλ 

ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ. 

Ζ πνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ Κέληξνπ, νξίδεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Ηεξά Οδφο, 

Υξ. Πεξξαηβνχ,  Αγσληζηψλ ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ, Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, 

Κφδξνπ, Κεπνππφιεσο, Πιαηαηψλ, Εεθχξνπ.  

Ζ πνιενδνκηθή ελφηεηα Αθαίαο - θαξακαγθά νξίδεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Λ. 

ρηζηνχ – θαξακαγθάο, Παιάζθα, Νεθέιεο, Δ.Ο. Αζελψλ – Κνξίλζνπ θαη 

Γήκεηξαο. 

 

1.4.5. ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη αζηηθνί θαη 

πεξηαζηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ Υατδαξίνπ. 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ ρψξσλ απηψλ, εθηφο απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνθχπηεη θαη ε επηινγή επηπιένλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, φπνπ απηά 

ρξεηάδνληαη. 

- Ο νξεηλφο φγθνο ηνπ Αηγάιεσ- Πνηθίινπ Όξνπο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν 

ζεκαληηθφηεξνο θπζηθφο πφξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

Ζ έθηαζε ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο θηάλεη ηα 28.000 ζηξέκκαηα, ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ζην Σακείν Δζληθήο Άκπλαο 

(Σ.Δ.Θ.Α.) θαη ζηηο παξπθέο ηνπ αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθνί ρψξνη πξαζίλνπ. 

ε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο, ιεηηνπξγεί 

ην ηξαηφπεδν Υατδαξίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηα δχν ζηξαηφπεδα, πνπ 

παιαηνηέξα είραλ ηηο νλνκαζίεο  «Κέληξν Δθπαίδεπζεο Βαξέσλ Όπισλ 

Πεδηθνχ (Κ.Δ.Β.Ο.Π.)» θαη  «Κέληξν Δθπαίδεπζεο Γηαβηβάζεσλ (Κ.Δ.Γ.Β.)».  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ‘80 θαη ‘90 παξαρσξήζεθαλ δηάθνξα ηκήκαηα 

ηεο έθηαζεο ησλ ζηξαηνπέδσλ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ 
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(Ο..Κ.) γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ, πξνο ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ (Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ.) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Αηηηθνχ Ννζνθνκείνπ θαη πξνο ηνλ Γήκν Υατδαξίνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ 

πξαζίλνπ θαη αζιεηηζκνχ φπσο ην Πάξθν Νενιαίαο, ην Πάξθν Ηζηνξηθήο 

Μλήκεο θαη ην Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ.  

Ο  Γήκνο Υατδαξίνπ δηεθδηθεί ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηξαηησηηθψλ απηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ απφδνζε ησλ εθηάζεσλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο 

Αζήλαο.  

 Απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α..Γ.Α. πξνσζείηαη θαηά 

θαηξνχο, ε  αλαδάζσζε ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο, ελέξγεηα πνπ κε ηελ επδνθίκεζε 

ηεο  κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ πφξν γηα ηε Γπηηθή 

Αζήλα θαη επξχηεξα, ιεηηνπξγψληαο σο ππεξηνπηθφο  πλεχκνλαο πξαζίλνπ κε 

άκεζε επίπησζε ζηε βειηίσζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο.  

Οη αλαδαζψζεηο απηέο, ζα γίλνληαη χζηεξα απφ εηδηθέο κειέηεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο δαζηθνχο λφκνπο θαη ηηο θαηάιιειεο εγθξίζεηο. 

Ζ αλαδάζσζε ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο πγξαζίαο 

θαη ζηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, κεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ησλ 

ειηαθψλ αθηηλψλ θαη θάλνληαο ηελ αηκφζθαηξα ιηγφηεξν απνπληθηηθή.  

Αθφκε, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο θίιηξν γηα ηνπο αέξηνπο ξχπνπο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο βηνκεραλίεο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη εθείλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζπζζσξεχνληαη ζηελ πεξηθέξεηα.  

- Ο Γηνκήδεηνο Βνηαληθφο Κήπνο, είλαη ν κεγαιχηεξνο βνηαληθφο θήπνο ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε έθηαζε 1.860 ζηξεκκάησλ.  

Δθεί ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3.000 είδε θπηψλ απ’ φιν ηνλ θφζκν. Ο 

Γηνκήδεηνο Βνηαληθφο Κήπνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία  ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

- Σν Άιζνο ηνπ Γαθληνχ κε ζπλνιηθή έθηαζε 300 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, μεθηλά 

απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γαθληνχ θαη θηάλεη κέρξη ην χςνο ηεο Αθαίαο. 

 Σν Άιζνο απηφ, αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη είλαη επηζθέςηκν απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. 
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- Ζ έθηαζε ησλ 55 ζηξ. πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Μνλή ηνπ 

Γαθληνχ θαη ην Γηνκήδεην Κήπν. Ζ έθηαζε απηή, ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάινπο θαη παξαρσξήζεθε ζην Γήκν ην 1996 απφ ηνλ Δ.Ο.Σ.. 

Δπηκεξίδεηαη ζην ηκήκα 33 ζηξ. πνπ γηλφηαλ παιηά ε γηνξηή ηνπ θξαζηνχ θαη 

πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ ην 2002 θαη φπνπ εθεί 

βξίζθεηαη ην ηνπξηζηηθφ πεξίπηεξν, θαζψο θαη ζην ππφινηπν ηκήκα πνπ παιηά 

ππήξρε ην camping θαη πνπ πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην Γήκν ε  αμηνπνίεζή 

ηνπ, πνπ ζα ελαξκνλίδεηαη κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο ηδηαηηέξνπ 

θπζηθνχ θάινπο.  

- Σν  Πάξθν Ηζηνξηθήο Μλήκεο κε έθηαζε 65 ζηξεκκάησλ πνπ, θαηά ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ (έθηαζε 50 ζηξ.) απνηειεί πξψελ κέξνο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ θαη παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην Σακείν Δζληθήο 

Ακχλεο (Σ.Δ.Θ.Α.) ην 1997.  

ην Πάξθν, πέξαλ ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ, έρεη αλεγεξζεί Μλεκείν 

Δζληθήο Αληίζηαζεο. 

Σν Πάξθν απηφ θαη γηα ηελ έθηαζε ησλ 40 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ήδε 

θαηαζθεπάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Αζελψλ  θαη έρεη παξαδνζεί 

ζε ρξήζε απφ ην 2009.  

Απνκέλεη ε θαηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο 20 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ 

κέρξη ην φξην ηνπ Ννζνθνκείνπ Αηηηθφλ, έξγν γηα ην νπνίν επηδηψθεηαη λα γίλεη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαρψξεζεο απφ 

ην Σ.Δ.Θ.Α.  επηπιένλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 66,7 ζηξεκκάησλ πνπ 

αλαπηχζζεηαη παξάιιεια πξνο ηελ νδφ Μπνπκπνπιίλαο, ψζηε λα επεθηαζεί 

ην Πάξθν θαη πξνο ηε δπηηθή θαη βφξεηα πιεπξά ηνπ θαη λα ελνπνηεζνχλ φιεο 

ζρεδφλ νη παξαρσξεζείζεο κέρξη ζήκεξα εθηάζεηο κέρξη θαη ην Πάξθν 

Νενιαίαο. 

- Σν Πάξθν Νενιαίαο,  απνηεινχζε κέξνο ηνπ ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ. 

 Έρεη έθηαζε  60 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ θαη απνδφζεθε ζην Γήκν απφ ην 

Σακείν Δζληθήο Ακχλεο (Σ.Δ.Θ.Α.) ηελ πεξίνδν 1988 – 1992.  
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ην Πάξθν απηφ, έρνπλ γίλεη αξθεηά έξγα δηακνξθψζεσλ θαη δεκηνπξγίαο 

εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο, απφ ηνλ ΑΓΑ αιιά θαη απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ 

(θπξίσο κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφ ην Β΄θαη ην Γ΄Κ.Π..).  

- Γίπια θαη λφηηα απφ ην  Πάξθν Νενιαίαο έρεη  δεκηνπξγεζεί ν Ππξήλαο 

Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γάζνπο κε γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηίβν, 

θιεηζηφ γπκλαζηήξην, εγθαηαζηάζεηο αζινπεδηψλ. 

- Έλαο άιινο θπζηθφο πφξνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ είλαη ην 

ιηκάλη ηνπ θαξακαγθά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην λαππεγείν 

θαη ηηο βηνκεραλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή.  

Πξηλ θάπνηεο δεθαεηίεο ε πεξηνρή απηή ήηαλ κέξνο αλαςπρήο θαη θνιχκβεζεο 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ Υατδαξίνπ θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Όκσο ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαιίαο ηνπ θαξακαγθά απαιινηξηψζεθε γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ Ναππεγείσλ.  

Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ναππεγείσλ ε πεξηνρή ππνβαζκίζηεθε θαη 

απνηέιεζε πφιν έιμεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο κε απνηέιεζκα 

λα ραξαθηεξηζζεί βηνκεραληθή – βηνηερληθή πεξηνρή.  

Ζ ππνβάζκηζε ηεο παξαιίαο νινθιεξψζεθε ην1974 κε ηελ αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε θαη ηεο ππφινηπεο έθηαζεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ λαππεγείσλ, 

αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε επέθηαζε κε επηρσκάησζε, ηεο αθηήο.  

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ πεξηιακβάλεη ζηηο επηινγέο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη απνκείλεη απφ ηελ αθηή θαξακαγθά. 

Αθφκε, ν Γήκνο καδί κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, είλαη 

απνθαζηζκέλνο λα αληηζηαζεί ζηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία 

εκπνξνκεηαθνκηζηηθνχ ιηκαληνχ ζην θαξακαγθά, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη 

πνιιαπιάζηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  
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1.4.6. ΗΣΟΡΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

ην Γήκν Υατδαξίνπ ππάξρνπλ αξθεηνί θαη ζεκαληηθνί ρψξνη αξραηνινγηθήο 

θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, απνδεηθλχνληαο ηε καθξφρξνλε δηαδξνκή ηεο 

πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο .  

Οη θπξηφηεξνη είλαη:  

ηε πεξηνρή ηνπ Πξνθήηε Ζιία φπνπ, θαηά κηα άπνςε, εληνπίδνληαη εξείπηα 

κεγάινπ νηθνδνκήκαηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην θελνηάθην ηεο Ππζηνλίθεο, ελψ 

θαη ν κηθξφο λαφο ηνπ Π. Ζιία  ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. 

Σν ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Γαθλί πνπ απνηεινχζε κηα απφ ηηο ζηάζεηο ηεο 

ειεπζίληαο  πνκπήο. Σξεηο ησληθνί θίνλεο ηνπ λανχ εθιάπεζαλ απφ ην Λφξδν 

Έιγηλ θαη βξίζθνληαη ζήκεξα ζην Βξεηαληθφ κνπζείν. 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Αθαίαο θαξακαγθά ππάξρεη αξραηνινγηθφο ρψξνο κε ηεξφ 

αθηεξσκέλν ζηε ζεά Αθξνδίηε. Σν ηεξφ απηφ απνηεινχζε αθφκα κηα απφ ηηο 

βαζηθέο ζηάζεηο ηεο ειεπζίληαο πνκπήο θαη δηέζεηε πινχζηα δηαθφζκεζε.  

Ννηηναλαηνιηθά ηνπ λανχ ζψδεηαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ηεξάο νδνχ. 

Μεηά ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ πεξλά πάλσ απφ ηε 

Λεσθ. Αζελψλ, έλα ηκήκα ηεο αξραίαο Ηεξάο Οδνχ θηλδπλεχεη λα θαιπθζεί 

απφ επηρσκαηψζεηο, γεγνλφο γηα ην νπνίν, ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη αλάδεημεο.  

Σν ζπήιαην ηνπ Παλφο ζην Γαθλί ν νπνίνο ήηαλ ζεκαληηθφο ιαηξεπηηθφο 

ηφπνο θαηά ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. 

Ζ Μνλή ηνπ Γαθλίνπ βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ άιζνπο Υατδαξίνπ, θνληά 

ζηελ Ηεξά Οδφ. Σν κνλαζηήξη έρεη αλεγεξζεί ζηελ ηνπνζεζία φπνπ πηζαλφηαηα 

βξηζθφηαλ ην ηεξφ ηνπ Γαθληαίνπ Απφιισλα.  

Σν κνλαζηήξη, ρξνλνινγείηαη ζηνλ 11ν κ.Υ. αηψλα, πεξηβάιιεηαη απφ 

εμσηεξηθφ πεξίβνιν κε ππξγίζθνπο, θαη αλήθεη ζηνλ νθηαγσληθφ ηχπν. Καηά 

ηνλ 19ν αηψλα μεθίλεζαλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο απφ ηελ Αξραηνινγηθή 

Δηαηξεία, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα σο ζήκεξα, γηα ηελ 
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απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηελ δηάζσζε ησλ ςεθηδσηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

Ζ Μνλή επιήγε απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1999 θαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ζηε Μνλή. Δίλαη γεγνλφο, φηη έρνπλ παξνπζηαζηεί κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ψζηε λα κελ είλαη επηζθέςηκν ην 

Μλεκείν απηφ ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

Σν δηαηεξεηέν θηίξην, ν Πχξγνο «Παιαηάθη» πνπ εηθάδεηαη φηη ρηίζηεθε γχξσ 

ζηα 1853 θαη ζήκεξα ζηεγάδεη ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ.  

Πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ην 1985 θαη ηφηε μεθίλεζαλ δηαδηθαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θαη αλαπαιαίσζεο.  Σνλ Ηνχλην ηνπ 1993 έγηλαλ ηα επίζεκα 

εγθαίληα. ε βνεζεηηθφ θηίξην πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ην «Παιαηάθη» θαη 

ρξεζίκεπε σο μελψλαο αλαθαιχθζεθαλ ηνηρνγξαθίεο ηνπ Νηθνιάνπ Γχδε.  

Σν θηίξην Γχδε, αλαπαιαηψζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.   

ηνλ επξχηεξν ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην ΠΑΛΑΣΑΚΗ, έγηλε ε γλσζηή κάρε ηνπ 

Υατδαξίνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1826, φπνπ ν Γ. Καξατζθάθεο κε ηα 

ζηξαηεχκαηά ηνπ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ θηιέιιελα Φαβηέξν κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ, επηηέζεθαλ ζηνλ Κηνπηαρή πνπ πνιηνξθνχζε ηελ Αθξφπνιε.  

Έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ηζηνξηθφο ηφπνο ηνπ Υατδαξίνπ είλαη ην «BLOCK 

15» ηφπνο θπιάθηζεο αληηζηαζηαθψλ πνπ επξφθεηην λα εθηειεζηνχλ ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο.  

Απνηειεί κέξνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ΚΔΒΟΠ-ΚΔΓΒ πνπ έρεη θεξπρηεί ηζηνξηθφο 

ηφπνο θαη ζην ρψξν απηφ έρεη αλεγεξζεί κλεκείν εζληθήο αληίζηαζεο.  

Απφ ην BLOCK 15 κεηαθέξνληαλ νη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, κε 

θακηφληα πνπ πεξλψληαο απφ ηελ νδφ Αγσληζηψλ ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ, 

έθηαλαλ ζην ζθνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο γηα εθηέιεζε.   

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, απαηηεί ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο εμαγγειίαο γηα 

κεηαηξνπή ηνπ   BLOCK 15 ζε κλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο. 

 



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144  

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

 

40 

1.4.7. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

- Ζ χπαξμε ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ θαξακαγθά, ηνπ Αζπξνπχξγνπ θαη ηεο Διεπζίλαο, νδεγεί ζηελ 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ.  

- Παξάιιεια, δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο πξνθαινχληαη απφ ην 

γεγνλφο φηη απφ ην Υατδάξη δηέξρνληαη ζεκαληηθνί νδηθνί άμνλεο ηεο Αηηηθήο, 

κε έληνλνπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο, φπσο ε Λεσθφξνο Αζελψλ – 

Κνξίλζνπ θαη ε Ηεξά Οδφο. 

- Ζ ερνξχπαλζε ζηε Λεσθ. Αζελψλ, έρεη θαηαγξαθεί σο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζην Υατδάξη (κειέηε Αζηεξνζθνπείνπ κε ζέκα 

«Ρχπαλζε θαη ζφξπβνο ζην Γήκν Υατδαξίνπ»). 

- Ζ χπαξμε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζηνλ απρέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γαθληνχ, αλακέλεηαη λα επηθέξεη πεξεηαίξσ επηβάξπλζε ζηελ πεξηνρή, ιφγσ 

ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ θξαδαζκψλ. 

Παξάιιεια, απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ ζα δεηεζεί ε ¨ζεξαπεία¨ ηνπ πιεγέληνο 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γξακκήο.  

- εκαληηθφ πξφβιεκα γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, φπσο θαη γηα φινπο ηνπο 

άιινπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, απνηειεί ε δηαρξνληθή απφζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ φιεο ηεο Αηηηθήο ζην Υψξν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο 

Φπιήο-  Άλσ Ληνζίσλ, πνπ πιένλ έρεη ππεξθνξεζηεί.  

Ζ δεκηνπξγία ΥΤΣΑ κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαη κε θαηάιιειε 

ρσξνζέηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην πξφβιεκα .  

Σν φιν πξφβιεκα, επηηείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

θαηνίθσλ επξχηεξα ηεο Γπηηθήο Αζήλα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο Φπιήο- 

Άλσ Ληνζίσλ, πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα βηψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ΥΤΣΑ 

φιεο ηεο Αηηηθήο. 
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-Ο Γήκνο Υατδαξίνπ πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη θάζε ρξεκαηνδνηηθή  γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο. 

Ήδε έρνπλ ππνβιεζεί δχν πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ΑΠΔ ζε ζρνιεία θαη 

Γεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ Πξνζθιήζεηο 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα βηνθιηκαηηθφ 

ρεδηαζκφ, πξάζηλεο ζηέγεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, επέθηαζε Φπζηθνχ Αεξίνπ 

θ.α. 
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1.5 ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

1.5.1. ΓΗΚΣΤΑ  

1.5.1.1 Ύδξεπζε 

ηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαιχπηεηαη, φπσο 

θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο πξσηεχνπζαο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π.  

Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ππάγεηαη εμ νινθιήξνπ 

ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. θαη ν Γήκνο ζπλδξάκεη κφλν επηθνπξηθά, θαηά πεξίπησζε, αλ 

είλαη απαξαίηεην.  

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαιχπηεηαη ζην 100% ηεο έθηαζεο ηεο απφ 

ην δίθηπν χδξεπζεο.  

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ πεξηιακβάλεη 

κεγάιεο εθηάζεηο πξαζίλνπ (Πάξθν Νενιαίαο, Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν, Άιζνο 

Γαθλίνπ, Άιζνο Πξνθήηε Ζιία, Γηνκήδεηνο Βνηαληθφο Κήπνο θιπ.) νη 

απαηηήζεηο παξνρήο λεξνχ γηα άξδεπζε είλαη κεγάιεο.  

Οη εηήζηεο αλάγθεο γηα αξδεχζεηο αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 350.000 θπβηθά 

κέηξα λεξνχ.  

Οη ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο εληφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

παξνρή ηέηνηαο πνζφηεηαο θαη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη άιιεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη σο αλαγθαία ε δηαζχλδεζε ησλ αξδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε ηηο ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο. 

Παξάιιεια, ππάξρεη αλαζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ θαη αιιαγή ζηε θηινζνθία 

ησλ θπηεχζεσλ, κε πεξηνξηζκφ ηνπ γθαδφλ θαη κε θπηεχζεηο πνπ δελ απαηηνχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο.  

1.5.1.2 Απνρέηεπζε 

Σα δίθηπα απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ 

ππάγνληαη, φπσο θαη ην δίθηπν χδξεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π., 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο.  

Ο Γήκνο εκπιέθεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δεπηεξεχνληνο 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 
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ε φ,ηη αθνξά ην δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ, ν Γήκνο Υατδαξίνπ δηαζέηεη 

ζρεδφλ πιήξε θάιπςε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο ηεο Αθαίαο θαη ηνπ 

θαξακαγθά φπνπ δελ πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο αιιά ιεηηνπξγνχλ 

βφζξνη.  

Γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, επηδηψθεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ε 

εμαζθάιηζε έγθξηζεο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο  θαηαζθεπήο 

θεληξηθνχ αγσγνχ- απνδέθηε, κήθνπο πεξίπνπ 3 ρηιηνκέηξσλ. 

Παξάιιεια, ζα εθπνλεζεί κειέηε γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν ησλ πεξηνρψλ, 

ψζηε γηα ην πιήξεο έξγν λα θαηαζηεί εθηθηή ε ππνβνιή πξφηαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην Π.Δ.Π. Αηηηθήο θαη ελ ηέιεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ 

ζα αξηηψζεη ηα έξγα ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. 

1.5.1.3 Όκβξηα 

Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, είλαη ε 

έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ θεληξηθνχ απνδέθηε νκβξίσλ επί ηεο Δζληθήο Οδνχ 

Αζελψλ- Κνξίλζνπ, δεδνκέλνπ φηη ζην ζηάδην ράξαμεο ηεο Αζελψλ – 

Κνξίλζνπ δελ είρε πξνβιεθζεί ε παξάιιειε θαηαζθεπή θεληξηθνχ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ. 

  Γηα ην ιφγν απηφ, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ νη φγθνη λεξνχ απφ 

ηηο πςειφηεξεο πεξηνρέο ηνπ Γάζνπο Υατδαξίνπ, νδεγνχληαη κέζσ ηεο 

Δζληθήο Οδνχ ζην θεληξηθφ Υατδάξη, δεκηνπξγψληαο έληνλα πξνβιήκαηα. 

Με παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ, κέρξη ζήκεξα έρεη θαηαζθεπαζηεί ην ηκήκα 

απνδέθηε απφ ην χςνο ηνπ Γαθληνχ κέρξη ην χςνο ηεο νδνχ Κππξίσλ 

Αγσληζηψλ (Ννκαξρία Αζελψλ), ελψ είρε μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδεηαη ηκήκα 

ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., θαηά 

κήθνο ηεο Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, απφ ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ έσο ην χςνο ηεο 

νδνχ Ηεξνχ Λφρνπ. Σν έξγν απηφ ζηακάηεζε θαη ην έξγν καηαηψζεθε.  

ήκεξα, ε αξκνδηφηεηα ησλ αγσγψλ νκβξίσλ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

φπνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Όκνηα, πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο  απφ ην χςνο 

ηεο νδνχ Ηεξνχ Λφρνπ έσο ην χςνο ηεο νδνχ Πχινπ. 
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Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ απηνχ ζρεδηαζκνχ θαη κε ηελ παξάιιειε 

θαηαζθεπή επηκέξνπο ηκεκάησλ θαηά κήθνο ηεο Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, ζα 

έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

πδάησλ ζην Υατδάξη γηα λα δνζεί νξηζηηθή ιχζε ζην ζέκα ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο.   

 

1.5.1.4 Σειεπηθνηλωλίεο 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, σο ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο πξσηεχνπζαο, θαιχπηεηαη πιήξσο, σο πξνο ηηο 

ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ, απφ ηα δίθηπα ζηαζεξήο, αζχξκαηεο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαζψο θαη ζηαζεξήο θαη αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

ηφζν ηνπ Ο.Σ.Δ. φζν θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδησηηθψλ πάξνρσλ. Ζ θάιπςε γηα 

θάζε είδνπο επηθνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην 

100%. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν κεγάινο αξηζκφο παξφρσλ φισλ 

απηψλ έρεη σο επίπησζε  ηε δηαξθή εκθάληζε αζχκκεηξσλ ηνκψλ ζηνπο 

δξφκνπο φιεο ζρεδφλ ηεο πφιεο. 

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, κε αμηνπνίεζε πφξσλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Φεθηαθή χγθιηζε», έρεη εγθαηαζηήζεη Γίθηπν Δπξπδσληθψλ ππνδνκψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο πξφζβαζεο απφ πιαηείεο θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο. 

Σν δίθηπν απηφ, ιεηηνπξγεί πηινηηθά ζε 16 ζεκεία ηεο πφιεο, ιφγσ φκσο ηεο 

κεγάιεο δήηεζεο είλαη αλαγθαία ε επέθηαζή ηνπ. 

 

1.5.1.5 Ζιεθηξνδόηεζε 

Καη ζε φ,ηη αθνξά ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 

θαιχπηεηαη θαηά 100%. Τπάξρνπλ ζπλδέζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

ηηκνινγίσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νηθηαθέο, εκπνξηθέο, βηνηερληθέο θαη 

βηνκεραληθέο. Ζ Γ.Δ.Ζ. είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο λέεο παξνρέο θαη 

ζπλδέζεηο θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο. 
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Ο Γήκνο κέζσ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ δηθηχνπ ηνπ δεκνηηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ.  

Δπίζεο ν Γήκνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ησλ δεκνηηθψλ 

έξγσλ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ.  

Ζ θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ απφ ην δίθηπν δεκνηηθνχ 

ειεθηξνθσηηζκνχ αλέξρεηαη ζην 90% πεξίπνπ θαη ρξεηάδεηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ επέθηαζεο.  

Παξάιιεια, ν Γήκνο επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. 

 

1.5.1.6 Οδηθό Γίθηπν 

-Σν Υατδάξη, ζπλδέεηαη θπθινθνξηαθά κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

θαη κε ηηο πεξηνρέο ηνπ Θξηαζίνπ θπξίσο απφ ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ – 

Κνξίλζνπ, κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηνπο γχξσ Γήκνπο κέζσ ηεο Ηεξάο Οδνχ θαη ηεο  

Λ. ρηζηνχ. 

 Ζ Δζληθή Οδφο Αζελψλ – Κνξίλζνπ έρεη σο θχξην πξννξηζκφ ηφζν ηελ 

εμππεξέηεζε ελδναζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κεγάινπ κήθνπο φζν θαη 

ππεξαζηηθέο κεηαθηλήζεηο πξνο Πεινπφλλεζν θαη Γπηηθή Διιάδα.  

Ο δξφκνο απηφο, εμαζθαιίδεη ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο πςεινχ 

θπθινθνξηαθνχ θνξηίνπ θαζψο δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή γεσκεηξία κε ηέζζεξηο 

ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε θαη δηαρσξηζηηθή λεζίδα. 

Ζ γεσκεηξία απηή, δελ πθίζηαηαη απφ ην χςνο ηνπ Γαθληνχ θαη κέρξη ην δπηηθφ 

πέξαο ηεο πφιεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έληνλα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα 

θαη απνθφπηεη ην Υατδάξη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ζε πεξηφδνπο κεγάινπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. 

 Οη δηαζηαπξψζεηο ηεο Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ είλαη ηζφπεδεο, ειεγρφκελεο κε 

θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. Οη πεξηζζφηεξεο δηαζηαπξψζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ππεξθφξησζε θαηά ηηο ψξεο αηρκήο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο.  
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Ζ ππνγεηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Οδνχ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε θπζηθή 

ελνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Υατδαξίνπ. 

Ζ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ππέξγεησλ γεθπξψλ 

(πξφηαζε πνπ ήδε εμεηάδεηαη απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ), ζα ζπκβάιιεη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ πεδψλ δεκνηψλ εθαηέξσζελ ηεο Δζληθήο Οδνχ. 

-εκαληηθφ βάξνο ησλ εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ παξαιακβάλεη ε Ηεξά Οδφο, 

δξφκνο πνπ εμππεξεηεί ζρεηηθά κεγάιεο ελδναζηηθέο κεηαθηλήζεηο, κε κέζε 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 50 ρικ. αλά ψξα θαη 2 ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε. Γηα 

ηελ Ηεξά Οδφ, ζεσξείηαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή θφκβνπ γηα ηε ζχλδεζε κε ηελ 

Δζληθή Οδφ, δήηεκα πνπ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ ζηελ 

επφκελε θπθινθνξηαθή κειέηε,  θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ θσηηζκνχ ηεο. 

-Ζ θαηαζθεπή ηεο Λεσθ. Ζξαθιένπο- Ρίκηλη θαη ε δεκηνπξγία ηζφπεδνπ 

θφκβνπ ζην χςνο κε ηελ Δζληθή Οδφ, έδσζε ζεκαληηθή ιχζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Αηηηθφλ, ζηα ηξαηφπεδα θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Πάξθνπ Ηζηνξηθήο Μλήκεο. 

Κξίλεηαη φκσο σο απφιπηα αλαγθαία ε δηάλνημε ηεο δηαδεκνηηθήο νδνχ Αγίαο 

Σξηάδνο, ψζηε λα εμππεξεηεζεί ζπλνιηθά ε πεξηνρή. 

-Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 

είλαη ε αλεπάξθεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πςεινχο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο 

πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Σν πξφβιεκα νθείιεηαη ζηε ξπκνηνκία ηεο πεξηνρήο ηνπ Υατδαξίνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη θπξίσο ζηνπο ζηελνχο δξφκνπο θαη ζηε ζηάζκεπζε ησλ 

νρεκάησλ πνπ ζπλήζσο γίλεηαη  θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, απαηηείηαη ε εθπφλεζε λέαο θπθινθνξηαθήο κειέηεο, 

κε ηελ νπνία ζα εμεηάδεηαη ε εθηξνπή ηεο ξνήο ησλ νρεκάησλ πξνο 

δηάθνξνπο θφκβνπο, ε δεκηνπξγία πεδφδξνκσλ, ε πηζαλή δεκηνπξγία 

κνλνδξνκήζεσλ γηα ηελ απνζπκθφξεζε νδηθψλ αμφλσλ. 

Παξάιιεια, ε λέα θπθινθνξηαθή κειέηε ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο θηλήζεηο 

ζηνπο δηαδεκνηηθνχο δξφκνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δεηεζνχλ πξνηάζεηο γηα 

πεδνδξφκνπο θαη δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ. 
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-Αθφκε, εθηηκάηαη σο αλαγθαία ε θαηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε 

θεληξνβαξηθφ ζεκείν ηεο πεξηνρήο Κέληξνπ Υατδαξίνπ γηα ηελ 

απνζπκθφξεζε ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηελ αλεμέιεγθηε ζηάζκεπζε. 

-Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε επέθηαζε ηνπ Αηηηθνχ Μεηξφ ζηελ Αγία Μαξίλα  

θαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο δίπια ζην ζηαζκφ πνπ αλακέλεηαη λα 

βειηηψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Βέβαηα, ελψ νη εξγαζίεο ηνπ ηαζκνχ 

έρνπλ νινθιεξσζεί, ν ηαζκφο δελ έρεη δνζεί ζε ρξήζε, ππεξβαίλνληαο θαηά 

δχν έηε ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο θαη κε άγλσζην ζήκεξα ην πφηε ζα 

παξαδνζεί νξηζηηθά. 

Απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ, ρξεηάδνληαη παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζηπζέαο,  γηα ηελ αλάζρεζε επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΜΔΣΡΟ θαη 

ηνπ ηεξκαηηθνχ ηαζκνχ.  

-Ζ χπαξμε  ηεο Αηηηθήο Οδνχ, δελ έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

ειάθξπλζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θνξηίσλ ηεο Λ. Αζελψλ – Κνξίλζνπ, ιφγσ 

ησλ πςειψλ δηνδίσλ. 

1.5.1.7 Γεκνηηθή θαη Γεκόζηα πγθνηλωλία, ΜΔΣΡΟ 

- ην Γήκν Υατδαξίνπ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1994 δίθηπν δεκνηηθήο 

ηνπηθήο ζπγθνηλσλίαο. Οη ιφγνη πνπ επέβαιιαλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ 

νπζηαζηηθά, ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ηνπ Υατδαξίνπ, 

θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο ηηο 

θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο.  

ήκεξα, ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία δηεμάγεηαη κε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ιεσθνξείσλ θαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

Απαηηείηαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδξνκήο θαη ε εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά λέσλ ιεσθνξείσλ, ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκε 

θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία. 

- Οη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο εμππεξεηνχλ ηνπο δεκφηεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο 

απφ θαη πξνο ηνλ Πεηξαηά (803), απφ θαη πξνο ηνλ ζηαζκφ ΜΔΣΡΟ ζηνλ Αγ. 

Αληψλην (075),  απφ θαη πξνο ηνλ ζηαζκφ ΜΔΣΡΟ ζην Αηγάιεσ (750, 811) θαη 

κε ηηο γξακκέο Α15 θαη Β15 (η. Λαξίζεο κε Γάζνο θαη Παιαηάθη αληίζηνηρα).   
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Μεηά ηε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ  ΟΑΑ λα ζηακαηήζεη ζπγθνηλσληαθέο 

γξακκέο ηνπ Υατδαξίνπ, έρεη απνθνπεί ε απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ Κέληξνπ ηεο 

πφιεο κε ηελ Αζήλα. 

- εκαληηθή εμππεξέηεζε παξέρεηαη θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Υατδαξίνπ απφ 

ηελ χπαξμε ησλ δχν ηαζκψλ ΜΔΣΡΟ ζην Πεξηζηέξη θαη ζην Αηγάιεσ, πνπ ζα 

βειηησζεί κε ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ ζηα ζχλνξα κε ην 

Γήκν Αηγάιεσ. 
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1.6 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

1.6.1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ην Γήκν Υατδαξίνπ ζπληειείηαη έλα ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη πξφλνηαο. 

Δηδηθφηεξα, ιεηηνπξγνχλ εγθαηαζηάζεηο, πιήξσο εμνπιηζκέλεο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δεκνηηθψλ αλαγθψλ ζην επίπεδν ηεο θχιαμεο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο θαη ηελ εκεξήζηα παξακνλή θαη ςπραγσγία ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ ηνπ Γήκνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πινπνηνχληαη θπξίσο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο 

Τπεξεζίαο, ε νπνία, πέξαλ ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζπληνλίδεη θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ Ν. Π. «Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί  ηαζκνί», φζν 

θαη ηνπ Ν.Π.  «Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθηωκέλωλ» (Σα Ν.Π. απηά, 

πεξηήιζαλ ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε 

ζέκα «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»).  

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, εληζρχεη κε θάζε ηξφπν θηλήζεηο πνιηηψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ζεκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Απνηηκψληαο ηηο ππνδνκέο ησλ πξψελ απηψλ Ν.Π., αλαθέξνληαη ηα 

αθφινπζα: 

ην Γήκν Υατδαξίνπ ιεηηνπξγνχλ 6  Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί γηα 

ηελ θάιπςε εκεξήζηαο παξακνλήο θαη εζηίαζεο παηδηψλ θαη βξεθψλ. Οη 

γνλείο επηβαξχλνληαη κε κηα κεληαία πιεξσκή πνπ πνηθίιεη αλάινγα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. ην πιαίζην ηεο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ 

πξνζθέξνληαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο παηδηάηξνπ, παηδνςπρνιφγνπ, 

δηαηξνθνιφγνπ, κνπζηθνπαηδαγσγνχ θ.α. ηνπο ηαζκνχο απηνχο, 

θηινμελνχληαη πεξίπνπ 600 παηδηά ειηθίαο σο 6 εηψλ θαη εθεί εξγάδνληαη 

πεξίπνπ 27 κφληκνη  ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Δπεηδή ππάξρνπλ 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή 2 αθφκε 

ηαζκψλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ζηελ νδφ 

Βεξγίλαο. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ. 
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ην Γήκν Υατδαξίνπ, ιεηηνπξγνχλ 3 Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο 

Ζιηθησκέλσλ, ζηηο πεξηνρέο Γάζνπο, Κέληξνπ, Αγ. Γξεγνξνχζαο θαη 

Κνπλειηψλ. πλνιηθά είλαη εγγεγξακκέλνη πεξίπνπ 3.800 άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, 

ζπκκεηέρνπλ φκσο νπζηαζηηθά πεξίπνπ 2.000 ππεξήιηθεο, ζηνπο νπνίνπο 

πξνζθέξνληαη εληεπθηήξην, ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, θπζηθνζεξαπεία, 

γπκλαζηηθή, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθδξνκέο, ζαιάζζηα κπάληα θιπ.. 

ηα ΚΑΠΖ, απαζρνινχληαη 7 εξγαδφκελνη. 

Πξφζθαηα εγθξίζεθε γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» δξάζε κε ζέκα «ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ», κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ, ζα δηεπξπλζνχλ νη παξερφκελεο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο.   

Αθφκε, ζην πιαίζην ησλ ΚΑΠΖ αλαπηχζζεηαη ην  Πξφγξακκα «Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο».  

Σν πξφγξακκα απηφ, απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ειηθησκέλα θαη αλήκπνξα άηνκα 

πνπ θαηνηθνχλ ζην Γήκν θαη ηνπο πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο φπσο 

θαζαξηφηεηα ζπηηηνχ, αηνκηθή θαζαξηφηεηα, πιχζηκν ξνχρσλ θιπ. 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ελφο αθφκε ΚΑΠΖ, ε εμαζθάιηζε ζπλέρηζεο χπαξμεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο» θαη ε αχμεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο "Κέληξν Φπρνθνηλωληθήο Μέξηκλαο".  

θνπφο ηνπ είλαη ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ 

δεκνηψλ κέζα απφ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα παξνρή θξνληίδαο. Σν 

θχξην έξγν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ πξνζθέξεη ην Κέληξν είλαη ε 

ππεχζπλε πιεξνθφξεζε, ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο αληηκεησπίδεη δηαγλσζηηθά 

καζεδηαθέο δπζθνιίεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, γισζζηθέο δηαηαξαρέο, 
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θαζπζηέξεζε ηνπ ιφγνπ, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα. 

Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο «Έξεηζκα».  

Σν Κέληξν ζηεγάδεηαη ζε ηξηψξνθν θηίξην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 426 η.κ..Ζ 

δπλακηθφηεηα ηνπ Κέληξνπ είλαη 60 παηδηά. 

Σν θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

ιεηηνπξγία  θαη εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ.  

Σν Κέληξν έρεη σο ζθνπφ ηε θχιαμε παηδηψλ ειηθίαο 6-12 εηψλ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νιηγφσξεο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δπίζεο θηινμελεί παηδηά ζηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ παξερνκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

αλαθέξνληαη: 

Γεκόζην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο.   

Δίλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο κε ην 

Internet. Οη λένη ηεο πφιεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 

Νέσλ λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, λα απνθηνχλ κέζσ ηνπ Internet 

πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο πιεξνθνξίεο θαη λα 

θαιχπηνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  

 

1.6.2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ, θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δεθαπέληε λεπηαγσγεία θαη 

δεθαηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία, ζηε δεπηεξνβάζκηα επηά γπκλάζηα, ηέζζεξα 

εληαία ιχθεηα, έλα Σερλνινγηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Αθφκα ππάξρεη έλα 

Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

Παξά ηελ εηθφλα απηή, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη 
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ζηηο πεξηνρέο πνπ εληάρζεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα ζην ζρέδην πφιεο φπσο ε 

πεξηνρή ηεο Αθαίαο αιιά θαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο φπσο ε 

Γξεγνξνχζα.  

Παξάιιεια, ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα θπξίσο 

ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ησλ θηηξίσλ θαη ζα πξέπεη λα εληαζεί ε πξνζπάζεηα 

ηνπ Γήκνπ ηφζν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

φζν θαη γηα ηελ αξηίσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο. 

χκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηα ρνιεία έρνπλ πεξηέιζεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ζπληνλίδνληαη απφ δχν λέεο ρνιηθέο  Δπηηξνπέο, κία 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη κία γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 

1.6.3. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

χκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηα Ν.Π. ΓΑΟΥ θαη Ν.Π. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ, 

ζπγρσλεχζεθαλ ζε Δληαίν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφο 

Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ- Πνιηηηζκνχ- Νενιαίαο- Αζιεηηζκνχ Γ.Ο.Υ.Π.Ν.Α.» 

Δπηκεξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, αλαθέξνληαη ηα 

αθφινπζα: 

Ο Σνκέαο Πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαη Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ηε ιεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο, Μνπζείνπ 

θαη Πηλαθνζήθεο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ εξαζηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ηε 

δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παξαζηάζεσλ, ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ θ.α.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, είλαη πνιπάξηζκεο θαη 

πνιπεπίπεδεο. Απηέο επηηεινχληαη ζηηο ππάξρνπζεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

(Παιαηάθη, θηίξην Ν. Γχδε, πξψελ ΝΔΛΔ, Πνιηηηζηηθά Κέληξα Γάζνπο, Αγ. 

Γξεγνξνχζαο ) θαη εθεί ζπκκεηέρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο δεκνηψλ. 
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Χο θξίζηκν ζεκείν αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ απαζρφιεζε 

αληηπξνζσπεπηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ θαη δαζθάισλ γηα ηα ηκήκαηα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα. 

 

1.6.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

χκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηα Ν.Π. ΓΑΟΥ θαη Ν.Π. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ, 

ζπγρσλεχζεθαλ ζε Δληαίν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφο 

Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ- Πνιηηηζκνχ- Νενιαίαο- Αζιεηηζκνχ, Γ.Ο.Υ.Π.Ν.Α.» 

Δπηκεξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ, αλαθέξνληαη 

ηα αθφινπζα: 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνκέα Αζιεηηζκνχ, ζην Γήκν Υατδαξίνπ 

ππάξρνπλ: 

Σν 1ν Αζιεηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Υατδαξίνπ, κε 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα θαη θεξθίδεο ζεαηψλ, δηαδξνκέο ζηίβνπ, 

θιεηζηφ Γπκλαζηήξην,  8 αλνηρηά γήπεδα κπάζθεη-βφιετ-ηέληο, Απνδπηήξηα. 

Σν 2ν Αζιεηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ (Γήπεδν Σ. Υαξαιακπίδε) ζηελ Ηεξά Οδφ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ πεξηιακβάλνπλ γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα θαη εμέδξα 300 ζεαηψλ. 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην 2νπ Λπθείνπ ζην ρψξν ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην, πνπ  δηαζέηεη δχν πηζίλεο, (κηα ελειίθσλ θαη κηα 

παηδηθή). 
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1.7 ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

Ζ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θαη ππεξηνπηθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Υατδαξίνπ, πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ Γήκνπ κε ηνλ ΑΓΑ θαη κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

- Ζ δηεθδίθεζε ησλ Γήκσλ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ηξαηνπέδσλ, απαηηεί ηε ζπλέξγεηα ηνπ ΑΓΑ θαη ησλ Γήκσλ. 

Ζ δεκηνπξγία Φνξέα Γηαρείξηζεο ησλ ηξαηνπέδσλ, κπνξεί λα 

ζπληνλίζεη ηνπο Γήκνπο ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

- Έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ην Υατδάξη, είλαη ε επηβάξπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο βηνκεραλίεο ηνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ. 

Ζ  δεκηνπξγία Φνξέα Αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο 

ζα νδεγήζεη ζην δηαδεκνηηθφ ζπληνληζκφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. 

- Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΔΣΡΟ Αγ. Μαξίλαο, απνηειεί αληηθείκελν 

ησλ Γήκσλ Αηγάιεσ, Υατδαξίνπ θαη Αγ. Βαξβάξαο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

- Ζ δηάλνημε ηεο νδνχ Αγ. Σξηάδνο, έξγνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ εχξπζκε 

νδηθή επηθνηλσλία ηνπ Αηηηθνχ Ννζνθνκείνπ, απνηειεί ζέκα ηνπ Γήκνπ 

Πεξηζηεξίνπ θαη ηνπ Υατδαξίνπ. 

- Ζ αμηνπνίεζε θαη ε εθηεηακέλε αλαδάζσζε ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο, ε 

θαηαζθεπή δηαδεκνηηθψλ νδψλ θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ππεξηνπηθψλ ζεκάησλ, αθνξά ηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο 

Αζήλαο θαη ηνπ ΑΓΑ. 

Αθφκε, γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ππεξηνπηθψλ ζεκάησλ 

απαηηείηαη ε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ 

Γπηηθφ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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1.8 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, γίλεηαη κε βάζε ηελ 

πξναλαθεξζείζα θαηαγξαθή θαη ηε ζπλφςηζε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε  ησλ θξηζίκσλ δεηεκάησλ, ησλ 

αδπλακηψλ θαη ησλ επθαηξηψλ αλά ζεκαηηθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ 

Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔΣΑΑ. 

Οη ηξείο απηνί ζεκαηηθνί ηνκείο, είλαη  : 

Πεξηβάιινλ & πνηφηεηα δσήο 

Κνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο & αζιεηηζκφο 

Σνπηθή νηθνλνκία & απαζρφιεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε, έρεη σο αθνινχζσο : 

 

Θεκαηηθή ελόηεηα : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Θέκαηα 

Σνπηθήο 

αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα  & 

Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & Δπθαηξίεο 

Ηζόξξνπε 

αλάπηπμε 

Πνιενδνκηθώλ 

Δλνηήηωλ 

Ζ χπαξμε πςεινχ 

πληειεζηή δφκεζεο ζηηο 

πεξηνρέο Αγ. Γξεγνξνχζαο 

Διαηψλα 

 

Ζ θπθινθνξηαθή 

επηβάξπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ ζε δηάθνξεο 

Δθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ 

ρεδίσλ Αζηηθήο 

Αλάπιαζεο γηα ηηο πεξηνρέο 

απηέο 

 

 

Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

επηθαηξνπνηεκέλεο 
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πεξηνρέο   

Γεζκεπκέλνη ρψξνη πξνο 

απαιινηξίσζε γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ θαη θνηλσθειψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 

 

Κπθινθνξηαθήο κειέηεο 

Δμαζθάιηζε πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

απαιινηξηψζεσλ απφ ην 

Πξάζηλν Σακείν 

 

 

Φπζηθνί πόξνη Απνζπαζκαηηθή αμηνπνίεζε 

εθηάζεσλ απφ ην 

ηξαηφπεδν 

 

Δπέθηαζε ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ απφ ην 

ηξαηφπεδν 

 

Διιηπείο ζπληεξήζεηο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πξαζίλνπ 

 

Πνηθίιν φξνο 

 

Δθηάζεηο αλαμηνπνίεηεο 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπο  

Απαίηεζε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ 

ηξαηνπέδνπ 

Καηαζθεπή έξγσλ ζηηο 

παξαρσξεζείζεο εθηάζεηο 

 

Γηεθδίθεζε θνλδπιίσλ  απφ 

ηελ θεληξηθή εμνπζία, 

επηηάρπλζε ησλ 

ζπληεξήζεσλ  

 

Αλαδάζσζε ηνπ Πνηθίινπ 

Όξνπο 

Γηεθδίθεζε θνλδπιίσλ απφ 

ην Πξάζηλν Σακείν 

Δπηβάξπλζε 

ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Υξήζεηο Γεο  

 

Πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 

Θεζκνζέηεζε Υξήζεσλ Γεο 

 

Γηεθδίθεζε γηα ηε δηάλνημε 
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απφ ηελ Δζληθή Οδφ 

 

Πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 

απφ ην Θξηάζην Πεδίν 

 

Ζρνξχπαλζε ζηνπο 

θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο 

Λεηηνπξγία ηνπ ΜΔΣΡΟ 

ζηελ Αγία Μαξίλα 

 

Μεηαθίλεζε φισλ ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ 

θαζεκεξηλά ζηε Φπιή 

 

 

Πξφβιεκα ζηάζκεπζεο ζην 

Κεληξηθφ Υατδάξη 

 

Γηαζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ 

 

ηεο Δζλ. Οδνχ απφ ην χςνο 

ηνπ Γαθληνχ  

Γηαδεκνηηθέο δξάζεηο κε 

ηνπο Γήκνπο ηνπ Θξηαζίνπ  

 

Σνπνζέηεζε 

ερνπεηαζκάησλ ζε ζρνιεία 

Οινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ  

 

Γεκηνπξγία ηνπηθνχ 

ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο 

 

 

Δμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο 

Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε 

ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο 
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Σερληθά Έξγα 

ππνδνκήο 

Απνρεηεπηηθφ ζηελ Αθαία 

θαξακαγθά 

 

Διιηπήο θσηηζκφο ζε 

δηάθνξα ζεκεία 

 

Έιιεηςε απνδέθηε νκβξίσλ 

επί ηεο Δζλ. Οδνχ 

 

Έξγα παιαηνηέξσλ εηψλ  

 

 

Τινπνίεζε θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ 

 

Δπέθηαζε θαη ελίζρπζε 

δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 

 

Γηεθδίθεζε γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ 

Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο 

γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο 

 

 Κξίζηκα δεηήκαηα  

Ζ αλάγθε νινθιήξσζεο  φισλ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο  

Ζ εμάιεηςε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ   

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

Ζ εμαζθάιηζε πφξσλ απφ ην ΔΠΑ, JESICA, Πξάζηλν Σακείν 

Ζ βειηίσζε θπθινθνξίαο ζηελ πφιε 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144  

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

 

59 

 

Θεκαηηθή ελόηεηα : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ,ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

Θέκαηα 

Σνπηθήο 

αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα  & 

Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & Δπθαηξίεο 

Βειηίωζε 

Κνηλωληθώλ 

ππνδνκώλ 

Απμεκέλεο αλάγθεο γηα ηε 

θηινμελία παηδηψλ ζε 

Παηδηθνχο ηαζκνχο 

 

 Γελ θαιχπηνληαη φιεο νη 

πεξηνρέο απφ ΚΑΠΖ 

 

Ακθίβνιε εμέιημε 

Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο 

 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνιπεηείο 

 

Καηαζθεπή δχν αθφκε 

Παηδηθψλ ηαζκψλ 

 

 

 

Καηαζθεπή ελφο αθφκε 

ΚΑΠΖ  

 

 

 

Γηεθδίθεζε γηα ηε δηαξθή 

πινπνίεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ 

 

Δθηεηακέλεο θαη δηαξθείο 

ζπληεξήζεηο θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ 

Δθζπγρξνληζκ

όο ππνδνκώλ 

Δθπαίδεπζεο  

Έιιεηςε ζρνιείσλ πνπ 

εληάρζεθαλ ηειεπηαία ζην 

ρέδην Πφιεο 

 

Απφθηεζε αδφκεησλ 

νηθνπέδσλ θαη αλέγεξζε 

ζρνιείσλ 
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Παιαηφηεηα θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

 

Έιιεηςε Λπθείνπ ζηε 

Γξγνξνχζα 

 

ρνιεία θαη ΑΠΔ 

Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο 

 

 

Καηαζθεπή 4νπ Λπθείνπ 

Έγθξηζε Πξνγξακκάησλ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ΑΠΔ ζηα ρνιεία 

Πνιηηηζκόο Παιαηφηεηα θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

 

Κηηξηαθή ππνδνκή 

 

Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο ζε 

θηίξηα φπσο ην ΠΑΛΑΣΑΚΗ 

 

Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην 

θηίξην ¨Γ. Γηαρλήο 

Αζιεηηζκόο Παιαηφηεηα θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

 

Έιιεηςε θιεηζηψλ αηζνπζψλ 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο 

 

 

Καηαζθεπή θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξίνπ 

 

 Κξίζηκα δεηήκαηα  

Ζ θάιπςε ππαξρνπζψλ αλαγθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο 

Ζ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη ε βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ  

Ζ εμαζθάιηζε πφξσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο 
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Θεκαηηθή ελόηεηα : ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Θέκαηα 

Σνπηθήο 

αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα  & 

Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & Δπθαηξίεο 

Δπθαηξίεο 

Απαζρόιεζεο 

πξξίθλσζε ηνπ 

Γεπηεξνγελνχο Σνκά 

Απαζρφιεζεο 

- Δλζάξξπλζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ζε 

ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο. 

-Γξαθείν Δλεκέξσζεο 

Αλέξγσλ 

-Γεκηνπξγία Πχιεο 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο Αλέξγσλ 

-Δλεκέξσζε αλέξγσλ γηα 

δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο 

 Κξίζηκα δεηήκαηα  

Ζ άκεζε ελεκέξσζε ησλ αλέξγσλ 

Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ αλέξγσλ 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   ΑΑΑ...222:::   ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΗΗΗΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΖΖΖ   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ   ΑΑΑΞΞΞΗΗΗΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΖΖΖΖΖΖ   

ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΧΧΧΖΖΖ   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ   ΛΛΛΔΔΔΗΗΗΣΣΣΟΟΟΤΤΤΡΡΡΓΓΓΗΗΗΑΑΑ   

2.1 ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Οη γεληθέο θαη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, 

νκαδνπνηνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο  ζεκαηηθνχο ηνκείο: 

Πεξηβάιινλ & πνηφηεηα δσήο 

Κνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο & αζιεηηζκφο 

Σνπηθή νηθνλνκία & απαζρφιεζε 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔΣΑΑ, αθνινπζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ.  

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΔΝΗΚΔ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

Πεξηβάιινλ & Πνηφηεηα 

Εσήο 

Κνηλσλ. Πνιηηηθή, 

Παηδεία, 

Πνι/ζκφο  & 

Αζιεηηζκφο 

Σνπηθή 

Οηθνλνκία & 

Απαζρφιεζε 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ 

Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο 

θαη Δθαξκνγήο Διέγρνπ 

Πεξηβάιινληνο 

 

Σκήκα  

Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο 

ΓΟΥΠΝΑ 

 

Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε  

Γξαθείν Αδεηψλ 

θαηαζη/ησλ Τγ. 

ελδηαθέξνληνο 

ΚΔΠ 

Γεκ. Αζηπλνκία 

Γ. Γηνηθ. Τπεξεζηψλ 

& Οηθ Τπεξεζηψλ 

Γξαθείν Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο 

Σκήκα Πξνγξ/ζκνχ 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΔΠΗΣΔΛΟΤΝ ΚΤΡΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ & 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
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Οη θχξηεο ππεξεζίεο, είλαη εθείλεο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ζε έλα ζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο.  

Οη ππεξεζίεο πνπ επηηεινχλ ππνζηεξηθηηθέο θαη νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο, είλαη 

εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. 

ην παξφλ Κεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή, ζπλζεηηθή πεξηγξαθή 

ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ Γηεπζχλζεσλ 

θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ  πνπ ζήκεξα ηζρχεη. 

(ην πιαίζην ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010), απφ ην Γήκν Υατδαξίνπ 

θαηαξηίζζεθε θαη εγθξίζεθε αξκνδίσο, λένο Ο.Δ.Τ. πνπ φκσο κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη εθαξκνζζεί, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη γίλεη αθφκε ζεζκηθφ θείκελν). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. , ζην Γήκν Υατδαξίνπ 

πξνβιέπνληαη: 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ 

- Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

- Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Δθαξκνγήο Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο. 

- Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

Παξάιιεια, ζην Γήκν Υατδαξίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν Ννκηθά Πξφζσπα 

πνπ είλαη:  

- Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ, Πνιηηηζκνχ, Νενιαίαο- Αζιεηηζκνχ 

- Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλά ππεξεζία θαη αλά 

Ννκηθφ Πξφζσπν, ε νξγαλσηηθή ππνδνκή, ην πθηζηάκελν δπλακηθφ, ε 

θηηξηαθή ππνδνκή, νη δπλαηφηεηεο θαη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη νη πεξηνξηζκνί 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο.  
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2.2 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2.2.1. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

Σν Ηδηαίηεξν Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ππνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γεκάξρνπ. 

ην Ηδηαίηεξν Γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ απαζρνινχληαη 2 άηνκα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ ηξείο (3) ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη έλαλ εθηππσηή. 

Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Σν γξαθείν απηφ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη αλήθεη 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ. 

ην Γξαθείν ηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα, απαζρνινχληαη 3 άηνκα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ ηξείο (3) ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη δχν (2) εθηππσηέο. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο σο εθπξφζσπνο ηνπ Γεκάξρνπ, πξνΐζηαηαη φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη αζθεί ηε γεληθή επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

πληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη θξνληίδεη 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Απνθάζεσλ Δγθπθιίσλ θ.ιπ. 

Μειεηά ηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη δίλεη ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

απηψλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο. 

Θεσξεί φιε ηελ αιιεινγξαθία πνπ ππνβάιιεηαη γηα ππνγξαθή ζην Γήκαξρν 

θαη θαζίζηαηαη ζπλππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο. 

Υαξαθηεξίδεη ηελ εηζεξρφκελε ζην Γήκν αιιεινγξαθία θαηά αξκνδηφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ θαη ελεκεξψλεη ακέζσο ην Γήκαξρν γηα ηα ζέκαηα πνπ 

είλαη επείγνληα ή παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα ελδηαθέξνλ. 
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Γέρεηαη ην θνηλφ θαη δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

πληάζζεη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηε γεληθή αιιεινγξαθία ηνπ 

Γεκάξρνπ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ άιισλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

Γξακκαηεία Αληηδεκάξρωλ 

Ζ Γξακκαηεία Αληηδεκάξρσλ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αληηδεκάξρσλ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα άηνκα. 

Ο εμνπιηζκφο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ, απνηειείηαη απφ νθηψ 

(8) ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηέζζεξηο (4)  εθηππσηέο. 

Γξαθείν Σύπνπ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ είλαη ν ρεδηαζκφο Δπηθνηλσληαθήο 

ηξαηεγηθήο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε πινπνίεζε  

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Σν Πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ 2 άηνκα. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ, απνηειείηαη απφ δχν (2) ππνινγηζηέο θαη δχν (2) 

εθηππσηέο. 

Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ 

Σν Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ απνηειεί Σκήκα ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ. 

Σν Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ζηειερψλεηαη απφ δχν (2) άηνκα (κηα 

δηθεγφξν θαη έλαλ απφθνηην Ννκηθήο ρνιήο) . 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ππνινγηζηέο θαη έλαλ (1) 

εθηππσηή. 

Σν γξαθείν, έρεη ηελ επζχλε γηα θάζε λνκηθφ ζέκα πνπ αθνξά ην Γήκν θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ: 

Ννκηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αλαηίζεληαη απφ ην Γήκαξρν, ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηηο Δπηηξνπέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ. 
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Παξάιιεια, ε Ννκηθή χκβνπινο παξίζηαηαη θάζε δηθαζηηθήο Αξρήο, ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ηηο Δπηηξνπέο φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. 

Αθφκε, γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, ηεξεί αξρείν δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ, παξαθνινπζεί ηνπο λφκνπο, Γηαηάγκαηα ή Απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην Γήκν. 

Χο ζεηηθφ ζεκείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ είλαη φηη νη λνκηθνί πνπ 

εξγάδνληαη εθεί, γλσξίδνπλ άξηζηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, κε απνηέιεζκα λα εξγάδνληαη απνδνηηθά 

αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

Χο αξλεηηθφ ζεκείν αλαθέξεηαη ε κε επαξθήο ζηειέρσζε.  Δίλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ελφο αθφκε δηθεγφξνπ. 

Γξαθείν Δηδηθώλ πκβνύιωλ πλεξγαηώλ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο απφ εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη ε επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο Γεκνηηθήο 

Πνιηηηθήο. 

 Σν Πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ 2 άηνκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

απαζρνινχληαη δχν επηπιένλ άηνκα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ, απνηειείηαη απφ ηξείο (3) ππνινγηζηέο θαη δχν 

(2) εθηππσηέο. 

 

2.2.2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚ.  ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ζ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ επηκέξνπο εμέηαζε ησλ 

ηκεκάησλ ηεο. 

22..22..22..11..  ΣΣκκήήκκαα  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθόό  

Σν Σκήκα Γηνηθεηηθφ, νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζε πέληε γξαθεία: 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ 
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Γξαθείν Πξσηνθφιινπ – Γηεθπεξαίσζεο Αξρείνπ 

Γξαθείν Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο θαη Δθπαίδεπζεο 

Σν Γξαθείν Πξνζσπηθνχ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 

θάζε θνξά λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πάζεο 

θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ, 

ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ φινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπληάζζεη παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία πιεξσκήο ηνπ  πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλνπνηεί ηηο επεξρφκελεο 

κεηαβνιέο, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο βεβαηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ.  

Σν Γξαθείν Πξσηνθφιινπ – Γηεθπεξαίσζεο Αξρείνπ θξνληίδεη γηα ηελ 

παξαιαβή, πξσηνθφιιεζε, θαη ζπζρέηηζε ησλ θάζε θχζεο εηζεξρνκέλσλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη ζηηο ππεξεζίεο. Αληίζηνηρα, 

δηελεξγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμεξρφκελε 

αιιεινγξαθία. Απφ ην Γξαθείν απηφ, δηαθηλνχληαη εηεζίσο πεξίπνπ 45.000 

έγγξαθα. 

Σν Γξαθείν Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο θαη Δθπαίδεπζεο αζρνιείηαη κε ηε 

δηελέξγεηα εκεξίδσλ, αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε αλαθνηλψζεσλ απφ άιιεο ππεξεζίεο κε ζέκαηα ηε 

δηαξθή επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ. 

Οη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ην Πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ.  

Σν Σκήκα είλαη ζήκεξα πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν. Ο εμνπιηζκφο ηνπ 

Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) ππνινγηζηέο θαη ηξείο (3) εθηππσηέο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Σκήκα, 3 εξγαδφκελνη ΓΔ 

απαζρνινχληαη ζην Πξσηφθνιιν θαη 1 ΓΔ ζην Γξαθείν Δπηκφξθσζεο.  
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Πξνζωπηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ        2           6             8 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ      

ΤΝΟΛΟ 2  6  8 

 

 

22..22..22..22..  ΣΣκκήήκκαα  ΓΓεεκκννηηηηθθννύύ  ππκκββννππιιίίννππ  

Σν Σκήκα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαξζξψλεηαη ζε δχν γξαθεία σο 

αθνινχζσο: 

Γξαθείν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γξαθείν Δπηηξνπψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ είλαη: 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

Δπηηξνπή Κηεκαηνινγίνπ 

Δπηηξνπή Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο  

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 

Παξάιιεια, απφ ην Σκήκα απηφ θαιχπηεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ: 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο επηθεληξψλνληαη ζηελ ππνζηήξημε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
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εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζηε ζχληαμε θαη δηαβίβαζε απνθάζεσλ φπνπ λνκίκσο 

πξνβιέπεηαη. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ         2  2 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ      

ΤΝΟΛΟ   2  2 

 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ 2 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

δχν (2) εθηππσηέο. 

 

22..22..22..33..  ΣΣκκήήκκαα  ΓΓεεκκννηηηηθθήήοο  ΚΚααηηάάζζηηααζζεεοο  

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ην ηκήκα νξγαλψλεηαη ζε 

ηέζζεξα γξαθεία: 

Γξαθείν Γεκνηνινγίνπ 

Γξαθείν Μεηξψσλ Αξξέλσλ θαη ηξαηνινγίαο 

Γξαθείν Ηζαγέλεηαο – Δθινγψλ 

Γξαθείν Λεμηαξρείνπ 

ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ηα γξαθεία ηνπ Γεκνηνινγίνπ θαη ηνπ Λεμηαξρείνπ, ζηα 

νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ άιισλ δχν ηκεκάησλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηνινγίνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ (80 – 120 κεληαίσο). ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά πεξηιακβάλνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο, ηα 

πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θιπ 
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Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα εγγξαθή ζε Νεπηαγσγεία θαη παηδηθνχο 

ζηαζκνχο. (ηαρπδξνκηθή απνζηνιή 1.500 πεξίπνπ θάζε Απξίιε). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή απμάλεη πνιχ ην θφξην δνπιεηάο ην κήλα Απξίιην. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη γίλεηαη ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηνπο δεκφηεο πνπ ε 

ππεξεζία γλσξίδεη φηη ζα ρξεηαζηνχλ ην πηζηνπνηεηηθφ (πεξίπνπ 1.500 

επηζηνιέο θάζε Απξίιε) 

Δγγξαθέο λέσλ δεκνηψλ 10 πεξίπνπ αηηήζεηο θαζεκεξηλά) 

Σήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Αξξέλσλ (ζχληαμε εηήζηνπ κεηξψνπ αξξέλσλ). 

εκεηψλεηαη φηη θάζε ρξφλν εγγξάθνληαη πεξίπνπ 280 άξξελεο. 

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη εγγξαθή λέσλ ςεθνθφξσλ. 

Κάζε ρξφλν εγγξάθνληαη πεξίπνπ 400 λένη ςεθνθφξνη. 

Πνιηηνγξαθήζεηο αιινδαπψλ. Σν γξαθείν ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζην 

ΤΠΔΓΓΑ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη θάπνηνο αιινδαπφο 

Γεκφηεο Υατδαξίνπ. Ζ ζπρλφηεηα θαηάζεζεο ζρεηηθψλ αηηήζεσλ είλαη 2 

αηηήζεη ην κήλα. 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ (ζπρλφηεηα έθδνζεο 

πεξίπνπ 15 εβδνκαδηαίσο) 

Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο 

Απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηνινγίνπ είλαη φινη Γεκφηεο, νη 

Αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ θαη νη θάηνηθνη (θπξίσο ιφγσ 

ηεο εγγξαθήο ησλ αγνξηψλ ζηα κεηξψα αξξέλσλ). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηνινγίσλ, εμππεξεηείηαη απφ θεληξηθή ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή, ελψ ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 6 ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη 3 laser printers. Λεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ ηνπ Δζληθνχ 

Γεκνηνινγίνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Λεμηαξρείνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

Ζ έθδνζε Λεμηαξρηθψλ Πξάμεσλ Γέλλεζεο.  

Οη δειψζεηο Βαπηίζεσλ 

Ζ ζπκπιήξσζε Δθζέζεσλ βαπηίζεσλ 
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Οη δειψζεηο Γάκσλ 

Ζ έθδνζε ιεμηαξρηθψλ πξάμεηο ζαλάηνπ 

Απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γξαθείνπ Λεμηαξρείνπ είλαη νη Γεκφηεο ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα νη πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα δειψζνπλ ηε 

γέλλεζε θάπνηνπ ηέθλνπ. Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ην Λεμηαξρείν είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πνιίηεο πνπ δελ είλαη Γεκφηεο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Λεμηαξρείν πινπνηεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ ζην Γήκν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη 

ελψ έσο ην 2003 είραλ ηειεζηεί πεξίπνπ 950 πνιηηηθνί γάκνη, απφ ην 2003 

έσο ζήκεξα ην αληίζηνηρν λνχκεξν είλαη 2.400. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθδφζεηο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γέλλεζεο 

έρνπλ απμεζεί απφ ην 2004 θαη κεηά, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ. 

Σν Γξαθείν Λεμηαξρείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο Φνξείο: 

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζηνηρείσλ) 

Αζηπλνκία (θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο ζαλάηνπο) 

Γήκνπο (Δλεκέξσζε Γεκνηνινγίσλ θαη Μεηξψσλ Αξξέλσλ) 

Σν Αηηηθφ Ννζνθνκείν (θπξίσο γηα γελλήζεηο) 

ΚΔΠ (θπξίσο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ)  

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ Λεμηαξρείνπ, πεξηιακβάλεη 3 ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη 1 εθηππσηή.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο,  

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ       1        9  10 

Πξνζσπηθφ STAGE      

ΤΝΟΛΟ 1  9  10 
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22..22..22..44..  ΣΣκκήήκκαα  ΚΚννηηλλωωλληηθθήήοο  ΜΜέέξξηηκκλλααοο  

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη 

ην Σκήκα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, είλαη νη αθφινπζεο: 

Μεξηκλά γηα φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ δεκνηψλ αλεμαξηήησο ειηθίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Γηα ηνπο ππεξήιηθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνηλσληθνχο θνξείο θαη ηα 

Κ.Α.Π.Ζ. 

Γηα ηα εμψγακα παηδηά θαη ηα παηδηά ησλ ρσξηζκέλσλ γνληψλ 

Φξνληίδεη γηα ηνπο άπνξνπο δεκφηεο πνπ έρνπλ αλάγθε πεξίζαιςεο, ζίηηζεο, 

έλδπζεο θαη γεληθφηεξα παξακνλήο θαη δηακνλήο ζε γεξνθνκεία ή ζε νίθνπο 

επγεξίαο 

Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο άγακεο 

κεηέξαο θαη ηδξχεη ζρνιέο γνλέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο, αθφκα νξγαλψλεη νκάδεο εθήβσλ γηα 

ζπδήηεζε πάλσ ζηα θαπηά ζέκαηα ηεο εθεβείαο ησλ λέσλ πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ (AIDS, Ναξθσηηθά, επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θ.ιπ.) 

Δλεκεξψλεη θαη δηαθσηίδεη ηνπο δεκφηεο ζε ζέκαηα πγείαο π.ρ. ΠΑΠ-ΣΔΣ γηα 

ηελ γπλαίθα, εκβνιηαζκνί γηα ηα παηδηά. 

πκκεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ψζηε ε Σξάπεδα 

αίκαηνο λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν, θαη ηεξεί βηβιίν εζεινληψλ αηκνδνηψλ. 

Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο (ςπρνιφγνπο 

– παηδηάηξνπο – γπλαηθνιφγνπο – θνηλσληνιφγνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δεκνηψλ ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζπιιήςεηο, 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα ηε γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα ην παηδί θ.ιπ.) 

ήκεξα, ην Γξαθείν Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ αζρνιείηαη θπξίσο κε: 

πκβνπιεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο 
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Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ ζηήξημεο γηα επαίζζεηεο νκάδεο (πξψελ 

θπιαθηζκέλνη, λαξθνκαλείο θ.ιπ.) 

πλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο γηα πξνγξάκκαηα θπιαθηζκέλσλ 

πλεξγαζία κε ηελ Δηζαγγειία γηα πεξηζηαηηθά αλειίθσλ 

Τπνζηήξημε ΑΜΔΑ 

Τπνζηήξημε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Τπνζηήξημε νηθνλνκηθά άπνξσλ, ρξεζηψλ θαη κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο εληάρζεθαλ νη 

Παηδηθνί ηαζκνί θαη ηα ΚΑΠΖ  

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ       5       14       13       20 52 

Πξνζσπηθφ STAGE      

ΤΝΟΛΟ 5 14 13 20 52 

 

22..22..22..55..  ΣΣκκήήκκαα  ΔΔζζόόδδωωλλ  

Σν Σκήκα Δζφδσλ αλήθεη νξγαλσηηθά ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ & 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Γηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα γξαθεία σο αθνινχζσο: 

Γξαθείν Βεβαίσζεο Σειψλ, Δηζθνξψλ, Φφξσλ, Γηθαησκάησλ 

Γξαθείν Δθκεηάιιεπζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο  

Γξαθείν Γηαγσληζκψλ – Αγνξψλ – Απνζήθεο 

Γξαθείν Αδεηψλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 
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Σν Γξαθείν Βεβαίσζεο Σειψλ, Δηζθνξψλ, Φφξσλ, Γηθαησκάησλ επηκειείηαη 

ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, εηζθνξψλ, θφξσλ θαη 

δηθαησκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ. 

Σν Γξαθείν Δθκεηάιιεπζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο  επηκειείηαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο  (κηζζψζεηο, 

επαλφξζσζε δεκηψλ θ.ιπ.) 

Σν Γξαθείν Γηαγσληζκψλ – Αγνξψλ – Απνζήθεο αζρνιείηαη κε ηηο πξνκήζεηεο 

ηνπ Γήκνπ. Φξνληίδεη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ πνπ αθνξνχλ έξγα ηνπ Γήκνπ (πνπ γίλνληαη κε απηεπηζηαζία), πιηθψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη γεληθφηεξα φισλ εηδψλ 

πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο. 

Σέινο, ην Γξαθείν Αδεηψλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε Αδεηψλ απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ 17 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

θαη ελλέα  (9) εθηππσηέο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Δζφδσλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ      3      1     13  17 

Πξνζσπηθφ STAGE      

ΤΝΟΛΟ 3 1 13  17 

 

22..22..22..66..  ΣΣκκήήκκαα  ΣΣαακκεεηηααθθήήοο  ΤΤππεεξξεεζζίίααοο  

Σν Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο αζρνιείηαη κε ηηο πιεξσκέο, ηηο εηζπξάμεηο, 

ζπληάζζεη απνινγηζκνχο, απνδίδεη θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ππέξ ηξίησλ, 

ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα 

ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη θαη αζρνιείηαη θαη κε Γηνηθεηηθέο εθηειέζεηο. 
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Σν πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) άηνκα  (1 Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη 2 Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 

Ο Δμνπιηζκφο ηνπ Γξαθείνπ απνηειείηαη απφ 2 Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο 

θαη 2 εθηππσηέο.  

Ζ ππεξεζία είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε. 

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ έρεη δηθή ηνπ Σακεηαθή Τπεξεζία απφ 1/1/2005.  

 

22..22..22..77..  ΣΣκκήήκκαα  ΔΔμμόόδδωωλλ  

Σν ηκήκα νξγαλψλεηαη ζε δχν γξαθεία: 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ 

Γξαθείν Μηζζνδνζίαο θαη Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ 

Σν Λνγηζηήξην θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ (εμφθιεζε 

νθεηιψλ), ζχληαμε ηζνινγηζκψλ, απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πξνυπνινγηζκψλ. 

Σν Γξαθείν Μηζζνδνζίαο θαη Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ θξνληίδεη γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο, ηελ εμαζθάιηζε κηζζνδνηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη πιεξσκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ 

απνδνρψλ θαη ηελ έθδνζε απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο, πεξηιακβάλεη 5 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

3 εθηππσηέο.  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Λνγηζηεξίνπ, είλαη κεραλνγξαθεκέλεο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πξνζωπηθό Σκήκαηνο Δμόδωλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ       1       1      4  6 

Πξνζσπηθφ STAGE      

ΤΝΟΛΟ 1 1 4  6 

 

22..22..22..88..  ΣΣκκήήκκαα  ΑΑιιιιννδδααππώώλλ  

Αξκνδηφηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Αιινδαπψλ, είλαη: 

Ζ δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ αιινδαπψλ  

Ζ έθδνζε πξνζσξηλψλ άδεηψλ παξακνλήο 

Ζ κεζνιάβεζε γηα ηελ απφθηεζε νξηζηηθήο άδεηαο παξακνλήο (εθδίδεηαη απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα) 

Δλεκέξσζε γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλαιιαγή ησλ 

αιινδαπψλ κε ην Διιεληθφ θξάηνο γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θι.π. 

Γίλεη βεβαηψζεηο εξγαζίαο (κεηά απφ αίηεζε) 

Δθδίδεη Άδεηεο εηζφδνπ γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αιινδαπψλ 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ πεξηιακβάλεη 3 ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη 1 εθηππσηή. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ        4  4 

Πξνζσπηθφ STAGE      

ΑΜΔΑ (νξηζκέλνπ ρξφλνπ)      

ΤΝΟΛΟ   4  4 
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22..22..22..99..  ΚΚέέλληηξξνν  ΔΔμμππππεεξξέέηηεεζζεεοο  ηηννππ  ΠΠννιιίίηηεε  ((ΚΚ..ΔΔ..ΠΠ..))  

χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν ηζρχνληα Ο.Δ.Τ., ην Σκήκα Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)  αλήθεη νξγαλσηηθά ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

ην Γήκν Υατδαξίνπ, ιεηηνπξγνχλ δχν Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

Δθεί, ν πνιίηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη λα πξνσζήζεη πξνο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Έηζη απνθεχγεη ηηο ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη θπξίσο πεξηνξίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζε έλα κφλν ζεκείν 

("one stop shop").  

ην Κ.Δ.Π. δηεθπεξαηψλνληαη:   

Έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

Θεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο  

Δπηθχξσζε θσηναληηγξάθσλ  

 Θέκαηα Ννκαξρηψλ:   

Εεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (βηβιηάξην απνξίαο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, 

επηδφκαηα)  

Τγεηνλνκηθά δεηήκαηα (επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηαηξηθψλ & παξαηαηξηθψλ 

επαγγεικάησλ)  

Εεηήκαηα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ (ρνξήγεζε ή επέθηαζε αδεηψλ 

νδήγεζεο & αδεηψλ θπθινθνξίαο, αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ, 

αιιαγή ρξσκάησλ θ.α.)  

Έθδνζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ (ησλ Γηεπζχλζεσλ Βηνκεραλίαο)  

 Θέκαηα Γήκσλ:   

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ (γέλλεζεο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθέο 

πξάμεηο)  

Δγγξαθή ζε δεκνηνιφγηα, νηθνγελεηαθέο κεξίδεο  
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 Θέκαηα Πξσηνδηθείσλ:  

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ (πνηληθνχ κεηξψνπ, φηη δελ ηειεί ζε δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε, πεξί δεκνζίεπζεο ή κε δηαζήθεο, πεξί κε πησρεχζεσο θ.α.). 

Θέκαηα Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ:  

Καηάζεζε αηηήζεσλ γηα ζπληάμεηο  

Βηβιηάξηα αζζελείαο (νηθνγελεηαθά & αηνκηθά)  

Οη 420 πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα ςεθηνπνηεκέλα έληππα ηνπο. Σα έληππα απηά επαζρεδηάζηεθαλ θαη 

πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαρεία θαη αμηφπηζηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο, επηηπγράλνληαο παξάιιεια ην ζηφρν λα είλαη 

θηιηθά πξνο ηνπο ρξήζηεο, πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη ππαιιήινπο. 

Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη επηηφπνπ απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ 

γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Σα Κ.Δ.Π. είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ (ζπλνιηθά 

9 H/Y θαη 5 εθηππσηέο). 

Σν πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ απνηειείηαη απφ 4 εξγαδφκελνπο ΠΔ, 2 

εξγαδφκελνπο ΣΔ θαη 4 εξγαδφκελνπο ΓΔ.  

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αζρνιείηαη κε ηελ 

ππεξεζηαθή Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη 

ιεηηνπξγεί ζην ηζφγεην,  2ν θαη 3ν  φξνθν ηνπ ηδηφθηεηνπ Γεκαξρείνπ ηεο 

Πφιεο, ελψ ε Κνηλσληθή Τπεξεζία αλαπηχζζεηαη ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρείνπ, 

ζην ηδηφθηεην θηίξην ¨Έξεηζκα¨, ζηα 3 ηδηφθηεηα ΚΑΠΖ θαη ζηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο. 

Σα ΚΔΠ ζηεγάδνληαη ζε ελνηθηαδφκελα θηίξηα, ην 1ν επί ηεο Δζλ, Οδνχ 

Αζελψλ- Κνξίλζνπ θαη ην 2ν επί ηεο Οδνχ Αγ. ηξ. Υατδαξίνπ. 
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ηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο ζην Γξαθείν ηνπ νπνίνπ ππεξεηνχλ 2 

ππάιιεινη ΓΔ.   

Απνηειείηαη απφ ελλέα (9) ηκήκαηα θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Γηεχζπλζεο απηήο, 

θαηαλέκνληαη φπσο πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  

Αθφκε, ζηε Γηεχζπλζε αλήθνπλ 7 αθφκε εξγαδφκελνη (3 ΓΔ θαη 4 ΤΔ), πνπ 

αζρνινχληαη σο θιεηήξεο, κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη κε 

ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Γεκαξρείνπ. 

Πέξαλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζρεξεηψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη δπλαηφηεηεο 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ, αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γπλαηά ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ππάιιεινη ηεο παξνχζαο Γηεχζπλζεο, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη έκπεηξνη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο 

ελαζρφιεζήο ηνπο. 

Οη ππεξεζίεο είλαη ζρεδφλ πιήξσο κεραλνγξαθεκέλεο 

θαη φπνπ απαηηείηαη ππάξρνπλ θεληξηθέο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο 

Οη ππάιιεινη ζπκκεηέρνπλ (θαηά πεξίπησζε) ζε 

ζεκηλάξηα εηδηθά ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ. 

ην Γξαθείν αιινδαπψλ ππάξρεη νινθιεξσκέλν 

αξρείν 

Ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ εκπξφζεζκε 

δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ 
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Αδχλαηα ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ινγσ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ιφγσ αχμεζεο αληηθεηκέλσλ 

Άκεζε αληαπφθξηζε ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ηνπ ινγηζηεξίνπ 

Καζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ πηζησηψλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ 

δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηαπηζηψλεηαη πεπαιαησκέλνο 

κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 

Σν Γξαθείν Αδεηψλ Καηαζηεκάησλ δελ είλαη πιήξσο 

κεραλνγξαθεκέλν 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο δελ επαξθεί 

Σα πεξηπνιηθά ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη 

πεπαιαησκέλα 

Γελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ / 

ππεξεζηψλ 

 

2.2.3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

22..22..33..11..  ΣΣκκήήκκαα  ΜΜεειιεεηηώώλλ  

Σν Σκήκα Μειεηψλ νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξα γξαθεία: 

Γξαθείν Αξρηηεθηνληθψλ θαη ηαηηθψλ 

Γξαθείν Οδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ 

Γξαθείν Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ 

Γξαθείν Έξεπλαο Αγνξάο Πξνκεζεηψλ 
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 Σν Σκήκα Μειεηψλ ιεηηνπξγεί εληαία, ρσξίο ην δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζε 

Γξαθεία, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη: 

χληαμε  ζρεδίσλ,  νηθνλνκνηερληθψλ ηεπρψλ θαη κειεηψλ , πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε έξγα νηθνδνκηθά, νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά έξγα θαη 

πξνκήζεηεο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα πιηθψλ. 

Με ην δεδνκέλν φηη ζην Σκήκα κειεηψλ, απαζρνινχληαη θαη άιια ζηειέρε κε 

παξάιιεια θαζήθνληα απφ άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα, παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πξνζωπηθό Σκήκαηνο Μειεηώλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ       1       2   3 

Πξνζσπηθφ κε παξάιιεια 

θαζήθνληα 
      3    3 

ΤΝΟΛΟ 4 2   6 

 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4)  Ζ/Τ θαη ηξεηο (3)  

εθηππσηέο. Παξάιιεια, ζην ηκήκα κειεηψλ ππάξρνπλ φια ηα αλαγθαία 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπφλεζε νηθνλνκηθψλ ηεπρψλ θαη είλαη αλαγθαία ε 

εμαζθάιηζε πξνγξακκάησλ ηερληθψλ κειεηψλ. 

 

22..22..33..22..  ΣΣκκήήκκαα  ΚΚααηηααζζθθεεππώώλλ  θθααηη  ππλληηήήξξεεζζεεοο  

Σν Σκήκα Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο, νξγαλψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζε ηέζζεξα γξαθεία: 

Γξαθείν Οδνπνηίαο θαη Τδξαπιηθψλ 

Γξαθείν Οηθνδνκηθψλ θαη Γηακνξθψζεσλ 
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Γξαθείν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Κηηξίσλ 

Γξαθείν Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

Σν Σκήκα, ιεηηνπξγεί εληαία ρσξίο λα επηκεξίδεηαη ζε γξαθεία, θπξίσο ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε επίβιεςε έξγσλ. Οη επηβιέςεηο αθνξνχλ 

έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ αλαδφρνπο, αιιά θαη έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε 

απηεπηζηαζία. 

Ζ απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ζπλαληά ζνβαξφ πξφβιεκα 

ζηειέρσζεο θαη άξα ιεηηνπξγίαο,  ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ιήμεο 

ζπκβάζεσλ.  

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ, αλήθεη θαη ε δηαρείξηζε ηνπ portal ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη GIS. 

Με ην δεδνκέλν φηη ζην Σκήκα Καηαζθεπψλ θαη πληήξεζεο, απαζρνινχληαη 

θαη άιια ζηειέρε κε παξάιιεια θαζήθνληα απφ άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πξνζωπηθό Σκήκαηνο Καηαζθεπήο & πληήξεζεο 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ        4       2  6 

Πξνζσπηθφ κε παξάιιεια 

θαζήθνληα 
     2       1   3 

ΤΝΟΛΟ 2 5 2  9 

 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο  (4) ππνινγηζηέο θαη δχν 

εθηππσηέο. 
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22..22..33..33..  ΣΣκκήήκκαα  ΠΠννιιεεννδδννκκηηθθώώλλ  ΔΔθθααξξκκννγγώώλλ  

Σν Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ, νξγαλψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζε ηξία γξαθεία: 

Γξαθείν Σνπνγξαθηθψλ Μειεηψλ 

Γξαθείν Δ.Π.Α. – Κηεκαηνινγίνπ – Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Γξαθείν Σξνπνπνηήζεσλ θαη πξάμεσλ Αλαινγηζκνχ 

Λφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ην Σκήκα ιεηηνπξγεί κε εληαίν ηξφπν, ρσξίο λα 

δηαρσξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηξηψλ απηψλ γξαθείσλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη: 

Δπηκέιεηα ησλ πάζεο θχζεσο Σνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη απνηππψζεσλ θαη 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ κειεηψλ γηα ζέκαηα ζρεδίνπ 

πφιεσο. 

Δπηκέιεηα ησλ πάζεο θχζεο πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ (ηξνπνπνηήζεσλ 

ζρεδίνπ πφιεσο, πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, πξνζθπξψζεσλ, απνδεκηψζεσλ 

θ.ιπ.) θαη κέξηκλα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη: 

Πξνζωπηθό Σκήκαηνο Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ      3       1       1  5 

Πξνζσπηθφ κε παξάιιεια 

θαζήθνληα 
     

ΤΝΟΛΟ 3 1 1  5 

 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ πέληε Ζ/Τ, ηξείο εθηππσηέο θαη 

έλα φξγαλν εθηχπσζεο ζρεδίσλ. 
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22..22..33..44..  ΣΣκκήήκκαα  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκννύύ  θθααηη  ΔΔθθααξξκκννγγήήοο  

ΔΔζζωωηηεεξξηηθθώώλλ    ΓΓηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

Σν Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, αζρνιείηαη κε ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πξνψζεζε 

γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο θαη ηα «σξηκάδεη» γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ. Παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα εληαγκέλα έξγα ζηα 

δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. 

Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αζελψλ . 

Έρεη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ 

Γξάζεο ηνπ Γήκνπ. 

Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο 

απηέο απνξξένπλ απφ ηα ηεχρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ. 

Με ην δεδνκέλν φηη ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, απαζρνινχληαη θαη άιια 

ζηειέρε κε παξάιιεια θαζήθνληα απφ άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Σκήκα, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πξνζωπηθό Σκήκαηνο  Πξνγξακκαηηζκνύ  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Πξνζσπηθφ        1    1 

Πξνζσπηθφ κε 

παξάιιεια 

θαζήθνληα 

      2    2 

ΤΝΟΛΟ          3    3 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο, απαηηείηαη ε ελαζρφιεζε επηπιένλ 

πξνζσπηθνχ. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο (3) ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη δχν (2) εθηππσηέο.  

ην επίπεδν ηεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ, απαηηείηαη ε 

πξνκήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

έξγσλ . 

 

22..22..33..55..  ΣΣκκήήκκαα  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  

Σν Σκήκα αλήθεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη σο αληηθείκελν έρεη ηελ επζχλε 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηθηχσλ πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

Αθφκε, παξέρεη ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη θάζε ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ. 

Παξάιιεια, ην ηκήκα απηφ δηαρεηξίδεηαη ηερληθά ην portal ηνπ Γήκνπ. 

 ην Σκήκα απαζρνινχληαη δχν ππάιιεινη ΓΔ, νη νπνίνη δελ επαξθνχλ ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ αληηθεηκέλνπ. 

 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ αζρνιείηαη κε ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο έξγσλ, ζπληεξήζεσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

ηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο, ρσξίο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 

ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ζηεγάδεηαη ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ ηδηφθηεηνπ 

Γεκαξρείνπ ηεο Πφιεο, ελψ ηα ζπλεξγεία ηεο Απηεπηζηαζίαο βξίζθνληαη ζε 

έθηαζε ηνπ Πάξθνπ Νενιαίαο ζην χςνο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ. 
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Ζ Γηεχζπλζε απνηειείηαη απφ πέληε  (5) ηκήκαηα θαη νη εξγαδφκελνη ηεο 

Γηεχζπλζεο, θαηαλέκνληαη φπσο πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ άζθεζε παξάιιεισλ θαζεθφλησλ ηνπ ππάξρνληνο 

πξνζσπηθνχ ζε φια ζρεδφλ ηα Σκήκαηα. 

Πέξαλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζρεξεηψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη δπλαηφηεηεο 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ, αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γπλαηά ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ππάιιεινη ηεο παξνχζαο Γηεχζπλζεο, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη έκπεηξνη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο 

ελαζρφιεζήο ηνπο. 

 ηα ηκήκαηα ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

Οη ππάιιεινη ζπκκεηέρνπλ (θαηά πεξίπησζε) ζε 

ζεκηλάξηα εηδηθά ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ. 

Τπάξρεη εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ σξίκαλζε έξγσλ, 

θαηάξηηζε, ππνβνιή θαθέισλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ 

Δμσζηξεθήο ιεηηνπξγία θαη επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο 

ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο 

Αδχλαηα ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & νβαξφ πξφβιεκα απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, 
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Γηαδηθαζίεο παξάιιεια θαζήθνληα, ππνιεηηνπξγία 

Τπάξρεη έιιεηςε εμνπιηζκνχ θαη απηνθηλήησλ γηα ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Διιηπήο αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα δεκνηψλ ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηαπηζηψλεηαη πεπαιαησκέλνο 

κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε 

Γελ είλαη πιήξεο ην ππάξρνλ ινγηζκηθφ 

Γελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ / 

ππεξεζηψλ 

 

 

2.2.4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

22..22..44..11..  ΣΣκκήήκκαα  ΚΚααζζααξξηηόόηηεεηηααοο  

Σν Σκήκα Καζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, νξγαλψλεηαη ζε ηξία γξαθεία: 

Γξαθείν θίλεζεο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

Γξαθείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαζαξηφηεηαο θαη απνζήθεο. 

Ζ θαζαξηφηεηα έρεη σο απνδέθηεο φινπο ηνπ θαηνίθνπο ηνπ Υατδαξίνπ. 

Τπάξρεη πιήξεο θάιπςε  ηεο πφιεο απφ ηα 10 απνξξηκκαηνθφξα ηεο 

ππεξεζίαο, θαζψο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ηεο αλαθχθισζεο. 

Ζ θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιεηηνπξγία θάδσλ θαη θάδσλ 

αλαθχθισζεο (κπιε θάδνη) ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο.  

ην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ιεηηνπξγεί θαη ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 
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ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο παιαηφηεηαο θαη 

ειιηπνχο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ.  

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο απηήο, έρνπλ γίλεη δηάθνξεο 

πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ, νη νπνίεο φκσο ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχλ, ψζηε λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δλδεηθηηθά, ρξεηάδεηαη ε πξνκήζεηα 3 λέσλ απνξξηκκαηνθφξσλ ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη εθπνκπήο ξχπσλ, ε πξνκήζεηα 2 ζαξψζξσλ 

κεγάινπ θπβηζκνχ, ε πξνκήζεηα ελφο αθφκε πιπληεξίνπ θάδσλ, ε εθηεηακέλε 

πξνκήζεηα θάδσλ, ε πξνκήζεηα επηπιένλ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαθχθισζε 

θαη ε δεκηνπξγία ηνπηθνχ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ. 

Αθφκε, ππάξρεη δηαξθήο κείσζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία 

απηή, θπξίσο ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ιφγσ ιήμεο θαη κε αλαλέσζεο 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Άξα, θξίλεηαη σο απφιπηα αλαγθαία ε χπαξμε επηπιένλ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο απηήο ππεξεζίαο. 

22..22..44..22..  ΣΣκκήήκκαα  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  θθααηη  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο  ΠΠξξααζζίίλλννππ  

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο Πξαζίλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, νξγαλψλεηαη ζε δχν γξαθεία: 

Γξαθείν θεπνηερλίαο – Πξαζίλνπ θαη Φπησξίνπ 

Γξαθείν Πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο – Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Αζιεηηθψλ 

Κέληξσλ 

Σα ηκήκα απηφ, έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ 

πξαζίλνπ εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ.  

πληάζζεη ζρεηηθέο κειέηεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη βησζηκφηεηα 

ηνπ Πξαζίλνπ ζηελ Πφιε, θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε 

δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ, θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ παηδηθψλ ραξψλ θ.ιπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ θαη απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ αηφκσλ.  
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, επηθνπξείηαη απφ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο φκσο 

ρξεηάδεηαη επέθηαζε γηα ηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Ζ Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο,  αζρνιείηαη κε ηε 

ζπλνιηθή θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, ηελ επέθηαζε θαη ηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ, 

ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ 

Υατδαξίνπ.. 

ηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο, ν νπνίνο φκσο ιεηηνπξγεί κε 

παξάιιεια θαζήθνληα θαη ζηε Σερληθή Τπεξεζία, ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ..  

Ζ Γηεχζπλζε, ζηεγάδεηαη ζε ελνηθηαδφκελν θηίξην ζηελ νδφ Πεινπνλλήζνπ, 

ελψ ην γθαξάδ θαη ηα ζπλεξγεία νρεκάησλ βξίζθνληαη ζην θαξακαγθά. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ε 

παιαηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ.  

Πέξαλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζρεξεηψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη δπλαηφηεηεο 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ, αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Γπλαηά ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ππάιιεινη ηεο παξνχζαο Γηεχζπλζεο, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη έκπεηξνη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο 

ελαζρφιεζήο ηνπο. 

 ηα ηκήκαηα ππάξρεη κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, 

ρξεηάδεηαη επέθηαζε, αλαβάζκηζε  

Τπάξρεη απνηειεζκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ 

ηεο πφιεο γηα ηελ απνθνκηδή  

πλεξγαζία ηεο Γηεχζπλζεο κε άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

Γήκνπ 

Αδχλαηα ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

νβαξφ πξφβιεκα απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, 

παξάιιεια θαζήθνληα, ππνιεηηνπξγία 

Γελ ππάξρεη ελδηάκεζνο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο  

Τςειφ θφζηνο ζπληεξήζεσλ ιφγσ παιαηφηεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

Υξεηάδεηαη επέθηαζε ηεο αλαθχθισζεο 

Υξεηάδεηαη επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο 

πξαζίλνπ, κε ελίζρπζε πξνζσπηθνχ 

Διιηπήο ππνδνκή ζπλεξγείσλ νρεκάησλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπλεξγείνπ  
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2.2.5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

 

Ύζηεξα απφ ηηο Απνθάζεηο 349 θαη 408/2009 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ην ΦΔΚ 1385/Β/2009, ζπζηάζεθε ε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

χκθσλα κε ηα θείκελα απηά, ε Γηεχζπλζε επηκεξίδεηαη: 

ην Σκήκα Διέγρνπ Καηαζηεκάησλ, Δπηρεηξήζεσλ 

ην Σκήκα Διέγρνπ Κπθινθνξίαο, ηάζκεπζεο Απηνθηλήησλ. 

 

ήκεξα, ε Γηεχζπλζε απηή δελ έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαη ππνιεηηνπξγεί, 

ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

Οη εξγαδφκελνη ηεο Γηεχζπλζεο, αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ παξάλνκε 

ζηάζκεπζε, θαηαγγειίεο πνιηηψλ θαη ηε δηελέξγεηα απηνςηψλ ζε ζπλεξγαζία 

κε άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Πξνζσπηθφ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 2 1 5  8 

ΤΝΟΛΟ 2 1 5  8 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο εξγάδεηαη ζε δχν βάξδηεο: Πξσηλή βάξδηα (7:30 

– 15:00) θαη βξαδηλή βάξδηα (17:00 – 00:00) 

ήκεξα, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ρξεζηκνπνηεί δχν πεξηπνιηθά. Σα νρήκαηα 

απηά είλαη πεπαιαησκέλα θαη ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ κεηαθηλήζεσλ, ελψ δελ ππάξρεη ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηε 

ρξήζε αζπξκάηνπ. Ζ Τπεξεζία απηή, ζηεγάδεηαη ζην Γεκαξρείν ηεο Πφιεο. 

Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, είλαη κεραλνγξαθεκέλε, ρξεηάδεηαη φκσο αλαβάζκηζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ Ζ/Τ θαζψο θαη πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ. 



ΕΕΠΠΙΙΥΥΕΕΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144    

ΦΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 
 

92 

 

2.2.6. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 

22..22..66..11..  ΚΚννηηλλωωθθεειιήήοο  ΔΔππηηρρεείίξξεεζζεε  ΓΓήήκκννππ  ΥΥααϊϊδδααξξίίννππ  ((ΚΚ..ΔΔ..ΓΓ..ΥΥ..))  

χκθσλα κε ηελ αξηζ. 516/2009 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην 

ΦΔΚ 2364/Β/2009, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Υατδαξίνπ, 

κεηαηξάπεθε ζε Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

χκθσλα κε ηα θείκελα απηά, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ  Κνηλσληθή Πξνζηαζία, ηελ Παηδεία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ, ην 

δηαρεηξηζηηθφ ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

ήκεξα, ηα αληηθείκελα απηά, δελ απνηεινχλ ζεκαηνινγία δηαξθνχο 

ελαζρφιεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δπηρείξεζεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

Ζ ΚΔΓΥ ζηεγάδεηαη ζην Γεκαξρείν ηεο Πφιεο θαη είλαη πιήξσο 

κεραλνγξαθεκέλε, ηφζν ζε εμνπιηζκφ, φζν θαη ζε ινγηζκηθφ. 

Τπάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 35 άηνκα, πνπ 

απαζρνινχληαη, πέξαλ ηεο ΚΔΓΥ, ζε δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο θαη Ννκηθά 

Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.   

Υξεηάδεηαη ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα γηα πεξεηαίξσ θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΔΓΥ. 
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Δηδηθφηεξα, ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο είλαη:  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Πξνζσπηθφ ΚΔΓΥ 3  18 14 35 

ΤΝΟΛΟ 3  18 14 35 

 

22..22..66..22..  ΓΓεεκκννηηηηθθόόοο  ΟΟξξγγααλληηζζκκόόοο  ΥΥααϊϊδδααξξίίννππ,,  ΠΠννιιηηηηηηζζκκννύύ--

ΝΝεεννιιααίίααοο  ΑΑζζιιεεηηηηζζκκννύύ  

ην πιαίζην ηνπ Νφκνπ 3852/2010, κε ηελ αξηζ. 53 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζπζηάζεθε λέν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφο 

Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ, Πνιηηηζκνχ- Νενιαίαο- Αζιεηηζκνχ». 

ην λέν Ννκηθφ Πξφζσπν, αλαπηχζζνληαη νη Σνκείο 

Σνκέαο Πνιηηηζκνχ (πξψελ Ν.Π. Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ)  

Σνκέαο Νενιαίαο (ζέκαηα Παηδείαο) 

Σνκέαο Αζιεηηζκνχ (πξψελ Ν.Π. Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ). 

ΣΟΜΔΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

χκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή Απφθαζε ζχζηαζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ν 

Σνκέαο Πνιηηηζκνχ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο: γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαη Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ηε ιεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο, δεκηνπξγία 

Μνπζείνπ θαη Πηλαθνζήθεο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ εξαζηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο, ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παξαζηάζεσλ, 

ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ θ.α.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ, είλαη πνιπάξηζκεο θαη 

πνιπεπίπεδεο. Απηέο επηηεινχληαη ζηηο ππάξρνπζεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

(Παιαηάθη, θηίξην Ν. Γχδε, πξψελ ΝΔΛΔ, Πνιηηηζηηθά Κέληξα Γάζνπο, Αγ. 

Γξεγνξνχζαο, αλνηθηφ ζέαηξν ζηε Γξεγνξνχζα, ζέαηξν ζην Πάξθν Ηζηνξηθήο 

Μλήκεο ) θαη εθεί ζπκκεηέρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο δεκνηψλ 
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Ο Σνκέαο Πνιηηηζκνχ, ζπλεξγάδεηαη κε ην Κ.Α.Π.Ζ., ηνλ ΑΓΑ θαη άιινπο 

Γήκνπο ηεο πεξηνρήο, γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ 

πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα 

Πνιηηηζκνχ. 

Πξνζωπηθό Σνκέα Πνιηηηζκνύ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

Μφληκν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 2 1 8  11 

      

ΤΝΟΛΟ 2 1 8  11 

 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο ησλ 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ Σνκέα Πνιηηηζκνχ. 

 

ΣΟΜΔΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Γπλαηά ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

 

 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ Σνκέα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη 

έκπεηξνη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο ελαζρφιεζήο ηνπο. 

 Τπάξρεη κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο πνπ θαιχπηεη 

ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο  

Μεγάιε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζε πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα 

πλεξγαζία ηνπ Σνκέα κε Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ 

εκαληηθά θηίξηα ζηε δηάζεζε ηνπ Σνκέα (Παιαηάθη, 

θηίξην Ν. Γχδε) 
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Αδχλαηα ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

εκαληηθή έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

Διιηπήο  ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

Πεξηνξηζκφο  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ κείσζεο ηνπ 

αξηζκνχ δαζθάισλ 

Υξεηάδεηαη πξφζζεηε επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 

Υξεηάδεηαη κεηαζηέγαζε ηεο Βηβιηνζήθεο κεγαιχηεξνπ 

εκβαδνχ, κε θπζηθφ θσηηζκφ θαη πξφζβαζε ΑΜΔΑ 

Οη εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε 

αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο, ρξεηάδεηαη θεληξηθφο 

ζπληνληζκφο θαη θαηεχζπλζε 

Έλα κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Υατδαξίνπ  δελ γλσξίδεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ 

Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε  Ζ/Τ, πξνκήζεηα 

πξνγξακκάησλ γηα ηε κεραλνγξάθηζε θξίζηκσλ 

δηαδηθαζηψλ  

Γεκηνπξγία πξνζβάζεσλ ΑΜΔΑ, φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ 

Υξεηάδεηαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ θηηξίσλ ηνπ 

Σνκέα 

 

ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΛΑΗΑ 

χκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή Απφθαζε ζχζηαζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ν 

Σνκέαο Πνιηηηζκνχ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, 

ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα καζεηέο. 
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ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

χκθσλα κε ην Νφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηα Ν.Π. ΓΑΟΥ θαη Ν.Π. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ, 

ζπγρσλεχζεθαλ ζε Δληαίν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφο 

Οξγαληζκφο Υατδαξίνπ- Πνιηηηζκνχ- Νενιαίαο- Αζιεηηζκνχ, Γ.Ο.Υ.Π.Ν.Α.» 

Δπηκεξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ, αλαθέξνληαη 

ηα αθφινπζα: 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνκέα Αζιεηηζκνχ, ζην Γήκν Υατδαξίνπ 

ππάξρνπλ: 

Σν 1ν Αζιεηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Υατδαξίνπ, κε 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα θαη θεξθίδεο ζεαηψλ, δηαδξνκέο ζηίβνπ, 

θιεηζηφ Γπκλαζηήξην,  8 αλνηρηά γήπεδα κπάζθεη-βφιετ-ηέληο, Απνδπηήξηα. 

Σν 2ν Αζιεηηθφ Κέληξν Υατδαξίνπ (Γήπεδν Σ. Υαξαιακπίδεο) ζηελ Ηεξά Οδφ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ πεξηιακβάλνπλ γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα θαη εμέδξα 300 ζεαηψλ. 

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην ζην ρψξν ηνπ2νπ Λπθείνπ, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Γήπεδα πνδνζθαίξνπ ζηελ έθηαζε ηνπ αδηακφξθσηνπ ηκήκαηνο ηνπ Πάξθνπ 

Ηζηνξηθήο Μλήκεο (δίπια απφ ην Αηηηθφ Ννζνθνκείν). 

Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην, πνπ  δηαζέηεη δχν πηζίλεο, (κηα ελειίθσλ θαη κηα 

παηδηθή). 

Απφ ην Σνκέα Αζιεηηζκνχ, δηνξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ, πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο πνδνζθαίξνπ, θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ 

ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο , ηέληο.  

Δπίζεο δηνξγαλψλεη δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηνπξλνπά 

Πνδνζθαίξνπ, Μπάζθεη, Βφιετ , Σέληο, Πνδειαηηθφ γχξν, Λατθφ δξφκν "Γχξνο 

Υατδαξίνπ", Γηήκεξν θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ Σνκέα Αζιεηηζκνχ, θαηαλέκεηαη σο 

αθνινχζσο: 
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Πξνζωπηθό Σνκέα Αζιεηηζκνύ  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

 Πξνζσπηθφ 11 2 5  18 

      

ΤΝΟΛΟ 11 2 5  18 

 

ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο ησλ 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ Σνκέα Αζιεηηζκνχ. 

 

ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Γπλαηά ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

 

 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ Σνκέα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη 

έκπεηξνη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο ελαζρφιεζήο ηνπο. 

 Τπάξρεη κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο πνπ θαιχπηεη 

ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο  

Μεγάιε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

πλεξγαζία ηνπ Σνκέα κε Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ 

Αξθεηνί αλνηθηνί ρψξνη Αζιεηηζκνχ 

 

Αδχλαηα ζεκεία 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ  

Διιηπήο  ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 
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Γελ επαξθνχλ νη αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο 

Διιείςεηο ζε ζέκαηα θχιαμεο ησλ ρψξσλ 

Αλαβάζκηζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε  Ζ/Τ, πξνκήζεηα 

πξνγξακκάησλ γηα ηε κεραλνγξάθηζε θξίζηκσλ 

δηαδηθαζηψλ  

 

 

2.3  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ 

ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ, απνηειεί ηνλ 

ζπγθεξαζκφ ησλ φζσλ κέρξη ηψξα πεξηγξάθεθαλ θαη αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

Ο εληνπηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

αδπλακηψλ,  νδεγεί θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ. 

Ζ αμηνιφγεζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο: 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο 

 Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Τιηθνηερληθή ππνδνκή 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γξαζηεξηόηεηεο & Γηαδηθαζίεο 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γξαζηεξηόηεηεο ηερληθώλ, 

πνιενδνκηθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ 

ππεξεζηώλ 

H έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 

δεκηνπξγεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 

Σν εχξνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

Τπεξεζίαο είλαη πνιχ 

κεγάιν, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ 

αλά θαηεγνξία 

αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Ζ δηαξθήο κεηαβνιή 

ηεο λνκνζεζίαο. 

Ζ έιιεηςε ρψξνπ 
κεηαθφξησζεο 
δεκηνπξγεί πςειφ 
θφζηνο ζπληήξεζεο 
θπξίσο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ 
(αθνχ πεγαίλνπλ ηα 
απνξξίκκαηα ζηε 
ρσκαηεξή ησλ Άλσ 
Ληνζίσλ)  

 

 

Ο  Γήκνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ, λα βξεη 

πφξνπο θαη γεληθφηεξα λα 

αλαπηχμεη φιεο ηνπ ηηο 

ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνψζεζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηνπ 

Γήκνπ κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ 

παξεκβάζεσλ επξείαο 

θιίκαθαο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο Αλάγθε αλαβάζκηζεο Ζ ιεηηνπξγία ζε πνιχ θαιά 
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θνηλωληθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ ππεξεζηώλ 

ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο 

 

Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ  

δεκηνπξγεί δσηηθά 

πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ. 

επίπεδα δνκψλ 

θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δίλεη ηα 

απαξαίηεηα «Δξγαιεία» 

ζην Γήκν γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 

ην Γήκν Υατδαξίνπ 

ππάξρεη έληαζε 

πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δνκψλ ππνζηήξημεο 

εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ απνηειεί ηελ βάζε 

γηα ηελ πεξαηηέξσ 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμή 

ηνπο. 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ππεξεζηώλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη 

απαζρόιεζεο 

Αλάγθε δηεχξπλζεο 

ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ 

γηα ζέκαηα 

απαζρφιεζεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

νξηδόληηωλ θαη 

ππνζηεξηθηηθώλ  

ππεξεζηώλ 

Τπάξρεη αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ηνπ 

ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ, βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ 

Ζ εκπεηξία ησλ ππεξεζηψλ 
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ιεηηνπξγίαο 

Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο  Αλάγθε βειηίσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ 

 

 

Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

δεηθηψλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο 

Γηαδηθαζίεο πνπ 

βειηηώλνπλ ηεο ζρέζε ηνπ 

Γήκνπ κε ηελ θνηλωλία θαη 

ηνλ πνιίηε 

Λφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ, 

παξαηεξνχληαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηε 

δηαδηθαζία απάληεζεο 

ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πνιηηψλ.  

Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

δηαδηθαζηψλ  

δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη 

παξάπνλσλ πνιηηψλ,  

αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ 

απφ ηνπο δεκφηεο 

 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 Οινθιήξσζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ θαη πινπνίεζεο λέσλ έξγσλ ηερληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ   

 Αλάπηπμεο λέσλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ξφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ 

 Γηεχξπλζε δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Οξγάλωζε & πλεξγαζίεο 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γνκέο (όξγαλα θαη 

ππεξεζίεο) 

Γηεχξπλζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ. 

Αλάπηπμε 
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δξαζηεξηνηήησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Δλίζρπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη 

θαηάξηηζε  

πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο 

Διιηπήο εθαξκνγή ησλ 

εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηεχρε Γηαρεηξηζηηθήο 

Δπάξθεηαο ηνπ Γήκνπ  

Δμαζθάιηζε Γηαρεηξηζηηθήο 

Δπάξθεηαο 

Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

έξγσλ 

πλεξγαζίεο θαη Γηθηύωζε 

ηνπ Γήκνπ κε άιινπο 

θνξείο 

πζηεκαηνπνίεζε 

ζπλεξγαζηψλ κε 

φκνξνπο Γήκνπο γηα 

δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη 

ηεο πιεξνθφξεζεο 

 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ 

 Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

 Αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Αλζξώπηλν Γπλακηθό & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Αλζξώπηλν δπλακηθό Τπάξρεη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

 

Τπάξρνπλ  εξγαδφκελνη 

Ζ εκπεηξία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο 

πνιπεηνχο ελαζρφιεζεο 

 

Ζ γλψζε ζεκάησλ 
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πνπ αλήθνπλ ηππηθά ζε 

κηα ππεξεζία θαη 

εξγάδνληαη ζε άιιε. 

 Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ησλ 

ππεξεζηψλ, ρξεηάδεηαη 

αλαβαζκίζεηο θαη 

επεθηάζεηο  

Τπάξρεη πνζνηηθή 

επάξθεηα εμνπιηζκνχ ζε 

φιεο ηηο ππεξεζίεο 

Μεραλνξγάλωζε / ΣΠΔ Αλαβάζκηζε θαη 

επέθηαζε ζπζηεκάησλ 

Ζ/Τ θαη πξνκήζεηα 

ινγηζκηθνχ 

 

Δμαζθάιηζε 

εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ΣΠΔ. 

 

Έρνπλ πινπνηεζεί θαη 

πινπνηνχληαη ζεκαληηθά 

έξγα ΣΠΔ ζην Γήκν. 

Ζ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

ΣΠΔ 

Ζ πιήξεο θαη 

δηαζθαιηζκέλε 

κεραλνξγάλσζε θαη 

δηθηχσζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  πληεξήζεηο θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

εκαληηθφο αξηζκφο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

είλαη ηδηφθηεηνο 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 Αλάγθε ζηειέρσζεο κε πξνζσπηθφ ΠΔ θαη ΣΔ. 

 Δθζπγρξνληζκφο ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   ΑΑΑ...333   ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΟΟΟΡΡΡΗΗΗΜΜΜΟΟΟ   ΣΣΣΖΖΖ   ΣΣΣΡΡΡΑΑΑΣΣΣΖΖΖΓΓΓΗΗΗΚΚΚΖΖΖ   ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   

ΓΓΓΖΖΖΜΜΜΟΟΟΤΤΤ   

 

3.1  ΔΗΑΓΧΓΖ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεηεκάησλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο Υατδαξίνπ ηελ πξνζερή πεξίνδν, 

αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ν Γήκνο.  

Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο, πεξηέρεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ  ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ, 

νη νπνίνη νκαδνπνηνχληαη ζε Άμνλεο  θαη Μέηξα. 

χκθσλα κε ην πιηθφ ηεο ΔΔΣΑΑ θαη κεηά ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ηα θξίζηκα 

ζεκεία ηνπηθήο αλάπηπμεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ζεκαηηθνχο 

ηνκείο: 

 Πεξηβάιινλ & πνηφηεηα δσήο 

 Κνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο & αζιεηηζκφο 

 Σνπηθή νηθνλνκία & απαζρφιεζε. 

Σαπηφρξνλα, αλάιπζε ηεο εζσηεξηθή νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ, αλέδεημε θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ  εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ,  ηα 

νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη, ψζηε λα δξνκνινγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηηπρή 

πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα ζέζεη.  

Σέινο ζε εηδηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη, κε κηα ζπλνπηηθή δηαηχπσζε, ην 

φξακα θαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

Δπίζεο ζην ίδην θεθάιαην  δηαηππψλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, κε ηελ 

κνξθή γεληθφηεξεο θηινζνθίαο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο πνιίηεο, γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ.  
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3.2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

Σα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζα  αληηκεησπίζεη ν Γήκνο ηελ επφκελε πεξίνδν 

έρνπλ απνηππσζεί ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. ηνλ πίλαθα 1 ηα 

αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε Θεκαηηθνχο ηνκείο. 

 

Κξίζηκα Εεηήκαηα ηνπ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ 

Θεκαηηθφο ηνκέαο Κξίζηκα δεηήκαηα 

Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο 

Πεξηβάιινλ & Πνηφηεηα Εσήο 

Κπθινθνξηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

πνπ δεκηνπξγεί ε Δζλ. Οδφο 

Υψξνη ζηάζκεπζεο 

Κπθινθνξηαθέο ιχζεηο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ  

Απνρέηεπζε Αθαίαο 

Παιαηφηεηα εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο  

Σνπηθφο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ 

Δλίζρπζε  αλαθχθισζεο  

Παξαρψξεζε ζηξαηνπέδσλ θαη αμηνπνίεζε 

εθηάζεσλ 

Ππξαζθάιεηα θαη ππξαλίρλεπζε πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ  

Μείσζε επηπηψζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΜΔΣΡΟ 

Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ 

πληεξήζεηο έξγσλ 
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Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ  

Δπέθηαζε ππνδνκψλ γηα ηε λενιαία  

Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  πνιηηηζκνχ 

Έιιεηςε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

πληεξήζεηο θηηξηαθψλ έξγσλ  

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 

Απαζρφιεζε 

ηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πκβνιή ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ Δλίζρπζε πξνζσπηθνχ 

Βειηίσζε δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ 

Οινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ 

Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Έιεγρνο ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία  ησλ θξίζηκσλ απηψλ δεηεκάησλ γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, 

πξνθχπηνπλ νη γεληθνί ζηφρνη πνπ ζα θιηζεί ν Γήκνο λα επηηχρεη, ζηελ  

θαηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

 

Οη ηφρνη απηνί, αλά ζεκαηηθφ ηνκέα είλαη νη αθφινπζνη: 
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Γεληθνί ηόρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

Θεκαηηθφο ηνκέαο  Γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο 

Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο 

Πεξηβάιινλ & Πνηφηεηα Εσήο 

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο  θαη 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο,  

 Αχμεζε ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ 

Πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο 

Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο 

Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ ππνδνκψλ  

Δμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε δεκφζηα 

θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ 

ΑΜΔΑ 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο (λεπίσλ, ειηθησκέλσλ θιπ) 

 Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ  

Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο  

Αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

Δλίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ  
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Θεκαηηθφο ηνκέαο  Γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο 

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε Μείσζε ηεο αλεξγίαο ζηηο επαίζζεηεο 

θνηλσληθά νκάδεο 

 Τπνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Δλίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ Βειηίσζε δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ  

 Βειηίσζε δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ 

Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ππαξρνπζψλ 

ππνδνκψλ ΣΠΔ 

Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ  
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3.3 ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ Δ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΑΞΟΝΔ 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

νκαδνπνηνχληαη ζε Μέηξα, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηεο ΔΔΣΑΑ θαη κε φζα έρνπλ αλαθεξζεί, νη 

Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα Μέηξα πνπ πξνθχπηνπλ,  είλαη : 

 

ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ KAI ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Μέηξν 1.1 : Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ  

Μέηξν 1.2 : Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , Κπθινθνξία , ηάζκεπζε , 

πγθνηλσλία 

Μέηξν 1.3 : Σερληθά Γίθηπα θαη Τπνδνκέο 

Μέηξν 1.4 : Καζαξηφηεηα  

 

ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ 

ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Μέηξν 2.1 : Τγεία θαη Κνηλσληθή κέξηκλα 

Μέηξν 2.2 : Ηζφηεηα θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε 

Μέηξν 2.3 : Παηδεία / Νενιαία 

Μέηξν 2.4 : Αζιεηηζκφο 

Μέηξν 2.5 : Πνιηηηζκφο 
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ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν 3.1 : Απαζρφιεζε 

Μέηξν 3.2 : Παξαγσγή  

 

ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Μέηξν 4.1 : Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

Μέηξν 4.2 : Οινθιεξσκέλεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ζηνλ Πνιίηε  

Μέηξν 4.3 : Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, πζηήκαηα βειηίσζεο 

Γηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο  

Μέηξν 4.4 : Οηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ 

 

Οη Άμνλεο, αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο θαη ηα Μέηξα 

αληηζηνηρνχλ ζηα ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ νξηνζεηήζεθαλ ζηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

Μέζα απφ απηφλ ην ζρεδηαζκφ, πξνθχπηεη ε ηξαηεγηθή θαη 

θαζνξίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ.  

Ζ δηάξζξσζε ησλ Αμφλσλ, Μέηξσλ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ, 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Γηάξζξωζε Αμόλωλ, Μέηξωλ & Γεληθώλ ηόρωλ 

ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΑΞΟΝΑ 1 :  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

KAI ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 

1.1: Φπζηθφ θαη 

Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ  

 

1.1.1. Αχμεζε ησλ 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ 

αζηηθνχ πξαζίλνπ 

1.1.2.Πξνψζεζε 

νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη 

πνιενδνκηθψλ 

παξεκβάζεσλ 
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ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

1.2: Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ , 

Κπθινθνξία , 

ηάζκεπζε , 

πγθνηλσλία 

1.2.1. Βειηίσζε ηεο 

ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο 

ησλ πνιενδνκηθψλ 

ελνηήησλ  

1.2.2. Αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ 

θπθινθνξίαο θαη 

ζηάζκεπζεο  

1.3: Σερληθά Γίθηπα θαη 

Τπνδνκέο 

 

1.3.1.Πξνζηαζία θαη 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ 

 1.3.2.Αλαβάζκηζε θαη 

επέθηαζε ηερληθψλ 

ππνδνκψλ 

1.4: Καζαξηφηεηα  

 

1.4.1. Βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο 

πφιεο, κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζε 

ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

ΑΞΟΝΑ 2 :   

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ, 

ΤΓΔΗΑ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

 

 

2.1 : Τγεία θαη 

Κνηλσληθή κέξηκλα 

 

2.1.1.  Βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

κέξηκλαο θαη πξφλνηαο 

(λεπίσλ, ειηθησκέλσλ θιπ) 

2.1.2. Βειηίσζε θαη 

επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ 

2.1.3. Βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ πγείαο 

2.2 : Ηζφηεηα θαη 

θνηλσληθή 

ελζσκάησζε 

2.2.1. Τπνζηήξημε 

επαίζζεησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ  

2.2.2. Οινθιεξσκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ 
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ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεηεκάησλ θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ηεο πεξηνρήο  

2.3 : Παηδεία/ Νενιαία 2.3.1. Βειηίσζε θαη 

επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο 

2.4 : Αζιεηηζκφο 2.4.1.Βειηίσζε θαη 

επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ  

2.4.2. Αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

2.5 : Πνιηηηζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Αμηνπνίεζε θαη 

αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο πεξηνρήο   

2.5.2. Δλίζρπζε θαη 

αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ 

πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

2.5.3. Οινθιήξσζε θαη 

ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ 

 

 

ΑΞΟΝΑ 3:  

ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

 

 

 

3.1: Απαζρφιεζε 3.1.1. Μείσζε ηεο αλεξγίαο 

ησλ επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ  

3.1.2. Δλίζρπζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ 
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ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2: Παξαγσγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη 

ζχλδεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ 

κεηαμχ ηνπο 

3.2.2. Τπνζηήξημε θαη 

ελζάξξπλζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ  

 

 

 

ΑΞΟΝΑ 4:  

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

4.1 : Γηαδηθαζίεο 

δηνίθεζεο 

 

4.1.1. Απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

4.1.2. Αλαβάζκηζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

4.1.3. Πηζηνπνίεζε 

ππεξεζηψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ν.Π. 

4.1.4. Αλαδηνξγάλσζε 
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ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ  

 

4.2 : Οινθιεξσκέλεο 

Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο πξνο ηνλ 

Πνιίηε 

 

4.2.1. Αλαβάζκηζε ηεο 

ππεξεζίαο δηαρείξηζεο 

παξαπφλσλ 

4.2.2. Θσξάθηζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζιήςεσλ, πξνκεζεηψλ 

4.2.3. Γεκηνπξγία λέσλ θαη 

δηεχξπλζε ππαξρνπζψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο 

4.3 : Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα, 

πζηήκαηα βειηίσζεο 

Γηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο  

 

4.3.1. Αλαβάζκηζε ηεο 

πθηζηάκελεο 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο 

(H/W θαη S/W) ηνπ Γήκνπ 

4.3.2. Αμηνπνίεζε ησλ 

έξγσλ ΣΠΔ γηα ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε  

4.4 : Οηθνλνκηθά ηνπ 

Γήκνπ 
4.4.1. Γηαδηθαζίεο 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 
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3.4 ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΣΟΤ ΟΡΑΜΑΣΟ  ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 

χκθσλα κε ηε ζεζκηθά πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο Σεχρνπο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ζα νδεγήζεη ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, ψζηε ηα δχν απηά θείκελα λα απνηειέζνπλ ην 

λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

Σν λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πνπ ζα έρεη πεξίνδν αλαθνξάο κέρξη ηηο 

επφκελεο Γεκνηηθέο εθινγέο, ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη ν Γήκνο ηα επφκελα 

ρξφληα, ψζηε λα  ζπλερίζεη ηελ Αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ.  

Ζ ππνρξέσζε φκσο απηή, δελ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ  

θαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ,  φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζήκεξα θαη ηα 

επφκελα ρξφληα. 

Ζ χπαξμε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, νη επξχηεξεο 

δπλαηφηεηεο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, δελ 

πξννησλίδεηαη λα έρνπλ πεδίν πιήξνπο εθαξκνγήο, ιφγσ ηεο ζεκεξηλήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  

Παξ’ φια απηά, ζπλερίδνληαο ηελ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Γήκνπ, ζπλερίδνπκε λα νξακαηηδφκαζηε, λα ζρεδηάδνπκε θαη λα 

πξνγξακκαηίδνπκε, φπσο ζπλερίδνπκε γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, σο ην κφλν ηξφπν γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ.  

ην πιαίζην απηφ, ν ζπλνιηθφο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο:  

 Σελ επέθηαζε θαη δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηελ παξνρή 

ζηήξημεο θαη αιιειεγγχεο ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηνπο 

δεκφηεο καο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

 Σελ ελίζρπζε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ησλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο. 

 Σε βειηίσζε θαη  νινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ. 

 Σελ επέθηαζε θαη δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 
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 Σε δηάζσζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο  

 Σε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο πφιεο. 

 Σελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

ην πιαίζην απηφ, ηα ζέκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο, ε θφξηηζε ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ ηδηαίηεξα ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε θπθινθνξηαθή 

νξγάλσζε, ε δηάζπαζε ηεο πνιενδνκηθήο ζπλνρήο, είλαη δεηήκαηα πνπ ζα 

θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε. 

Αθφκε, ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ε δεκηνπξγία επηπιένλ 

ειεχζεξσλ ρψξσλ αλαςπρήο, νη ππνδνκέο ζηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ε 

δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πφιεο. 

Ζ πξνζηαζία θαη ε δηεχξπλζε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

ελζάξξπλζε ζηε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, βάδνπλ ην Γήκν 

δπλακηθά ζην ρψξν ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια, ε εθηέιεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ππεξηνπηθψλ θαη δηαδεκνηηθψλ, 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα θαη ηηο παξαδνρέο γηα ηε Γπηηθή Αζήλα 

επξχηεξα. 

Ζ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ  Γήκνπ , θαζψο 

θαη ε δηεχξπλζε ησλ παξερνκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ,  κπνξεί λα ζπκβάιιεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ εμππεξέηεζε, 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνιηηψλ θαη Γήκνπ. 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο, απνηεινχλ ζπκπχθλσζε ησλ γεληθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγψλ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ.  

. 
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ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΧΧΧΓΓΓΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   

 

ΗΗ..  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΑΑ  ΤΤΝΝΣΣΑΑΞΞΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟ  

 (ΦΑΗ Β΄- ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ) ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΨΓΑΡΙΟΤ 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/29-9-2011), θαζψο θαη κε ηνλ 

πξφζθαην νδεγφ θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο 

ΔΔΣΑΑ, ελφςεη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Σεχρνπο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σεχρνπο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ (πνπ αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ), παξνπζηάζηεθε θαη παξαδφζεθε ην Σεχρνο 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ Σεχρνπο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, 

πξνζθιήζεθαλ νη φκνξνη Γήκνη θαη ν ΑΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηεζνχλ έξγα, Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο Γηαδεκνηηθνχ θαη 

Τπεξηνπηθνχ ραξαθηήξα.  

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ην ρέδην ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, απφ φπνπ εγθξίζεθαλ νη 

Άμνλεο, ηα Μέηξα θαη νη Γεληθνί ηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο.  

 Αλαξηήζεθε ην Σεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα 

ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη εξσηεκαηνιφγην πξνηεηλνκέλσλ Γξάζεσλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ.   

 Παξνπζηάζηεθε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ ην ηεχρνο 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, φπνπ 
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θαη γλσζηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 15 εκεξψλ γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ.  

  Γλσζηνπνηήζεθε ην Σεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζηηο ππεξεζίεο 

θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, απφ φπνπ δεηήζεθε ε ππνβνιή 

πξνηάζεσλ.  

 Καηαξηίζζεθε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ Δπηηειηθή 

Οκάδα Έξγνπ (ΔΠ.Ο.Δ.) ην Σεχρνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, ψζηε 

λα παξαδνζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή,  πξνθεηκέλνπ λα ην 

εηζεγεζεί πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ελ ζπλερεία πξνο ηε 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. 

ΗΗΗΗ..  ΓΓΟΟΜΜΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ  Σεχρνπο 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ζχκθσλα ηφζν κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηαδηθαζία, φζν θαη κε ηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ Γήκσλ ηεο ΔΔΣΑΑ , θαηαξηίζζεθε ην Σεχρνο Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ, ε δνκή ηνπ νπνίνπ, έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

ΦΑΖ Β: Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο 

Κεθάιαην Β.1: Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο – ρέδηα Γξάζεο 

Κεθάιαην Β.2: Σξηεηήο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Γξάζεσλ. 

Κεθάιαην Β.3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο  

Κεθάιαην Β.4: Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηερνκέλσλ: 
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ΦΑΖ Β’: Δπηρεηξεζηαθόο  ρεδηαζκόο 

 

ΚεθΪιαην Β.1 

Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο – ρΫδηα ΓξΪζεο  

ην Κεθάιαην απηφ θαη κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο 

ηνπ Γήκνπ, θαηαξηίδεηαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ . 

 

ΚεθΪιαην Β.2 

ΣΣξξηηεεηηάάοο  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκόόοο  ηησσλλ  ΓΓξξΪΪζζεεσσλλ  

Μέζα απφ ην Κεθάιαην απηφ, πξνθχπηνπλ ε παξνπζίαζε, ε ηεξάξρεζε θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, θαζψο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ Τπεξηνπηθήο θαη 

Γηαδεκνηηθήο ζεκαζίαο. 

 

ΚεθΪιαην Β.3 

ΟΟηηθθννλλννκκηηθθόόοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκόόοο    

ην παξφλ Κεθάιαην, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηα έηε ηεο επφκελεο 

ηξηεηίαο. 
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ΚεθΪιαην Β.4  

Γεέθηεο Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

ΠξνγξΪκκαηνο 

ην Κεθάιαην απηφ, θαζνξίδνληαη νη δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη νη 

δείθηεο πινπνίεζεο ή εθξνψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη πξνεγνχκελνη δείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη. 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ...111:::   ΔΔΔΠΠΠΙΙΙΥΥΥΔΔΔΙΙΙΡΡΡΗΗΗΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟ   ΥΥΥΔΔΔΓΓΓΙΙΙΑΑΑΜΜΜΟΟΟ---   

ΥΥΥΔΔΔΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΗΗΗ   

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην Σεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, δηακνξθψζεθε ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ, ε νπνία εμεηδηθεχηεθε ζε Άμνλεο, Μέηξα θαη Γεληθνχο 

ηφρνπο, επηρεηξψληαο λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

έθηαζεο ηεο πφιεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο.   

ην πιαίζην απηφ, ππελζπκίδεηαη φηη νη Άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, είλαη νη αθφινπζνη: 

ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ KAI ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΑΞΟΝΑ 4: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Ο επηκεξηζκφο ησλ Αμφλσλ απηψλ ζε Μέηξα θαη Γεληθνχο ηφρνπο, κε 

γλψκνλα ην Όξακα θαη ηε ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, νδεγεί ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κέρξη ηψξα πξνζεγγίζεσλ ζε Δηδηθνχο ηφρνπο θαη Γξάζεηο, 

πνπ ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ απηψλ, ψζηε λα θαηαξηηζζνχλ ηα επηκέξνπο ρέδηα Γξάζεο 

αλά πξνζδηνξηζκέλν Άμνλα θαη Μέηξν.   

Καηά ζπλέπεηα, ν κέρξη ηψξα ζρεδηαζκφο φπσο έρεη απνηππσζεί, 

δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο, ψζηε κέζσ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ λα εμαπισζνχλ ζε φιε ηελ νξγαλσηηθή έθηαζε 

ηνπ Γήκνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε εληαία, νινθιεξσκέλε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε ηαθηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ.   
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Σα ρέδηα Γξάζεο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, 

είλαη ηα αθφινπζα: 

- Τπεξεζηαθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηνπο ηφρνπο Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

- Γηα- ππεξεζηαθά ρέδηα Γξάζεο 

- ρέδηα Γξάζεο γηα ηνπο ηφρνπο Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

- Γξάζεηο Γηαδεκνηηθήο θαη Τπεξηνπηθήο ζεκαζίαο  

1.2 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Ένα Τπηπεζιακό σέδιο Γπάζηρ αςηήρ ηηρ μοπθήρ, καλείηαι να καλύπηει ηοςρ 

γενικούρ ηόσοςρ ηος ηπαηηγικού σεδιαζμού, ζηην καηεύθςνζη ηηρ Σοπικήρ 

Ανάπηςξηρ. 

Καηά ζςνέπεια, για ηοςρ Άξονερ πος πποαναθέπθηκαν και για ηοςρ Γενικούρ 

ηόσοςρ πος πποέκςταν καηά ηη θάζη ανάλςζηρ ηος ηπαηηγικού 

σεδιαζμού, αναζηηούνηαι οι καηάλληλερ εξειδικεύζειρ ζε επίπεδο Διδικών 

ηόσυν ανά Άξονα και ανά Γενικό ηόσο. 

Οι Διδικοί ηόσοι πποκύπηοςν μέζα από ηη ζςνεπγαζία ηος ημήμαηορ 

Ππογπαμμαηιζμού, ηηρ ΔΠ.Ο.Δ. και ηυν ςπηπεζιών, καθώρ και μέζα από ηον 

ενηοπιζμό ηυν κπίζιμυν ζημείυν ανά Άξονα πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηο 

ηπαηηγικό σεδιαζμό.   

Κάθε ςπηπεζιακό ζσέδιο δπάζηρ, αθοπά ζηην επίηεςξη ενόρ ςπηπεζιακού 

ειδικού ζηόσος ηοπικήρ ή εζυηεπικήρ ανάπηςξηρ και καηαπηίζηηκε από ηην 

ςπηπεζία πος είναι απμόδια για ηο  ζηόσο αςηό.  

ηο πλαίζιο αςηό, ακολοςθεί ο πποζδιοπιζμόρ ηυν Διδικών ηόσυν ανά Άξονα, 

ανά Μέηπο και ανά Γενικό ηόσο: 
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Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.1: Φπζηθό θαη Οηθηζηηθό ΠεξηβΪιινλ  

Γεληθόο ζηόρνο 1.1.1: Αύμεζε ησλ νξγαλσκΫλσλ ρώξσλ αζηηθνύ πξαζέλνπ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Πξνζηαζία ηνπηθνχ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Βειηίσζε  πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο  

 Δλίζρπζε ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, δηάδνζε ρξήζεο ησλ Α.Π.Δ. 

 Αηζζεηηθή θαη Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δπέθηαζε αζηηθνχ πξαζίλνπ ζε πξψελ εθηάζεηο ηνπ ηξαηνπέδνπ 

 

Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.1: Φπζηθό θαη Οηθηζηηθό ΠεξηβΪιινλ 

Γεληθόο ζηόρνο 1.1.2: Πξνώζεζε νηθηζηηθώλ αλαπιΪζεσλ θαη πνιενδνκηθώλ 

παξεκβΪζεσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη αλαπιάζεσλ 

 Απφθηεζε θαη δηαζθάιηζε αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ 

 Δλίζρπζε έξγσλ ζε επίπεδν γεηηνληάο 

 πληήξεζε θαη επέθηαζε έξγσλ πξαζίλνπ 

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη ελίζρπζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε δηρνηφκεζε ηεο πφιεο απφ ηελ Δζλ. Οδφ 

 Θεζκνζέηεζε Υξήζεσλ Γεο  
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Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.2: ΤπνδνκΫο Μεηαθνξώλ, Κπθινθνξέα, ηΪζκεπζε, πγθνηλσλέα 

Γεληθόο ζηόρνο 1.2.1: Βειηέσζε ηεο ζπγθνηλσληαθάο ζύλδεζεο ησλ 

πνιενδνκηθώλ ελνηάησλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο  

 Απνθεληξσκέλε πινπνίεζε θνηλσθειψλ έξγσλ 

 Βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ, δηαζχλδεζε κε 

ζηαζκνχο ΜΔΣΡΟ 

 

Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.2: ΤπνδνκΫο Μεηαθνξώλ,  Κπθινθνξέα, ηΪζκεπζε, πγθνηλσλέα 

Γεληθόο ζηόρνο 1.2.2: Αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ θπθινθνξέαο θαη 

ζηΪζκεπζεο 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δθπφλεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο 

 Δθαξκνγή θπθινθνξηαθήο κειέηεο 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ 

ΜΔΣΡΟ Αγ. Μαξίλαο 

 Γεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε θεληξνβαξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο 

 Γηαζθάιηζε απξφζθνπηεο δηέιεπζεο  ζπγθνηλσληψλ απφ ζεκεία ηεο πφιεο 

 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ 

 Δληαηηθνπνίεζε ηνπνζέηεζεο ζεκάλζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκ. Αζηπλνκίαο 
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Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.3:  ΣερληθΪ Γέθηπα θαη ΤπνδνκΫο 

Γεληθόο ζηόρνο 1.3.1: Πξνζηαζέα θαη νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ πδΪηηλσλ 

πόξσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ γεσηξήζεσλ 

 Δμαζθάιηζε εθαξκνγήο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε άξδεπζεο θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ 

 Άκεζεο παξεκβάζεηο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ 

 

 

Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν 1.3:  ΣερληθΪ Γέθηπα θαη ΤπνδνκΫο 

Γεληθόο ζηόρνο 1.3.2: ΑλαβΪζκηζε θαη επΫθηαζε ηερληθώλ Τπνδνκώλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δπέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηερληθήο ππνδνκήο (απνρέηεπζε) 

 Δπέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηερληθήο ππνδνκήο (φκβξηα) 

 Δπέθηαζε θαη ζπληήξεζε ππάξρνληνο δηθηχνπ δεκνηηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ 

 Απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε ππαξρφλησλ δηθηχσλ 

ηερληθψλ ππνδνκψλ 
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Άμνλαο 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΜΫηξν: 1.4: Καζαξηόηεηα  

Γεληθόο ζηόρνο 1.4.1: Βειηέσζε ηνπ επηπΫδνπ θαζαξηόηεηαο ηεο πόιεο, 

κεέσζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβΪιινληνο, δηαρεέξηζε ησλ πγξώλ θαη 

ζηεξεώλ απνβιάησλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο 

 Γεκηνπξγία Σνπηθνχ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ 

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε εθαξκνγήο ηεο αλαθχθισζεο 

 Αληηθαηαζηάζεηο θαη επέθηαζε δηθηχνπ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ππνδνκψλ 

 Δλίζρπζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ 

 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.1: Τγεέα θαη Κνηλσληθά κΫξηκλα  

Γεληθόο ζηόρνο 2.1.1: Βειηέσζε ησλ ππεξεζηώλ θνηλσληθάο κΫξηκλαο θαη 

πξόλνηαο (λεπέσλ, ειηθησκΫλσλ θιπ) 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο 

 Δπέθηαζε αξηζκνχ θηινμελνχκελσλ δεκνηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο 

κέξηκλαο 

 Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο  

 Αλαβάζκηζε θαη ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο 

 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλσληθήο 

Τπεξεζίαο 
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Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.1: Τγεέα θαη Κνηλσληθά κΫξηκλα  

Γεληθόο ζηόρνο 2.1.2: Βειηέσζε θαη επΫθηαζε ησλ θνηλσληθώλ ππνδνκώλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Γεκηνπξγία λέσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 

 Αλαβάζκηζε θαη ζπληεξήζεηο ππαξρφλησλ θηηξίσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 

 Γεκηνπξγία ΚΑΠΗ  

 Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.1: Τγεέα θαη Κνηλσληθά κΫξηκλα  

Γεληθόο ζηόρνο 2.1.3: Βειηέσζε ησλ ππνδνκώλ πγεέαο 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  

 Γεκηνπξγία Γηνηθεηηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ΙΚΑ 

 Τινπνίεζε Γξάζεσλ Τγείαο ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» 

 Δπέθηαζε θαη βειηίσζε ππνδνκψλ πγείαο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 
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Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.2: Ηζόηεηα θαη Κνηλσληθά ελζσκΪησζε 

Γεληθόο ζηόρνο 2.2.1: Τπνζηάξημε επαέζζεησλ θνηλσληθΪ νκΪδσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε ηνπ βαζκνχ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ 

 Παξνρή νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ θνηλσληθά επαίζζεησλ 

αηφκσλ 

 Βειηηζηνπνίεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 Αλαβάζκηζε, επέθηαζε θαη βειηίσζε θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

ππνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 

 

 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.2: Ηζόηεηα θαη Κνηλσληθά ελζσκΪησζε  

Γεληθόο ζηόρνο 2.2.2: ΟινθιεξσκΫλε αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκΪησλ θνηλσληθάο 

ελζσκΪησζεο ησλ κεηαλαζηώλ ηεο πεξηνράο 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε ηνπ βαζκνχ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο ηεο πφιεο 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο 
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Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.3: Παηδεέα/ Νενιαέα 

Γεληθόο ζηόρνο 2.3.1: Βειηέσζε θαη επΫθηαζε ησλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ 

εθπαέδεπζεο 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Απφθηεζε αδφκεησλ νηθνπέδσλ θαη αλέγεξζε ρνιείσλ 

 πληεξήζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ Παηδείαο 

 Δπηηάρπλζε πινπνίεζεο Γξάζεσλ Ο..Κ. 

 Τινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή Α.Π.Δ. ζε 

ρνιεία ηνπ Γήκνπ 

 Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο  ησλ πνιηηψλ  

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη Δπξπδσληθνχ Γηθηχνπ 

ζηα ρνιεία 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.4: Αζιεηηζκόο 

Γεληθόο ζηόρνο 2.4.1: Βειηέσζε θαη επΫθηαζε ησλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δπέθηαζε Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Πξνκήζεηα θαη αλαβάζκηζε ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ 

 

 



ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΓΓΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144    

  

ΦΑΗ Β  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
 

  16 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.4: Αζιεηηζκόο 

Γεληθόο ζηόρνο 2.4.2: ΑλΪπηπμε θαη ελέζρπζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηάησλ  

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ άζιεζεο ησλ πνιηηψλ 

 Αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα Αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ 

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.5: Πνιηηηζκόο 

Γεληθόο ζηόρνο 2.5.1: Αμηνπνέεζε θαη αλΪδεημε ηεο ηζηνξηθάο θαη πνιηηηζηηθάο 

θιεξνλνκηΪο ηεο πεξηνράο   

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο  

 Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο σο πξννξηζκνχ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο Ιζηνξίαο ηεο 

Πφιεο 

 Αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ δηαηεξεηέσλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Παξεκβάζεηο γηα ηε δηάζσζε, πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

ηνπ Υατδαξίνπ 

 Δπέθηαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
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Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.5: Πνιηηηζκόο 

Γεληθόο ζηόρνο 2.5.2: Δλέζρπζε θαη αλΪπηπμε ησλ ζεζκώλ πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκΫλνπ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δλίζρπζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

 Αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ αλαςπρήο ησλ πνιηηψλ 

 Πξνβνιή έξγνπ ληφπησλ  θαιιηηερλψλ 

 Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο σο πξννξηζκνχ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 πκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθά Γίθηπα, πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

 Αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ πνιηηηζκηθψλ ππεξεζηψλ 

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  

 

Άμνλαο 2: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΤΓΔΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΜΫηξν 2.5: Πνιηηηζκόο 

Γεληθόο ζηόρνο 2.5.3: Οινθιάξσζε θαη ελέζρπζε ησλ πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλαβάζκηζε θηηξίσλ Πνιηηηζκνχ 

 Γηεχξπλζε αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ πνιηηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ 

 Αλαβάζκηζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη θάιπςε απφ 

ην Δπξπδσληθφ Γίθηπν 
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Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΜΫηξν 3.1: Απαζρόιεζε 

Γεληθόο ζηόρνο 3.1.1.: Μεέσζε ηεο αλεξγέαο ησλ επαέζζεησλ θνηλσληθΪ 

νκΪδσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ πνιηηψλ 

 Δπέθηαζε Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ 

 Γεκηνπξγία Πχιεο γηα ηελ ελεκέξσζε αλέξγσλ 

 Δλεκέξσζε αλέξγσλ γηα δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο 

 Πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο 

 

 

Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΜΫηξν 3.1: Απαζρόιεζε 

Γεληθόο ζηόρνο 3.1.2.: Δλέζρπζε θαη αμηνπνέεζε ησλ δεμηνηάησλ ηνπ ηνπηθνύ 

παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ  

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αμηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο δεμηφηεηεο 

 χλδεζε ηεο δήηεζεο αηφκσλ κε εηδηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά 

 Αμηνπνίεζε Πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνιηηψλ 
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Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

ΜΫηξν 3.2: Παξαγσγά 

Γεληθόο ζηόρνο 3.2.1.: Αμηνπνέεζε ηνπηθώλ παξαγσγηθώλ πόξσλ θαη ζύλδεζε 

ησλ παξαγσγηθώλ ηνκΫσλ κεηαμύ ηνπο  

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο 

 ηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Έθδνζε θαη πξνβνιή εληχπνπ γηα ηελ ελεκέξσζε απηναπαζρνινχκελσλ 

 Δπέθηαζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε επηρεηξήζεσλ 

 Καηαγξαθή επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ ζην Υατδάξη 

 

Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΜΫηξν 3.2: Παξαγσγά 

Γεληθόο ζηόρνο 3.2.2.: Τπνζηάξημε θαη ελζΪξξπλζε ησλ κηθξνκεζαέσλ 

επηρεηξάζεσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 πκβνιή ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ 

 πκβνιή ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο λέσλ ΜΜΔ 

 ηήξημε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ ππνδνκψλ πξνο ηηο ΜΜΔ 
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1.3 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΓΡΑΖ  

 

Σα Γηα-ππεξεζηαθά ρέδηα Γξάζεο απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο 

κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή πξνυπνζέηνπλ ζπλεξγαζίεο ηνπ Γήκνπ κε 

άιινπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

 Οη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ έξγα πνπ απαηηνχλ ηε ζπλέξγεηα 

πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ κέζα ή έμσ απφ ην Γήκν, ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

έξγα ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο ή ηδηαίηεξνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο.  

ην πιαίζην απηφ, έλα δηα-ππεξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο, κπνξεί λα αθνξά έξγν 

ππνδνκψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ελφο Γηα- ππεξεζηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, ζπλάπηεηαη Πξνγξακκαηηθή χκβαζε θαη 

ζπγθξνηείηαη  Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ 

πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο.  

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ έρεη ζπλάςεη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο κε ηε  Ννκαξρία 

Αζελψλ, ηνλ ΑΓΑ, ην Γξνκνθατηεην Θεξαπεπηήξην, κε ην ΣΔΙ Πεηξαηά, γηα ηελ 

πινπνίεζε ππεξηνπηθψλ ή δηαδεκνηηθψλ έξγσλ ή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Απφ ην Γήκν επηδηψθεηαη ε ζχλαςε Γηα- ππεξεζηαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο κε 

θνξείο εθηφο Γήκνπ ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο δπλαηνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεκαληηθψλ γηα ηελ πφιε έξγσλ.  
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1.4 ΚΑΣΑΡΣΗΖ Υ. ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

χκθσλα κε ην Σεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ε Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο θαη 

ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 4 πνπ αθνξά ηε «Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ». 

ην πιαίζην απηφ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα επηρεηξεζεί ε πξνζέγγηζε ησλ 

Δηδηθψλ ηφρσλ Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο,  αλά Μέηξν θαη αλά Γεληθφ ηφρν ηνπ 

Άμνλα 4. 

  

Οι Διδικοί ηόσοι πποκύπηοςν μέζα από ηη ζςνεπγαζία ηος ημήμαηορ 

Ππογπαμμαηιζμού, ηηρ ΔΠ.Ο.Δ. και ηυν ςπηπεζιών, καθώρ και μέζα από ηον 

ενηοπιζμό ηυν κπίζιμυν ζημείυν ανά Άξονα πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηο 

ηπαηηγικό σεδιαζμό.   

Κάθε ςπηπεζιακό σέδιο Γπάζηρ, αθοπά ζηην επίηεςξη ενόρ ςπηπεζιακού 

γενικού ζηόσος Δζυηεπικήρ Ανάπηςξηρ.  

ηο πλαίζιο αςηό, ακολοςθεί ο πποζδιοπιζμόρ ηυν Διδικών ηόσυν ανά Άξονα, 

ανά Μέηπο και ανά Γενικό ηόσο: 
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Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.1. : Γηαδηθαζέεο δηνέθεζεο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.1.1 : Απινπνέεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γάκνπ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ 

 Δθαξκνγή Γηαδηθαζηψλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο 

 Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

 

Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.1. : Γηαδηθαζέεο δηνέθεζεο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.1.2 : ΑλαβΪζκηζε ησλ δεμηνηάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε 

ζχγρξνλε δηνίθεζε 

 Παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο απφ ην πξνζσπηθφ 

 Βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

 Αλαβάζκηζε θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ 
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Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.1. : Γηαδηθαζέεο δηνέθεζεο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.1.3 :  Πηζηνπνέεζε ππεξεζηώλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ 

Γάκνπ θαη ησλ Ν.Π. 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 Δθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

 Γηαδηθαζίεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο απνδηδφκελνπ έξγνπ 

 

Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.1. : Γηαδηθαζέεο δηνέθεζεο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.1.4 :  ΑλαδηνξγΪλσζε ππεξεζηώλ ηνπ Γάκνπ θαη ησλ Ν.Π. 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε νξγαλσηηθήο Γνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. 

 Αλαδηάηαμε πξνζσπηθνχ θαη ελίζρπζε ζηειέρσζεο 

 πκκεηνρή ζε δηαδεκνηηθά Γίθηπα θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

 Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζηα ζχγρξνλα κνληέια Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ 
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Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.2. : ΟινθιεξσκΫλεο ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο πξνο ηνλ πνιέηε 

Γεληθόο ζηόρνο  4.2.1 :  ΑλαβΪζκηζε ηεο ππεξεζέαο δηαρεέξηζεο παξαπόλσλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε 

παξαπφλσλ  

 Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο γηα ηε Γηαρείξηζε παξαπφλσλ 

 Δπηηειηθή Γηαρείξηζε παξαπφλσλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο 

δεκφηεο 

 

Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.2. : ΟινθιεξσκΫλεο ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο πξνο ηνλ πνιέηε 

Γεληθόο ζηόρνο  4.2.2 : ΘσξΪθηζε ηεο δηαθΪλεηαο ζηηο δηαδηθαζέεο 

πξνζιάςεσλ, πξνκεζεηώλ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ απνθάζεσλ 

 Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ  

 Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζε δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ 
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Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.2. : ΟινθιεξσκΫλεο ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο πξνο ηνλ πνιέηε 

Γεληθόο ζηόρνο  4.2.3 :  Γεκηνπξγέα λΫσλ θαη δηεύξπλζε ππαξρνπζώλ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιέηεο 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δπέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηνπ Γηαδηθηπαθνχ θφκβνπ ηνπ Γήκνπ 

 Δπέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηεο Δθαξκνγήο GIS 

 Δπέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηνπ Δπξπδσληθνχ Γηθηχνπ 

 Γεκηνπξγία Πχιεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε αλέξγσλ 

 Αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

 Αμηνπνίεζε Γξάζεσλ ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» 

 

Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.3. :  ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα, πζηάκαηα βειηέσζεο Γηνηθεηηθάο 

ηθαλόηεηαο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.3.1 : ΑλαβΪζκηζε ηεο πθηζηΪκελεο πιεξνθνξηαθάο 

ππνδνκάο (H/W θαη S/W) ηνπ Γάκνπ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, επέθηαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ 

 Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 
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Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.3. : ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα, πζηάκαηα βειηέσζεο Γηνηθεηηθάο 

ηθαλόηεηαο 

Γεληθόο ζηόρνο  4.3.2 :  Αμηνπνέεζε ησλ Ϋξγσλ ΣΠΔ γηα ηε  Γεκόζηα Γηνέθεζε  

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ γηα ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο Φεθηαθήο Γηνίθεζεο 

 Γηαδεκνηηθέο πλεξγαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε Γξάζεσλ ΣΠΔ  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηξφπν Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 

Άμνλαο 4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΫηξν : 4.4. :  ΟηθνλνκηθΪ ηνπ Γάκνπ 

Γεληθόο ζηόρνο  4.4.1 :  Γηαδηθαζέεο βειηηζηνπνέεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ 

Γάκνπ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 Γηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ 

 Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ αμηνπνίεζεο ππαξρνπζψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ 

 Δθπφλεζε εηδηθήο εξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 
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1.5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΔΡΣΟΠΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην Σεχρνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζην 

επίπεδν ηεο επηινγήο έξγσλ, είλαη ν εληνπηζκφο πεξηνρψλ θαη πξνβιεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε εγγχηεηα κε άιινπο Γήκνπο θαη πνπ ε επίιπζή ηνπο 

απαηηεί ηε ζπλέξγεηα κε απηνχο. 

Παξάιιεια, νη ζχγρξνλεο αλάγθεο, νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη νη ζεκεξηλέο 

αληημνφηεηεο, επηβάιινπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Γήκσλ, ηφζν γηα ηε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, φζν θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

πξνβιεκάησλ. 

ην πιαίζην απηφ, θξίλνληαη σο απφιπηα αλαγθαίνη νη ηαπηφρξνλνη ρεηξηζκνί 

δηαδεκνηηθψλ δεηεκάησλ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο Γήκνπο, σο 

αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθάιηζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ. 

ην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο ή αθφκε θαη ζην επίπεδν ηεο Κεληξηθήο 

Δμνπζίαο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο νη ζπλεξγαζίεο γηα ηελ θάιπςε 

ππεξηνπηθψλ δεηεκάησλ θαη γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ν Γήκνο κφλνο 

ηνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη.  

ηε Γπηηθή Αζήλα, ε κέρξη ηψξα ζεηηθή πνξεία ηνπ ΑΓΑ έρεη πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ ζηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο.  

Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνίεζε ζχζθεςε κε φκνξνπο Γήκνπο θαη ηνλ ΑΓΑ, 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη’ αξρήλ ηα έξγα Γηαδεκνηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

Τπεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη λα πεξηιεθζνχλ ζηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα. 

Σα έξγα απηά γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, πεξηέρνληαη ζε δηαθξηηφ Πίλαθα, ζην 

Κεθάιαην Β2 πνπ αθνινπζεί. 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   BBB...222:::   ΣΣΣΡΡΡΙΙΙΔΔΔΣΣΣΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟ   ΣΣΣΧΧΧΝΝΝ   

ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΔΔΔΧΧΧΝΝΝ   

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ πνπ απεηθνλίζζεθε ζηνπο 

Άμνλεο, ηα Μέηξα θαη ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηεο Φάζεο Α (ηξαηεγηθφο 

ρεδηαζκφο) θαη κεηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ 

ηνπ Κεθαιαίνπ Β1 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, αθνινπζεί ε νκαδνπνίεζε θαη ε 

απνηχπσζε ησλ Γξάζεσλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ηφρσλ ζε επίπεδν 

ηξηεηίαο. 

Οη Γξάζεηο απηέο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ ππεξεζηψλ ζηα 

γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε. 

ηελ απνηχπσζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ Γξάζεσλ αλά Άμνλα (Α), Μέηξν (Μ) θαη 

Γεληθφ ηφρν (Γ), αθνινπζήζεθε κηα καμηκαιηζηηθή αληίιεςε, ψζηε λα 

απνηππσζεί φρη κφλν ε δπλαηφηεηα θαη ε πξνζδνθία πινπνίεζεο ησλ 

Γξάζεσλ, αιιά θαη ν δηεθδηθεηηθφο ραξαθηήξαο πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γήκνο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ απηψλ. 

Με ηα ζεκεξηλά, αιιά θαη κε ηα δηαθαηλφκελα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ζεσξείηαη 

απφιπηα αλαγθαίν λα θαηαλνεζεί φηη ν κφλνο θαη απαξέγθιηηνο ηξφπνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ησλ Γξάζεσλ απηψλ, είλαη ε ηαπηφρξνλε 

ζπλχπαξμε ησλ αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ: 

 Η άκεζε ελεξγνπνίεζε θαη νκαιή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ 

  Η εηνηκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ απηψλ 

 Η άκεζε σξίκαλζε Γξάζεσλ απφ ην Γήκν, γηα ηελ ππνβνιή άξηησλ θαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ έληαμεο. 
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ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε απνηχπσζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ Γξάζεσλ αλά 

Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, αλά Μέηξν θαη αλά Γεληθφ ηφρν, απεηθνλίδνληαο 

έηζη ηνλ επηδησθφκελν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία. 

Γηα ηελ επρεξή αλάγλσζε ησλ Πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

 Οη πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ είηε θαηά ην φλνκα (αξθεί λα ζπγθιίλνπλ ζηνπο 

Γεληθνχο ηφρνπο), είηε σο πξνο ην πνζφλ (κπνξεί λα ζπκβεί θαηά 

ηε θάζε σξίκαλζεο), είηε σο πξνο ηελ εηήζηα θαηαλνκή, είηε σο 

πξνο ην Φνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηηο εκθαληδφκελεο 

επθαηξίεο, αξθεί απηά λα πεξηιεθζνχλ απνινγηζηηθά ζηελ θαη’ έηνο 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 ην Γήκν Υατδαξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ε ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, είλαη ε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (θαη θαηά έλα κηθξφ κέξνο ε Γηεχζπλζε Γηνηθ. 

& Οηθ. Τπεξεζηψλ). 

Καηά ζπλέπεηα, θξίζεθε σο κε αλαγθαία ε αλαθνξά ζηελ ππεξεζία 

πινπνίεζεο αθνχ ζεσξείηαη a priori φηη απηή είλαη ε Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

     ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, εκθαλίδνληαη εγγξαθέο κε πνζά 

ησλ 1.000,00 €, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη φηη γηα ηε Γξάζε απηή δελ 

ππάξρεη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα, ή φηη ε Γξάζε απηή δελ ζα 

έρεη σο Φνξέα Τινπνίεζεο ην Γήκν Υατδαξίνπ αιιά θάπνηα άιιε 

Κεληξηθή Τπεξεζία. 
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Με ηα δεδνκέλα απηά, αθνινπζνχλ νη Πίλαθεο Οκαδνπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ 

αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ παξαηίζεηαη θαη ν Πίλαθαο Γηαδεκνηηθψλ θαη 

Τπεξηνπηθψλ Έξγσλ πνπ πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
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2.2 ΠΗΝΑΚΔ ΓΡΑΔΧΝ 

ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 

 

Κ/Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΔΗ 

Α.Π. 

 

Μ. 

 

Γ.. 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

2012 2013 2014 ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜ/Ζ 

1.1.1.1 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ 6.600 η.κ. γηα 
Κ.Υ. Πξαζίλνπ ζην 
Ο.Σ. 100Β1 
(Υξηζηνδνχιεην)  

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 8.000.000,00 1.000,00 4.000.000,00 3.990.000,00 Α 
ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.2 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Κεξθχξαο & 
Θεξκνππιψλ Ο.Σ. 
36-37   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 400.000,00 1.000,00  399.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.3 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Παπαληθνιή & 28εο 
Οθησβξίνπ     Ο.Σ. 
314   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 100.000,00 100.000,00   Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.4 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Θεξκνππιψλ-
Παηξφθινπ-Πιαηαηψλ    
Ο.Σ. 336-337   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 500.000,00 1.000,00  499.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.5 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ  

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 1.000.000,00 1.000,00  999.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 
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Αζ. Γηάθνπ & 
Αγ.Παξαζθεπήο 
Γάζνο         Ο.Σ. 176   

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.6 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Κππξίσλ Αγσληζηψλ 
& Ακκνρψζηνπ 
Γάζνο Ο.Σ. 188   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 300.000,00 1.000,00 299.000,00  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.7 Απαιινηξίσζε 
ρψξσλ ζην άιζνο 
ηνπ Πξνθήηε Ηιία  
θαη ζην παιηφ ρέδην 
(ΦΔΚ 72/55, 67/67) 

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 500.000,00 1.000,00 49.000,00 450.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.8 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ  
Καιαβξχησλ & 
Ακκνρψζηνπ 
Ο.Σ.188   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 300.000,00 1.000,00 299.000,00  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.9 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Κνινθνηξψλε- Ιεξάο 
νδνχ-Αγεζηιάνπ Ο.Σ. 
1   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 313.546,60 1.000,00 312.546,60  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.10 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ  
Κππξίσλ Αγσληζηψλ 
Ο.Σ. 179   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 600.000,00 1.000,00  599.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.11 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
σθξάηνπο & 
Παιακά Ο.Σ. 212   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 600.000,00 1.000,00 599.000,00  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 
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1.1.1.12 Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ  επί ηεο νδνχ 
Λ.Αζελψλ & Μηανχιε 
Ο.Σ. 96-97   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 350.000,00 1.000,00 349.000,00  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.13 Απαιινηξίσζε  
ρψξνπ επί ηεο νδνχ 
Θεξκνππιψλ θαη 
Διεπζεξίαο ,θέληξν 
Υατδαξίνπ Ο.Σ.349Α   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 400.000,00 1.000,00  399.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.14 

Απαιινηξίσζε 
ρψξνπ επί ηεο νδνχ 
Άλδξνπ θαη 
Κπθιάδσλ Ο.Σ. 211   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 1.000,00 1.000,00   Β ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

 

1.1.1.15 Απαιινηξίσζε 
αθηλήηνπ ζην Ο.Σ. 
320  πεξηνρή 
Διαηψλα   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 1.000,00 1.000,00   Β ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.16 Απαιινηξίσζε 
νηθνπέδνπ κεηά ησλ 
επηθεηκέλσλ ζε 
ηκήκα ηνπ Ο.Σ. 40Α   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 553.050,00 1.000,00 552.050,00  Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.1.17 πκπιεξσκαηηθή 

απαιινηξίσζε ζην 

ρψξν ηνπ Γεκξρείνπ 

Ο.Σ. 323 (νδφο 

Δπαχιεσο)   

1 1.1 1.1.1 ΑΠΑΛ. 155.000,00 155.000,00   Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 
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1.1.1.18 Γηακφξθσζε απιείνπ 

ρψξνπ Γεκαξρείνπ   
1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 

ΤΝΔΥ. 

897.318,55 897.318,55   Α ΘΗΔΑ 

1.1.1.19 Γηακφξθσζε 
αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 
θαη επέθηαζε 
Μεηξνπνιηηηθνχ  
Πάξθνπ Ιζη. Μλήκεο 
(Πάξθν Ιζηνξ. 
Μλήκεο ζην 
ηξαηφπεδν 
Υατδαξίνπ - θάζε Β)   

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 2.950.000,00 1.000,00 1.500.000,00 1.449.000,00 Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ 

(Φ.Τ.) 

1.1.1.20 Αλάπιαζε θαη 
ζπληήξεζε πιαηεηψλ 
ηνπ Γήκνπ 

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 180.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΔΛΛΑΓΑ 

1.1.1.21 πληήξεζε 

θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ   

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 140.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.1.1.22 Διαηνρξσκαηηζκνί 

εμνπιηζκνχ πιαηεηψλ 

θαη θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ   

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 30.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.1.1.23 Αμηνπνίεζε 

παξαρσξεζείζαο 

έθηαζεο απφ ην 

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α JESSICA 
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ΣΔΘΑ 

1.1.1.24 Δθηεηακέλεο 

δελδξνθπηεχζεηο 

1 1.1 1.1.1 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α ΑΓΑ (Φ.Τ.) 

1.1.2.1 Απνδεκίσζε ζηελ 

νδφ Κνκλελψλ θαη 

Σξνίαο (Ο.Σ. 2)   

1 1.1 1.1.2 ΑΠΑΛ. 1.000,00 1.000,00   Β ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.2.2 Απαιινηξίσζε 

έθηαζεο 2546 η.κ. 

ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ γηα 

θνηλνθειή - ζρνιηθφ 

θηίξην   

1 1.1 1.1.2 ΑΠΑΛ. 1.436.000,00 1.000,00 1.000.000,00 435.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.2.3 Αηζζεηηθή & 

ιεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε ηεο 

δηαδεκνηηθήο νδνχ 

Φαβηέξνπ      

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Β ΑΓΑ (Φ.Τ.) 

1.1.2.4 Αηζζεηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε ηεο 

Ιεξάο Οδνχ   

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Β ΑΓΑ (Φ.Τ.) 
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1.1.2.5 εκεηαθέο 

παξεκβάζεηο 

αλαθαηαζθεπήο 

πεδνδξνκίσλ 

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.1.2.6 
Απνδεκίσζε Α. 
Γάζνο 2/87 ΠΔ θαη 
επηθείκελα   

1 1.1 1.1.2 ΑΠΑΛ. 500.000,00 200.000,00  300.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.2.7 Απνδεκηψζεηο 
νηθνπεδηθψλ 
ηκεκάησλ θαη 
επηθεηκέλσλ βάζεη 
ηεο 1/94 Π.Δ. ζηελ 
Αθαία θαξακαγθά   

1 1.1 1.1.2 ΑΠΑΛ. 100.000,00 50.000,00  50.000,00 Α ΠΡΑΙΝΟ  

ΣΑΜΔΙΟ 

1.1.2.8 Απνδεκίσζε 
επηθεηκέλσλ ζην Ο.Σ. 
324, νδφ ηξ. 
Καξατζθάθε   

1 1.1 1.1.2 ΑΠΑΛ. 50.000,00 50.000,00   Α ΓΗΜΟ 

1.1.2.9 Δλεξγεηαθή 
Απνδνηηθφηεηα ζην 
Γάκν  Υατδαξένπ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
‘ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ) 

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 987.700,00 296.340,00 691.360,00  Α ΔΠΠΔΡΑΑ 

ΔΠΑ 

1.1.2.10 Πξφηππα επηδεηθηηθά 
έξγα αμηνπνίεζεο 
Α.Π.Δ. θαη Γξάζεηο 
εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε 
πθηζηάκελα δεκφζηα 
ζρνιηθά θηίξηα Α θαη 
Β εθπαίδεπζεο ηνπ 

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 1.758.008,00 1.000,00 1.000.008,00 757.008,00 Α ΔΠΠΔΡΑΑ 

ΔΠΑ 
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Γήκνπ Υατδαξίνπ 

1.1.2.11 Έξγα αλάπιαζεο γηα 
ηελ αλαδσνγφλεζε 
ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ 
Γήκνπ Υατδαξίνπ  

1 1.1 1.1.2 ΔΡΓΟ 

ΤΝΔΥ. 

415.470,93 415.470,93   Α ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 

1.2.1.1 Γεκηνπξγία 

πνδειαηνδξφκνπ γηα 

ηε δηαζχλδεζε κε ην 

ΜΔΣΡΟ Αγ. Μαξίλαο 

1 1.2 1.2.1 ΔΡΓΟ 1.000,00  1.000,00  Α ΑΓΑ 

1.2.1.2 Δθπφλεζε κειέηεο 

αλαζρεδηαζκνχ Γεκ. 

πγθνηλσλίαο 

1 1.2 1.2.1 ΜΔΛ. 6.000,00  6.000,00  Β ΓΗΜΟ 

1.2.1.3 Πξνκήζεηα 

ιεσθνξείσλ Γεκ. 

πγθνηλσλίαο 

1 1.2 1.2.1 ΠΡΟΜ. 50.000,00   50.000,00 Β ΔΛΛΑΓΑ 

1.2.2.1 Γηάλνημε νδνχ 

Αξενπφιεσο 

1 1.2 1.2.2 ΔΡΓΟ 50.000,00 1.000,00 49.000,00  Β ΑΓΑ 

1.2.2.2 Καηαζθεπή έξγσλ 

νδνπνηίαο  

1 1.2 1.2.2 ΔΡΓΟ 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.2.2.3 πληήξεζε νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη 

ζεκαηνδφηεζεο 

1 1.2 1.2.2 ΔΡΓΟ 100.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 Α ΓΗΜΟ 
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νδψλ (κε 

απηεπηζηαζία)      

1.2.2.4 Δθπφλεζε 

θπθινθνξηαθήο 

κειέηεο 

1 1.2 1.2.2 ΜΔΛ. 100.000,00 20.000,00 80.000,00  Α ΔΛΛΑΓΑ 

1.2.2.5 Δθαξκνγή 

θπθινθνξηαθήο 

κειέηεο 

1 1.2 1.2.2 ΔΡΓΟ 100.000,00   100.000,00 Α ΔΛΛΑΓΑ 

1.2.2.6 Γεκηνπξγία 

Πνιπρψξνπ θαη 

ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο 

1 1.2 1.2.2 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α JESSICA 

1.3.1.1 Αλαθαηαζθεπή 

δηθηχνπ νκβξίσλ   

1 1.3 1.3.1 ΔΡΓΟ 100.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.1.2 
Καζαξηζκφο 
θξεαηίσλ φκβξησλ  
(2011) 

1 1.3 1.3.1 ΔΡΓΟ 

ΤΝΔΥ. 

12.000,00 12.000,00   Α ΓΗΜΟ 

1.3.1.3 Καζαξηζκφο 
θξεαηίσλ φκβξησλ   

1 1.3 1.3.1 ΔΡΓΟ 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.1.4 Αμηνπνίεζε 
ππαξρνπζψλ 
γεσηξήζεσλ 

1 1.3 1.3.1 ΔΡΓΟ 1.000,00  1.000,00  Α ΑΓΑ 
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1.3.2.1 Ηιεθηξνθσηηζκφο 
ηεο Ιεξάο νδνχ απφ 
ηελ νδφ 
αησβξηάλδνπ έσο 
ηελ  πχιε εηζφδνπ 
Μνλήο Γαθληνχ  

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Β ΑΓΑ 

1.3.2.2 πληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
ειεθηξνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
πιαηεηψλ & 
θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.3 Αλαθαηαζθεπή 
δηθηχνπ αθαζάξησλ 
επί ηεο νδνχ Σξνίαο   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 20.000,00 20.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.3.2.4 Καηαζθεπή 
αληηπιεκκπξηθψλ 
έξγσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε 
έθηαθησλ αλαγθψλ   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.5 
πλδέζεηο αθηλήησλ 
κε ην απνρεηεπηηθφ 
δίθηπν(2011)   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 

ΤΝΔΥ. 

15.000,00 15.000,00   Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.6 πλδέζεηο αθηλήησλ 
κε ην απνρεηεπηηθφ 
δίθηπν 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 120.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.7 Καηαζθεπή 
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 
απνρέηεπζεο ζηελ 
Αθαία θαξακαγθά   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Α ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 
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1.3.2.8 Καηαζθεπή θεληξ. 
απνδέθηε ιπκάησλ 
γηα ηελ πεξηνρή  
Αθαίαο θαξακαγθά   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Α ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 

1.3.2.9 Αλαθαηαζθεπή 
δηθηχνπ αθαζάξησλ   

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 120.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.10 πληήξεζε & 
επηζθεπή 
ζπληξηβαληψλ  

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.11 Αλαθαηαζθεπή 

δηθηχσλ θξεαηίσλ 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.12 Αληηζηήξημε πξαλψλ 

νδψλ  Πξνθ. Ηιία 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 20.000,00 20.000,00   Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.13 Αζθαιηφζηξσζε 
νδνχ Γαιαμηδίνπ  

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 15.000,00 15.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.3.2.14 Καηαζθεπή ηκεκάησλ 
πεδνδξφκνπ Αιεμίνπ 
θαη Σζηηζάλε 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 12.000,00 12.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.3.2.15 Καζαξηζκφο απφ 

θεξηέο χιεο  νδψλ, 

θξεαηίσλ, ξεκάησλ 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.3.2.16 Πξνκήζεηα εθαξκ. 

Γηαρείξηζεο 

Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ 

1 1.3 1.3.2 ΠΡΟΜ. 12.000,00  12.000,00  Β ΓΗΜΟ 
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1.3.2.17 
Κεληξηθφο αγσγφο 

νκβξίσλ επί ηεο 

Δζληθήο Οδνχ  (απφ 

Αηγάιεσ κέρξη Ιεξνχ 

Λφρνπ). 

 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00  1.000,00  Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ 

(Φ.Τ.) 

1.3.2.18 
Κεληξηθφο αγσγφο 

νκβξίσλ επί ηεο 

Δζληθήο Οδνχ (απφ 

Ιεξνχ Λφρνπ κέρξη 

ηελ νδφ Πχινπ). 

 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ 

(Φ.Τ.) 

1.3.2.19 
Καηαζθεπή δηθηχνπ 

αγσγψλ νκβξίσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γαθληνχ 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ  

1.3.2.20 
Απνθαηάζηαζε θαη 

αλάδεημε αθηήο 

θαξακαγθά 

1 1.3 1.3.2 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α ΔΛΛΑΓΑ 

 

1.4.1.1 Πξνκήζεηα 

θηγθιηδσκάησλ 

πεξίθξαμεο παηδηθψλ 

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 25.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Β ΓΗΜΟ 
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ραξψλ   

1.4.1.2 Πξνκήζεηα  
επηβαηηθνχ νρήκαηνο 

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 15.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.3 Πξνκήζεηα δχν 
ηξίθπθισλ νρεκάησλ   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 6.000,00 6.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.4 Πξνκήζεηα θάδσλ   1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.5 Πξνκήζεηα μχιηλσλ, 
ζηδεξέλησλ θαιαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο εμση. 
ρψξνπ   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.6 Πξνκήζεηα 
πξνζηαηεπηηθψλ 
θνισλαθίσλ γηα ηα 
πεδνδξφκηα  ηνπ 
Γήκνπ καο   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.7 Πξνκήζεηα 
θαξνηζηψλ 
νδνθαζαξηζηψλ   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.8 Πξνκήζεηα θνξεηψλ 
αληιηψλ θαη ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ γηα 
έθηαθηεο αλάγθεο   

 

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 8.000,00 8.000,00   Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.9 Πξνκήζεηα δχν 

ηξηθχθισλ νρεκάησλ 

(ππ. Πξαζίλνπ)   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 6.000,00 6.000,00   Β ΓΗΜΟ 
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1.4.1.10 Πξνκήζεηα νξγάλσλ 
παηδηθψλ ραξψλ   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.11 Πξνκήζεηα 
παγθαθίσλ γηα 
θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο   

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.12 Πξνκήζεηα ειαζηηθνχ 
δαπέδνπ αζθαιείαο 
γηα ηηο παηδηθέο ραξέο 
ηνπ Γήκνπ 

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.13 Λεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε 

παηδηθψλ ραξψλ   

1 1.4 1.4.1 ΔΡΓΟ 40.000,00 20.000,00 20.000,00  Β ΓΗΜΟ 

1.4.1.14 Καηαζθεπή 

βνξβνξνζπιιέθηε 

ζην γθαξάδ ηνπ 

Γήκνπ 

1 1.4 1.4.1 ΔΡΓΟ 12.000,00 12.000,00     

1.4.1.15 Απνιπκάλζεηο - 

κπνθηνλίεο Πιαηεηψλ 

& Κ.Υ.   

1 1.4 1.4.1 ΔΡΓΟ 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

1.4.1.13 Πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
ππεξεζία 
θαζαξηφηεηαο 

1 1.4 1.4.1 ΠΡΟΜ. 1.000,00   1.000,00 Β ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 
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1.4.1.14 Γεκηνπξγία ηνπηθνχ 
ζηαζκνχ 
κεηαθφξησζεο 
απνξξηκκάησλ 

1 1.4 1.4.1 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Β ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 

            

ΤΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 1 25.471.102,08 3.069.129,48 11.367.964,60 11.034.008,00  
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ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 

 

Κ/Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΔΗ 

Α.Π. 

 

Μ. 

 

Γ.. 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

2012 2013 2014 ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜ/Ζ 

2.1.1.1 Πξνκήζεηα νρήκαηνο 

κεηαθνξάο ΑΜΔΑ  .   

2 2.1 2.1.1 ΔΡΓΟ 15.000,00 15.000,00   Α ΓΗΜΟ 

2.1.1.2 πληεξήζεηο θαη 

επηζθεπέο ζε 

Παηδηθνχο ηαζκνχο 

2 2.1 2.1.1 ΔΡΓΟ 15.000,00 15.000,00   Α ΓΗΜΟ 

2.1.1.3 Φεθηαθέο ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο 

θαη ηαηξηθήο 

παξαθνινχζεζεο 

2 2.1 2.1.1 ΔΡΓΟ 372.716,00 372.716,00   Α ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΤΓΚΛΙΗ 

ΔΠΑ 

2.1.2.1 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

2 2.1 2.1.2 ΔΡΓΟ 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΓΗΜΟ 
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2.1.2.2 Καηαζθεπή 

Βξεθνλεπηαθνχ 

ηαζκνχ ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ 

2 2.1 2.1.2 ΔΡΓΟ 950.000,00 1.000,00 949.000,00  Α ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 

2.1.2.3 Καηαζθεπή Παηδηθνχ 

ηαζκνχ ζην Γάζνο 

Υατδαξίνπ 

2 2.1 2.1.2 ΔΡΓΟ 1.100.000,00 1.000,00 1.099.000,00  Α ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΠΑ 

2.1.2.4 Καηαζθεπή νδνχ 

Βεξγίλαο 

2 2.1 2.1.2 ΔΡΓΟ 150.000,00 100.000,00 50.000,00  Α ΔΛΛΑΓΑ 

2.1.3.1 Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ πγείαο 

2 2.1 2.1.3 ΠΡΟΜ. 50.000,00   50.000,00 Β ΓΗΜΟ 

2.1.3.1 Καηαζθεπή θηηξίνπ 

Γηνηθεηηθψλ θαη 

Τγεηνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΙΚΑ 

2 2.1 2.1.3 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Α ΙΚΑ 

ΔΠΑ 

2.2.1.1 Γηακνξθψζεηο 

πξνζβάζεσλ ΑΜΔΑ 

ζε δεκνηηθά θηίξηα θαη 

2 2.2 2.2.1 ΔΡΓΟ 30.000,00 10.000,00 20.000,00  Α ΓΗΜΟ 
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θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο   

2.2.2.1 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο 

γηα ην Σκήκα 

Αιινδαπψλ 

2 2.2 2.2.2 ΠΡΟΜ. 3.000,00  3.000,00  Β ΓΗΜΟ 

2.3.1.1 Καηαζθεπή 

ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε 

ζρνιηθά θηίξηα   

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 20.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.3.1.2 Απφθξαμε , 

απνθαηάζηαζε 

απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ ζε Γεκνηηθά 

θηίξηα θαη ρνιηθέο 

Μνλάδεο   

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.3.1.3 Πξνκήζεηα 
ζσιελψζεσλ & 
ζεξκαληηθψλ 
ζσκάησλ   

2 2.3 2.3.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.3.1.4 Πξνκήζεηα ιεβήησλ 
θαη παξειθφκελσλ 
εμαξηεκάησλ γηα ηα 
ιεβεηνζηάζηα 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ   

2 2.3 2.3.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 
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2.3.1.5 
Πξνζζήθε Α.Π.Υ. ζην 
6ν Γεκνηηθφ ρνιείν  
-  ΟΚ (πλερηδφκελν)   

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 

ΤΝΥΔΥ. 

338.000,00 338.000,00   Α Ο..Κ. 

ΔΠΑ 

2.3.1.6 
Αλαθαηαζθεπή 
θνπθσκάησλ 3

νπ
 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 

ΤΝΥΔΥ 

40.000,00 40.000,00   Α ΓΗΜΟ 

2.3.1.7 Δπηζθεπέο θαη 

ζπληεξήζεηο  

ζρνιείσλ , θηηξίσλ 

ιφγσ έθηαθησλ 

αλαγθψλ   

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.3.1.8 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή θαπζηήξσλ 

θαη ζπζηεκάησλ 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

2 2.3 2.3.1 ΔΡΓΟ 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.4.1.1 Πξνκήζεηα 

πξνβνιέσλ γηα ηα 

γήπεδα ηεο πφιεο   

2 2.4 2.4.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00 15.000,00   Β ΓΗΜΟ 

2.4.1.2 Γεκηνπξγία αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ζε 

2 2.4 2.4.1 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Β ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ  
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ρψξν ηνπ ΦΝΑ   

2.4.1.3 πληήξεζε θαη 

επηζθεπή 1
νπ

 θαη 2
νπ

  

Αζιεηηθνχ θέληξνπ   

2 2.4 2.4.1 ΔΡΓΟ 15.000,00 15.000,00   Β ΓΗΜΟ 

2.4.2.1 Δπέθηαζε Αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα 

Αζιεηηθά Κέληξα 

2 2.4 2.4.2 ΔΡΓΟ 1.000,00   1.000,00 Β Γ.Γ. 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΔΠΑ 

2.5.1.1 Αλαθαηαζθεπή ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ 

''Παιαηνχ 

Γεκαξρείνπ'' πνπ 

επιήγε απν ην ζεηζκφ 

ηεο 7/9/1999   

2 2.5 2.5.1 ΔΡΓΟ 930.000,00 930.000,00   Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΣΣΙΚΗ (Φ.Τ.) 

2.5.2.1 πληήξεζε & 

επηζθεπή Πνιηηηζηηθψλ 

θέληξσλ   

2 2.5 2.5.2 ΔΡΓΟ 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΓΗΜΟ 

2.5.3.1 Γεκηνπξγία Κέληξνπ 

Μηθξαζηαηψλ ζην Ο.Σ. 

65   

2 2.5 2.5.3 ΔΡΓΟ 1.000,00 1.000,00   Β ΤΠ.ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΔΠΑ 
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ΤΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 2 4.230.716,00 1.923.716,00 2.188.000,00 119.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΓΓΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144    

  

ΦΑΗ Β  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
 

  51 

 

ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 

 

Κ/Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΔΗ 

Α.Π. 

 

Μ. 

 

Γ.. 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

2012 2013 2014 ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜ/Ζ 

3.1.1.1 Γεκηνπξγία Πχιεο Δλεκέξσζεο 

Αλέξγσλ   

3 3.1 3.1.1 ΔΡΓΟ 20.000,00  20.000,00  Α ΓΗΜΟ 

3.1.1.2 Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο Γξ. 

Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ 

3 3.1 3.1.1 ΠΡΟΜ. 3.000,00  3.000,00  Α ΓΗΜΟ 

3.1.2.1 Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο πνιηηψλ 

3 3.1 3.1.2 ΔΡΓΑ. 120.000,00   120.000,00 Α ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΤΓΚΛΙΗ 

ΔΠΑ 

3.2.1.1 Έθδνζε εληχπνπ ελεκέξσζεο 

απηναπαζρνινχκελσλ 

3 3.2 3.2.1 ΔΡΓΑ. 8.000,00  8.000,00  Α ΓΗΜΟ 

3.2.1.2 Δηδηθή Δξγαζία θαηαγξαθήο 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Γπλακηθνχ 

3 3.2 3.2.1 ΔΡΓΑ. 15.000,00  15.000,00  Α ΓΗΜΟ 

3.2.2.1 Δπέθηαζε Δπξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ πξνο ηηο ΜΜΔ 

3 3.2 3.2.2 ΔΡΓΟ 150.000,00   150.000,00 Α ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΤΓΚΛΙΗ 
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ΔΠΑ 

3.2.2.2 Αλαβάζκηζε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ΜΜΔ 

3 3.2 3.2.2 ΔΡΓΟ 15.000,00  15.000,00  Α ΓΗΜΟ 

            

ΤΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 3 331.000,00  61.000,00 270.000,00  
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ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 

 

 

 

Κ/Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΔΗ 

Α.Π. 

 

Μ. 

 

Γ.. 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

2012 2013 2014 ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜ/Ζ 

4.1.1.1 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε 

έξγσλ 

4 4.1 4.1.1 ΠΡΟΜ. 2.000,00 2.000,00   Β ΓΗΜΟ 

4.1.1.2 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή Γηαδηθαζηψλ 

Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο 

4 4.1 4.1.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00  15.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.1.1.3 Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο 

4 4.1 4.1.1 ΠΡΟΜ. 15.000,00  15.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.1.1.4 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

Δ.Π. 

4 4.1 4.1.1 ΠΡΟΜ. 10.000,00  10.000,00  Α ΓΗΜΟ 
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4.1.2.1 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο πξνζσπηθνηχ 

4 4.1 4.1.2 ΔΡΓΑ. 15.000,00  15.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.1.2.2 Αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ 

4 4.1 4.1.2 ΔΡΓΟ 15.000,00  10.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.3.1 Πηζηνπνίεζε παηδηθψλ ραξψλ 4 4.1 4.1.3 ΔΡΓΑ. 5.000,00 5.000,00   Α ΓΗΜΟ 

4.1.3.2 Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθήο 

Δπάξθεηαο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ 

4 4.1 4.1.3 ΔΡΓΑ. 15.000,00   15.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.1 Καζαξηζκφο θαπζηήξσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 12.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.2 πληήξεζε ζπζηήκαηνο 
θιηκαηηζκνχ Γεκαξρείνπ 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 12.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.3 χκβαζε δηαρείξηζεο ΒΜS 
Γεκαξρείνπ 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 7.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.4 χκβαζε αλαγφκσζεο 
ππξνζβεζηήξσλ θαη 
ζπληήξεζε ππξαζθάιεηαο 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 7.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.5 Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ   4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 
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4.1.4.6 Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ 

(Τδξαπιηθνχ εθζθαθέα, 

ζθχξαο, παιάγθνπ θιπ) γηα ηα 

κεραλήκαηα απηεπηζηαζίαο   

4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 3.000,00 3.000,00   Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.7 Πξνκήζεηα πχξγσλ θαη ινηπψλ 

εμαξηεκάησλ   

4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 2.000,00 2.000,00   Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.8 
Πξνκήζεηα δηθχθισλ   

4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 3.000,00 3.000,00   Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.9 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο   

4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 6.000,00 6.000,00   Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.10 Πξνκήζεηα ζηχισλ & 
πηλαθίδσλ ζήκαλζεο   

4 4.1 4.1.4 ΠΡΟΜ. 5.000,00 5.000,00   Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.11 
Δθπφλεζε ζηαηηθψλ κειεηψλ   

4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.12 Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθψλ 
κειεηψλ   

4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.13 Δθπφλεζε εδαθνινγηθψλ 
κειεηψλ   

4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.14 Δθπφλεζε αξρηηεθηνληθψλ 
κειεηψλ   

4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.15 
Δθπφλεζε Η/Μ Μειεηψλ   

4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.1.4.16 Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ 4 4.1 4.1.4 ΜΔΛ. 10.000,00 10.000,00   Α ΓΗΜΟ 
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σξίκαλζε έξγσλ Δ..Π.Α.   

4.1.4.17 χκβαζε ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξσλ 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 7.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.1.4.18 χκβαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ 
Γεκαξρείνπ 

4 4.1 4.1.4 ΔΡΓΟ 12.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.2.1.1 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο γηα ηε 

δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

4 4.2 4.2.1 ΠΡΟΜ. 3.000,00  3.000,00  Β ΓΗΜΟ 

4.2.2.1 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

4 4.2 4.2.2 ΠΡΟΜ. 12.000,00  12.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.2.2.2 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο 

δηαρείξηζεο θαπζίκσλ θαη 

αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ 

4 4.2 4.2.2 ΠΡΟΜ. 8.000,00   8.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.2.3.1 Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο  

4 4.2 4.2.3 ΔΡΓΟ 15.000,00   15.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.2.3.2 Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο 

εθαξκνγήο G.I.S. 

4 4.2 4.2.3 ΔΡΓΑ. 10.000,00   10.000,00 Β ΓΗΜΟ 

4.2.3.3 Δπέθηαζε Δπξπδσληθνχ 

Γηθηχνπ 

4 4.2 4.2.3 ΔΡΓΟ 80.000,00   80.000,00 Β ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΤΓΚΛΙΗ 

ΔΠΑ 
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4.3.1.1 Αλαβάζκηζε κεραλνγξαθηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ 

4 4.3 4.3.1 ΔΡΓΑ. 30.000,00   30.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.3.1.2 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

4 4.3 4.3.1 ΠΡΟΜ. 20.000,00   20.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.3.2.1 Αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο 

4 4.3 4.3.2 ΔΡΓΑ. 15.000,00   15.000,00 Α ΓΗΜΟ 

4.4.1.1 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

4 4.4 4.4.1 ΠΡΟΜ. 8.000,00  8.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.4.1.2 Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο 

4 4.4 4.4.1 ΔΡΓΑ. 6.000,00  6.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.4.1.3 Πξνκήζεηα εθαξκνγήο γηα ηνλ 

έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 

4 4.4 4.4.1 ΠΡΟΜ. 12.000,00  12.000,00  Α ΓΗΜΟ 

4.4.1.4 Μειέηε αμηνπνίεζεο ηεο 4 4.4 4.4.1 ΜΔΛ. 5.000,00  5.000,00  Α ΓΗΜΟ 
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Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

4.4.1.5 Δηδηθή εξγαζία εληνπηζκνχ 

δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 

4 4.4 4.4.1 ΔΡΓΑ. 5.000,00  5.000,00  Α ΓΗΜΟ 

            

ΤΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 4 497.000,00 93.000,00 161.000,00 243.000,00  

 

 ΣΡΗΔΣΗΑ 2012 2013 2014  

 

ΤΝΟΛΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                         

                                                                                  

30.529.818,08 

 

5.085.845,48 

 

13.777.964,60 

 

11.666.008,00 
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2.3 ΤΠΔΡΣΟΠΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ  

 

Μεηά ηε Γηαδεκνηηθή ζχζθεςε (φκνξνη Γήκνη, ΑΓΑ) θαη κε ηα γλσζηά ζην 

Γήκν Τπεξηνπηθά θαη Γηαδεκνηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε, 

θαηαξηίδεηαη ν αθφινπζνο Πίλαθαο ζπλαθψλ Γξάζεσλ: 

 

ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΣΟΠΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ  

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γηακφξθσζε αλαηνιηθνχ 

ηκήκαηνο θαη επέθηαζε 

Μεηξνπνιηηηθνχ  Πάξθνπ Ιζη. 

Μλήκεο (Πάξθν Ιζηνξηθήο  

Μλήκεο ζην ηξαηφπεδν 

Υατδαξίνπ - θάζε Β)   

Γηα ην Τπεξηνπηθφ απηφ έξγν, 

ππάξρεη κειέηε γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε, ψζηε λα 

πινπνηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο. 

2. Δθηεηακέλεο δελδξνθπηεχζεηο Αλήθεη ζηηο Γηαδεκνηηθέο Γξάζεηο ηνπ 

ΑΓΑ θαη αθνξά ηε δελδξνθχηεπζε 

ηκεκάησλ ηνπ Πνηθίινπ φξνπο. 

3. Αηζζεηηθή & ιεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε ηεο δηαδεκνηηθήο 

νδνχ Φαβηέξνπ      

Η θχξηα νδηθή πξφζβαζε απφ ην 

εζσηεξηθφ Υατδάξη πξνο ην Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ, πξνζδηνξίδεη ην έξγν 

απηφ σο Γηαδεκνηηθφ, δπλάκελν λα 

πινπνηεζεί απφ ηνλ ΑΓΑ. 

4. 

 

 

 

Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε ηεο Ιεξάο Οδνχ   

Σν έξγν, αθνξά ηνλ ηζηνξηθφ δξφκν 

ηεο Γηαδεκνηηθήο Ιεξάο Οδνχ, γηα ην 

νπνίν ππάξρεη κειέηε (Γ’ Φάζε) πνπ 

έρεη εθπνλεζεί απφ ηνλ ΑΓΑ. 
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5. Γεκηνπξγία πνδειαηνδξφκνπ 

γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην ΜΔΣΡΟ 

Αγ. Μαξίλαο 

Ο ηεξκαηηθφο ηαζκφο ηεο Αγ. 

Μαξίλαο, κέιιεηαη λα εμππεξεηεί ηνπο 

φκνξνπο Γήκνπο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ πινπνίεζε ηεο 

Γηαδεκνηηθήο απηήο Γξάζεο απφ ηνλ 

ΑΓΑ. 

6. 
Κεληξηθφο αγσγφο νκβξίσλ επί 

ηεο Δζληθήο Οδνχ  (απφ 

Αηγάιεσ κέρξη Ιεξνχ Λφρνπ). 

Κεληξηθφο αγσγφο νκβξίσλ επί 

ηεο Δζληθήο Οδνχ (απφ Ιεξνχ 

Λφρνπ κέρξη ηελ νδφ Πχινπ). 

 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ έξγνπ, είρε 

μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη απφ ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ (2006), αιιά ζηακάηεζε 

ιφγσ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

ήκεξα, δηεθδηθείηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

Τπεξηνπηθνχ απηνχ εληαίνπ έξγνπ 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (ιφγσ 

αξκνδηφηεηαο), ψζηε λα ζσξαθηζηεί 

ην Υατδάξη απφ ηα πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα.   

7. Γεκηνπξγία Φνξέα Γηαρείξηζεο 

ησλ ηξαηνπέδσλ 

Η απνκάθξπλζε ηνπ ηξαηνπέδνπ 

Υατδαξίνπ, απαηηεί ηε ζπλέξγεηα ησλ 

Γήκσλ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη ηνπ 

ΑΓΑ, ην ζπληνληζκφ ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα δηελεξγεί ν Φνξέαο. 

 

8. Γεκηνπξγία Φνξέα 

Αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθήο 

ξχπαλζεο 

Η επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, θπξίσο απφ ηηο 

βηνκεραλίεο ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ, 

απαηηεί ην Γηαδεκνηηθφ ζπληνληζκφ 
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γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. 

Η εμεηδίθεπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

απηνχ, ζα γίλεη ζε ζεκαηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο φκνξνπο 

Γήκνπο. 

9. Γηαδεκνηηθέο παξεκβάζεηο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΜΔΣΡΟ Αγ. Μαξίλαο 

Κξίλεηαη σο απφιπηα αλαγθαία ε 

πινπνίεζε Γξάζεσλ απφ ηνπο 

Γήκνπο Αγ. Βαξβάξαο, Αηγάιεσ θαη 

Υατδαξίνπ, γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ αλακελφκελε 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ.  

Η εμεηδίθεπζε ησλ Γξάζεσλ απηψλ, 

ζα θαζνξηζηεί   ζε ζεκαηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο Γήκνπο απηνχο. 

10. Γηάλνημε νδνχ Αγ. Σξηάδνο Ο Γηαδεκνηηθφο απηφο δξφκνο πνπ 

απνηειεί φξην ησλ Γήκσλ Υατδαξίνπ 

θαη Πεξηζηεξίνπ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Αηηηθφ 

θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

πξνζβαζηκφηεηαο απφ ηνπο δχν 

Γήκνπο. 

11. Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

ππξαλίρλεπζεο θαη 

ππξνπξνζηαζίαο πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ 

ην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο 

χπαξμεο ησλ δηαδεκνηηθψλ 

πεξηαζηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ απφ ηνλ ΑΓΑ. 

 



ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΥΥΑΑΪΪΓΓΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001111--  22001144    

  

ΦΑΗ Β  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
 

  62 

 

ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ...333   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟ   

 

3.1 ΠΖΓΔ ΔΟΓΧΝ ΣΧΝ Ο.Σ.Α.  

Ο θχξηεο πεγέο εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ Βαζκνχ, πξνέξρνληαη απφ:  

 Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 

 Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) 

 Σνπο Ιδίνπο Πφξνπο ησλ ΟΣΑ 

 Άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα (JESSICA, Δ.Δ.) 

 Σπρφλ δαλεηζκφ. 

Δηδηθφηεξα: 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 

Δδψ, εληάζζεηαη ε ΑΣΑ (πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), νη 

πφξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΘΗΔΑ θαη ΔΛΛΑΓΑ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

HELIOS, ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ, νη ΚΑΠ, νη πφξνη εθαξκνγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (ηέιε θπθινθνξίαο, πνζνζηφ 12% απφ ην 

ΦΠΑ, πνζνζηφ 50% απφ ηνλ ΦΜΑΠ, πνζνζηφ 20% απφ ην ΦΔΦΝΠ). 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) 

Δίλαη ε ζπλέρεηα ηνπ Γ’ ΚΠ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007- 2013 θαη 

πεξηιακβάλεη Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ήδε 

ελεξγνπνηεκέλα θαη κέζα απφ απηά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άληιεζεο πφξσλ γηα 

έξγα θαη δξάζεηο ησλ Γήκσλ. 

Ίδηνη Πφξνη ησλ ΟΣΑ 

Αθνξά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Γεκνηηθά Σέιε, απφ ηνπο 

εηζπξαθηηθνχο κεραληζκνχο ησλ ΟΣΑ, απφ δηθαηψκαηα έλαληη ηξίησλ, απφ 

αμηνπνίεζε λέσλ αξκνδηνηήησλ θιπ. 
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Άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα (JESSICA, Δ.Δ.) 

Τπάξρεη ζεσξεηηθά ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο Γξάζεσλ 

είηε απεπζείαο απφ πεγέο ηεο Δ.Δ. (γηα Γξάζεηο κε δπλάκελεο λα εληαρζνχλ 

ζην ΔΠΑ), είηε απφ Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ήδε εμαγγειζεί (π.ρ. 

JESSICA), καθώρ και με ηην αξιοποίηζη ςνεπγαζιών Γημόζιος και Ιδιυηικού 

Σομέα. 

Γαλεηζκφο 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππάξρεη ζεσξεηηθά ε δπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο Γαλείσλ απφ ηνπο ΟΣΑ., πνπ φκσο απηή αλαηξείηαη νπζηαζηηθά, 

ιφγσ ησλ αζθπθηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» θαη θαζηζηνχλ αλέθηθηε κηα ηέηνηα επηινγή. 

 

 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Απνθαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ Υατδαξίνπ (πνπ εθπνλήζεθε απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ), αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, ε πξαγκαηηθφηεηα γηα φζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη: 

 

 Σν Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» ζέηεη ζρεδφλ απαγνξεπηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο Γήκνπο γηα δαλεηζκφ 

 Τπάξρεη θαηαθφξπθε κείσζε ησλ πφξσλ πνπ απνδίδνληαη ζηνπο ΟΣΑ 

απφ ηελ Κεληξηθή Δμνπζία (ΚΑΠ, ΑΣΑ) θαη δελ απνδίδνληαη νη 

νθεηιφκελνη πφξνη απφ ηελ Πνιηηεία. 

 Γελ απνδίδνληαη νη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην  Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» (ηέιε θπθινθνξίαο, πνζνζηφ 12% απφ ην ΦΠΑ, 

πνζνζηφ 50% απφ ηνλ ΦΜΑΠ, πνζνζηφ 20% απφ ην ΦΔΦΝΠ). 
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 Τπάξρεη θπξηνιεθηηθφ πάγσκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΘΗΔΑ θαη δελ 

έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Πξφγξακκα ΔΛΛΑΓΑ. 

 Έρνπλ κεησζεί ηα αληαπνδνηηθά Γεκνηηθά Σέιε (ΓΔΗ), θπξίσο ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

δεκφηεο. 

 Τπάξρνπλ πνιπδαίδαιεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κηθξψλ 

πνζψλ απφ Γξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απεπζείαο απφ ηελ Δ.Δ.. ελψ 

παξάιιεια δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Πξφγξακκα JESSICA, νχηε θαλ 

ζε επίπεδν νξηζηηθήο δηαβνχιεπζεο. 

 Σν Πξφγξακκα ΔΠΑ, αλ θαη βξηζθφκαζηε δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

αξρηθψο πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ, δελ ελεξγνπνηείηαη 

ζπζηεκαηηθά. Τπάξρνπλ Πξνζθιήζεηο πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο, 

ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

πξνηάζεσλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο σξίκαλζεο έξγσλ.  

Παξάιιεια, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αιιαγήο 

ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ζε θεληξηθφ αιιά θαη ζε Πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ψζηε λα θαζνξηζηεί επί ηεο νπζίαο πψο ζα θηλεζεί ην 

Πξφγξακκα (επηινγή κεγάισλ έξγσλ, πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ησλ 

Γήκσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπκε δψζεη ηηο πξνηάζεηο καο). 

 Μεηψζεθαλ νη πφξνη ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ» θαηά 95% ψζηε λα 

εληζρπζεί ην ΠΓΔ, κε άκεζε επίπησζε ηελ αδπλακία εμαζθάιηζεο 

δεζκεπκέλσλ νηθνπέδσλ θαη δηακφξθσζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 Τπάξρνπλ αζθπθηηθά ζπγθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ γηα ΓΙΣ, 

αιιά θαη φηαλ εμαζθαιίδνληαη εγθξίζεηο, δελ είλαη άκεζα νξαηνί νη 

πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γξάζεσλ. 

ην πιαίζην φζσλ πξναλαθέξζεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, θαινχκαζηε λα ζπλεθηηκήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
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3.2 ΔΟΓΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ (ΔΣΟΤ 2011) 

 

 

  (κΫρξη 

31/10/2011) 

(κΫρξη 

31/12/2011) 

Κ/Α ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 13.186.049,04 15.823.258,85 

01 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία 48.567,02 58.280,42 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία 740,25 880,30 

03 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 

Καη δηθαηψκαηα  

4.913.150,51 5.895.780,61 

04 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε- Γηθαηψκαηα θαη παξνρή  

ππεξεζηψλ 

251.842,81 302.211,37 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 215.448,15 258.537,78 

06 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 7.624.040,57 9.148.848,68 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 132.259,73 158.711,68 

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 1.165.489,45 1.398.587,34 

11 Έζνδα απφ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 813,66 976,39 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 471.429,52 565.715,42 

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 344.057,38 412.868,86 

14 Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο 300,00 360,00 

15 Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, παξάβνια 306.631,91 367.958,29 
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16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 42.256,98 50.708,38 

2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ 

248.857,82 298.629,38 

21 Σαθηηθά έζνδα  211.477,15 253.772,58 

22 Έθηαθηα έζνδα 37.380,67 44.856,80 

3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΔ 725.632,17 870.758,60 

31 Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα 0,00 0,00 

32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνπκέλσλ νηθ. εηψλ 725.632,17 870.758,60 

4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 2.755.182,19 3.306.218,63 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ 2.725.191,57 3.270.229,88 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 29.990,62 35.988,74 

5 ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ  

ΔΣΟΤ  

59.090,94 70.909,13 

 ΤΝΟΛΑ ΔΟΓΧΝ 18.140.301,61 21.768.361,93 

 

ηνλ Πίλαθα απηφλ, απεηθνλίδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2011 

(απνινγηζηηθά κέρξη 31/10/2011), θαζψο θαη ε εθηίκεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο.   
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3.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΟΓΧΝ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ 2014 

Γηα ηελ πινπνίεζε Γξάζεσλ ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

είλαη αλαγθαία ε παξάζεζε εθηηκήζεσλ εζφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξνβιεπφκελεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο εζφδσλ ζην ηέινο ηνπ 2011 θαη κε ηηο παξαδνρέο 

 Θα ππάξρεη εηήζηα αχμεζε εζφδσλ θαηά 1% (εθηφο ηνπ Κ.Α. 32 πνπ 

ππνινγίδεηαη ζε 3%) 

 Θα ππάξρεη κείσζε ηνπ Κ.Α. 41 θαηά 10% ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

κηζζνδνζίαο 

 Γελ ζπλππνινγίδνληαη ηπρφλ έζνδα απφ ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο έξγσλ 

θαη δξάζεσλ,  

πξνθχπηεη ν αθφινπζνο Πίλαθαο εθηίκεζεο εζφδσλ ησλ εηψλ 2012, 2013, 

2014. 

  ΔΚΣΗΜΖΔΗ 

Κ/Α ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ 2012 2013 2014 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 18.938.133,86 19.127.515,19 19.318.790,35 

01 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία 1.130.190,00 1.141.491,90 1.152.906,82 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία 2.525,00 2.550,25 2.575,75 

03 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 

Καη δηθαηψκαηα  

6.599.816,07 6.665.814,23 6.732.472,38 

04 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε- Γηθαηψκαηα θαη  

παξνρή  ππεξεζηψλ 

717.100,00 724.271,00 731.513,71 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 960.315,62 969.918,77 979.617,96 

06 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 9.240.337,17 9.332.740,54 9.426.067,94 
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07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 287.850,00 290.728,50 293.635,79 

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 4.778.316,72 4.826.099,88 4.874.360,88 

11 Έζνδα απφ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο  

πεξηνπζίαο 

202.000,00 204.020,00 206.060,20 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ 

888.511,75 897.396,86 906.370,83 

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 2.885.864,97 2.914.723,62 2.943.870,86 

14 Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο 20.200,00 20.402,00 20.606,02 

15 Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, παξάβνια 579.740,00 585.537,40 591.392,77 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 202.000,00 204.020,00 206.060,20 

2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ  ΟΗΚ. ΔΣΧΝ 1.464.500,00 1.479.145,00 1.493.936,45 

21 Σαθηηθά έζνδα  1.262.500,00 1.275.125,00 1.287.876,25 

22 Έθηαθηα έζνδα 202.000,00 204.020,00 206.060,20 

3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΔ 4.063.862,94 4.185.778,83 4.311.352,19 

31 Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα 0,00 0,00 0,00 

32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνπκέλσλ νηθ. 

εηψλ 

4.063.862,94 4.185.778,83 4.311.352,19 

4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΡΗΣΧΝ 

3.968.525,00 3.591.781,60 3.252.913,63 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ 3.785.715,00 3.407.143,50 3.066.429,15 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 182.810,00 184.638,10 186.484,48 

5 ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ  

ΔΣΟΤ  

1.176.727,69 1.188.494,96 1.200.379,91 

 ΤΝΟΛΑ ΔΟΓΧΝ 34.390.066,20 34.398.815,47 34.451.733,41 
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3.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

Σα δεδνκέλα πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ θαηαγξαθεί, είλαη: 

1. πλνιηθφ χςνο Δπηρ. Πξνγξάκκαηνο 2012- 2014:……..30.529.818,08 € 

Καηαλνκή αλά έηνο 

2012………………………………………………………..…5.085.845,48 € 

2013…………………………………………………………13.777.964,60 € 

2014…………………………………………………………11.666.008,00 € 

2. Η θαηαλνκή αλά θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

Γξάζεσλ, έρεη γίλεη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Κεθαιαίνπ Β2 θαη απφ εθεί 

πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ Γξάζεσλ θαη ν πξνβιεπφκελνο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο αλά θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. 

3. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πξφβιεςεο εζφδσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, 

πξνθχπηνπλ ηα πξνβιεπφκελα δηαζέζηκα πνζά γηα ηελ πινπνίεζε 

Γξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

πέξαλ ησλ εζφδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην επελδπηηθφ ζθέινο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ, απφ ηηο δηάθνξεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, απφ φπνπ 

πξνβιέπνληαη θαη ηα κεγαιχηεξα πνζά. 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ...444   ΓΓΓΔΔΔΙΙΙΚΚΚΣΣΣΔΔΔ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΟΟΟΛΛΛΟΟΟΤΤΤΘΘΘΗΗΗΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   

ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΗΗΗ   ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΔΔΔΠΠΠ...   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΟΟΟ   

 

4.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Η παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε θαη ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

ηίζεληαη ζ’ απηφ.  

Παξάιιεια, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, 

εληνπίδνληαη θαζπζηεξήζεηο ή αζηνρίεο θαη πξνθχπηνπλ ηπρφλ πξνηάζεηο 

ψζηε λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθέο απνθάζεηο  γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Η πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

 Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ Γξάζεσλ 

ηνπ Δ.Π. 

 Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ 

Γξάζεσλ ηνπ Δ.Π. 

 Καηαξηίδεη ηνπο Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π. 

Έηζη, δεκηνπξγείηαη θαηάιιεινο κεραληζκφο Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδησθνκέλσλ θαη ησλ 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ παξεκβάζεσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. 

Η παξαθνινχζεζε ηνπ Φπζηθνχ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ 

Γξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
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κέζσ εθαξκνγήο, φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

δεδνκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ. 

Παξάιιεια, ε εθαξκνγή απηή ζα δέρεηαη ηα δεδνκέλα ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζα ππνβάιινληαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ζα 

θξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 Με ηελ ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο  ζην κέζνλ ηεο Γεκνηηθήο 

Πεξηφδνπ 

 Με ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, 2 κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Γεκνηηθήο Πεξηφδνπ. 
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4.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Οη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

ηξείο θαηεγνξίεο: 

 

 ΓΔΙΚΣΔ ΔΙΡΟΧΝ 

Οη δείθηεο απηνί, είλαη πνζνηηθά κεγέζε απφ φπνπ εθηηκάηαη ε πξφνδνο 

νηθνλνκηθήο πινπνίεζεο κηαο Γξάζεο, δειαδή είλαη νη πφξνη πνπ 

θαηαλαιψλνληαη γηα κηα Γξάζε ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ 

Οη δείθηεο απηνί, είλαη πνζνηηθά κεγέζε απφ φπνπ εθηηκάηαη ε πνξεία 

πινπνίεζεο Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ, δειαδή νη δείθηεο Δθξνψλ εκθαλίδνπλ ηα 

Δπηρεηξεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Οη δείθηεο απηνί, είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά κεγέζε θαη απνηεινχλ 

ην πειίθν ηεο επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ πξνο ζπλνιηθά επηδησθφκελν ζηφρν. 

Οπζηαζηηθά, νη Γείθηεο Απνηειεζκάησλ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 
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4.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

χκθσλα κε ηνλ «ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΗΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ» πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

ηελ ΔΔΣΑΑ, νη Γείθηεο πνπ επηιέγνληαη, ελδεηθηηθά, είλαη: 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΙΡΟΧΝ 

 

 Γαπάλεο (αλά δξάζε θαη έηνο, ζηφρν θαη έηνο, κέηξν θαη έηνο, άμνλα 

θαη έηνο) 

 Αξηζκφο επνρηθψλ πξνζιήςεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ 

 Μήθνο λένπ δηθηχνπ  χδξεπζεο (km) 

 Αξηζκφο επηζθεπψλ ή βειηηψζεσλ αλά είδνο (ξσγκέο, δηαξξνέο θιπ) 

ζην πθηζηάκελν δίθηπν χδξεπζεο 

 Αξηζκφο Τδξνθφξσλ 

 Αξηζκφο επηζθεπψλ ή βειηηψζεσλ αλά είδνο (ξσγκέο, δηαξξνέο θιπ) 

ζην πθηζηάκελν δίθηπν απνρέηεπζεο 

 Μήθνο λένπ δηθηχνπ  απνρέηεπζεο 

 Αξηζκφο πκβαηηθψλ Κάδσλ   

 Αξηζκφο Κάδσλ Αλαθχθισζεο 

 Ηκεξήζηνο Όγθνο Απνξξηκκάησλ (m3/εκέξα) πνπ ζπιιέγεηαη 

 Αξηζκφο Νέσλ Υηιηνκέηξσλ Οδηθνχ Γηθηχνπ 

 Αξηζκφο πληεξνχκελσλ Υηιηνκέηξσλ Οδηθνχ Γηθηχνπ 
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 Αξηζκφο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, ζπληεξήζεθαλ   

 Αξηζκφο ζέζεσλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο (δεκνηηθά 

parking) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

 Μέηξα Πεδνδξφκσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ / επεθηάζεθαλ, 

ζπληεξήζεθαλ 

 Δθηάζεηο αζηηθνχ πξαζίλνπ πνπ ζπληεξήζεθαλ (km2) 

 Δθηάζεηο πνπ δελδξνθπηεχηεθαλ (km2) 

 Γπλακηθφηεηα Γνκψλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

 Αξηζκφο ζπληεξνχκελσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο 

 Αξηζκφο πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο πνπ νινθιεξψζεθαλ (θαη’ 

έηνο) 

 Αξηζκφο Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Αξηζκφο Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαβαζκίδνληαη, 

επεθηείλνληαη, ζπληεξνχληαη 

 Αξηζκφο Πνιηηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Αξηζκφο Πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ πνπ 

αλαβαζκίδνληαη, επεθηείλνληαη, ζπληεξνχληαη 

 Αξηζκφο επνρηθψλ πξνζιήςεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

απαζρφιεζεο 

 Πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ επξπδσληθά  δίθηπα 

 Αξηζκφο δξάζεσλ ΣΠΔ πνπ εληζρχνπλ ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 Αξηζκφο απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Γήκνπ 

 Αξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
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 Αξηζκφο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία γηα 

αλάγθεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 Αξηζκφο αηηεκάησλ/ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ ειεθηξνληθά 

 Δηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά ηκήκα ή γξαθείν ή λνκηθφ πξφζσπν 

 Αξηζκφο αλαξηήζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ππεξεζηψλ δηαθάλεηαο αλά 

είδνο (αλά έηνο) 

 Πιήζνο θαη είδνο (ειεθηξνληθψλ ή έληππσλ) αλαθνηλψζεσλ 

ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε, ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (αλά έηνο) 

 Αξηζκφο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔΠ ή Σνκεαθά 

φπνπ ν Γήκνο ήηαλ ηειηθφο δηθαηνχρνο 

 χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ 

 Αξηζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ 

 Αξηζκφο εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π. 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο Γείθηεο Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ, απφ φπνπ 

πηζηνπνηείηαη πνζνηηθά ε πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε Γξάζεο, πξνθχπηνπλ αλά ηφρν, Μέηξν, Άμνλα, 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ηα πνζνζηά πινπνίεζήο ηνπο αλά έηνο. 

ην πιαίζην απηφ, ρξεηάδεηαη ε επηινγή θαηάιιεισλ Γεηθηψλ Απνηειέζκαηνο, 

ψζηε λα πνζνηηθνπνηείηαη ην πεξηερφκελν  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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Δλδεηθηηθά, νη Γείθηεο απηνί είλαη: 

    

 ΓΔΗΚΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ = ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗΔ 

ΓΑΠΑΝΔ / ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Δίλαη ν Γείθηεο Απνηειέζκαηνο απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην πνζνζηφ 

απνξξφθεζεο ηεο θάζε επηιεγκέλεο ελφηεηαο. 

 

 ΓΔΗΚΣΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ = ΤΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΦΤΗΚΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ / ΤΝΟΛΗΚΟ ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Απφ ηνλ Γείθηε απηφλ, πξνθχπηεη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, 

Μέηξνπ, ηφρνπ, Άμνλα, Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά έηνο. 

 

 ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΖ = ΓΔΗΚΣΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ / 

ΓΔΗΚΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Δίλαη ν Γείθηεο πνπ αμηνπνηεί ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο Γείθηεο θαη απφ ηνλ 

νπνίν πξνθχπηεη ε αλά έηνο απνηίκεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ή 

ησλ Γξάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 

 

Δλδεηθηηθά, νη Γείθηεο Απνηειέζκαηνο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

 

 Αξηζκφο θαηνίθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ δίθηπν απνρέηεπζεο / χλνιν 

θαηνίθσλ 

 Αξηζκφο πκβαηηθψλ Κάδσλ  / χλνιν ησλ θαηνίθσλ 

 Αξηζκφο Κάδσλ Αλαθχθισζεο / χλνιν ησλ θαηνίθσλ 
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 Αξηζκφο πληεξνχκελσλ Υηιηνκέηξσλ Οδηθνχ Γηθηχνπ / Τθηζηάκελν 

Οδηθφ Γίθηπν (km.) 

 Μέηξα Πεδνδξφκσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ / επεθηάζεθαλ, 

ζπληεξήζεθαλ / Μήθνο Αζηηθψλ Γξφκσλ (m) 

 Βξεθνλεπηαθνί-Παηδηθνί ηαζκνί: Αξηζκφο εληάμεσλ / Αξηζκφ αηηήζεσλ 

(θαη’ έηνο) 

 Αξηζκφο νρεκάησλ/Αλαγθαίν αξηζκφ νρεκάησλ  

 Αξηζκφο Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ / χλνιν ηνπ Πιεζπζκνχ 

 Αξηζκφο Πνιηηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ / χλνιν ηνπ Πιεζπζκνχ 

 Οηθνλνκηθά Δλεξγφο Πιεζπζκφο / χλνιν ηνπ Πιεζπζκνχ 

 Αξηζκφο Αλέξγσλ / χλνιν ηνπ Οηθνλνκηθά Δλεξγνχ Πιεζπζκνχ 

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Γήκνπ / Δμάκελν 

 Αξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε / 

χλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ 

ειεθηξνληθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

 Αξηζκφο Η/Τ / Αξηζκφ Τπαιιήισλ 

 Αξηζκφο αηηεκάησλ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο / Αξηζκφ ηθαλνπνηεζέλησλ 

αηηεκάησλ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο  (αλά έηνο) 

 Πξνυπνινγηζκφο ζπλφινπ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 
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4.4 ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ, ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, σο θεληξηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε 

δηακνξθνχκελεο αλάγθεο θαη πξννπηηθέο. 

 

Η δηαδηθαζία Δπηθαηξνπνίεζεο, απνηειεί αληηθείκελν ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδεη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Η Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: 

 Έληαμε ζπλερηδφκελσλ έξγσλ 

 Δλζσκάησζε λέσλ Γξάζεσλ πνπ είλαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηφρσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Δπηθαηξνπνίεζε πξνυπνινγηζκψλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ, 

ρξνλνδηαγξακκάησλ 

 Πξνζαξκνγή ζηα εηήζηα Σερληθά Πξνγξάκκαηα 

 Πξνγξακκαηηζκφ λέσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ Γξάζεσλ. 

Η Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε, 

ψζηε λα ππάξρεη άκεζε πξνζαξκνγή ηνπ Γήκνπ ζην επίπεδν 

πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο έξγνπ. 
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Η αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε Αμφλσλ, 

Μέηξσλ, Γεληθψλ ηφρσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην κέζνλ ηεο Γεκνηηθήο 

Πεξηφδνπ, κε αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ. 
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