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4.1. Εκτίμηση εσόδων – Δαπανών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την περίοδο 2015 - 2019    

 

Β.1. Εισαγωγή   

 

 

Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής   

Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού 

της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και 

των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων 

Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β΄ φάσης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.  

Το πρόγραμμα στόχων - δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά: 

• Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα επιδιώξεων, η 

απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς. 

• Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός 

προγραμματισμός του προγράμματος. 

Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, εμπλέκονται σε πολλούς και 

διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά (καθυστέρηση υλοποίησης ενός τομέα βάζει σε 

κίνδυνο την ισορροπία του προγράμματος, άρα και την επιτυχία του). Οι βασικές επιλογές, οι επιδιώξεις και οι γενικοί 

στόχοι εξειδικεύονται και το Πρόγραμμα αποκτά συγκεκριμένο λειτουργικό χαρακτήρα, με τον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών της τοπικής 

κοινωνίας και οικονομίας και στην συμβολή τους σε ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, στην προώθηση 

των δυναμικών κλάδων, στην συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και των παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της περιοχής. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στους τομείς της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και στο παραγωγικό σύστημα 

της περιοχής του Δήμου, έχουν ως κύρια επιδίωξη τη διατύπωση μιας αναπτυξιακής πολιτικής, της οποίας βασικοί 

άξονες είναι: 

• Η διαμόρφωση προώθηση και υλοποίηση ενός συντονισμένου προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

και ενός πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών, που αναφέρονται στους παραγωγικούς τομείς της περιοχής. 

• Η δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο συντονισμός και στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ως επενδυτικών φορέων. 
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• Η αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του Κράτους, μέσα από την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων και 

Κανονισμών. 

• Η στήριξη επενδυτικών φορέων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. 

• Η διάχυση   των   πληροφοριών   και   η   αξιοποίηση   των   πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και Κανονισμών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 – 2109 Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015 – 2019 Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους, μέσω των 

οποίων επιχειρείται να αντιμετωπιστούν – με ιεράρχηση – διαπιστωμένες ανάγκες και προβλήματα. 

Παράλληλα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, η σύγχρονη 

ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική εξέλιξη, η αυξανόμενη ανεργία και η εποχιακή φθίνουσα απασχόληση καθώς επίσης 

ο κίνδυνος χαλάρωσης του κοινωνικού ιστού εξαιτίας προβλημάτων που αυξάνουν κατά τη συγκυρία που βιώνει η 

χώρα μας. 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ, καλείται να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, τα 

μέσα και τα εργαλεία που παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με: 

i. Πολιτική υπευθυνότητα 

ii. Προγραμματισμό 

iii. Συνετή πολιτική και οικονομική διαχείριση 

iv. Μεθοδική εργασία 

v. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-219 του Δήμου Αλιάρτου, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των Γενικών και 

των Ειδικών Στόχων, για τη δημιουργία συνθηκών προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας για τους κατοίκους, τους 

απασχολούμενους, τους επισκέπτες.   

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένες επισημάνσεις για την αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί, 

ολοκληρωμένα και συνεκτικά, κατά τα επόμενα χρόνια. 

• Έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση των μέτρων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, προκειμένου να συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε., καθώς 

και την προώθηση των μέτρων, που είναι εφικτό να ενταχθούν τόσο στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, στο ΕΣΠΑ 

2014-2020 και στα λοιπά προγράμματα που παρουσιάζονται σε άλλο σκέλος αναλυτικά. 

• Οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι τα πάγια έσοδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων παρουσιάζουν μια 

μικρή αύξηση παρόλο της αντικειμενικής αδυναμίας μεγάλης μερίδας δημοτών να καταβάλει τα δημοτικά 

τέλη 

• Για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων είναι επιτακτική η ανάγκη να 

επαναπροσδιοριστούν οι πηγές χρηματοδότησης από το κράτος 

• Επίσης κρίνεται σκόπιμο, πολιτικά ορθό και δίκαιο να επανασχεδιαστεί το σύστημα των ιδίων τοπικών 

πόρων.  
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Β.3. Δημόσια Διαβούλευση  

 

Β.3.1.  Πλαίσιο & σκοπιμότητα της Δημοτικής Διαβούλευσης  

Αξίζει να σημειώσουμε το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

αποτελεί έργο μιας στενής, εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών οργάνων, των 

υπηρεσιακών στελεχών και των στελεχών και διοικήσεων των Ν.Π. που έχει συστήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

τελικό αποδέκτη το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής & Διαφάνειας που κατάρτισε το 

παρόν τελικό κείμενο. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που τηρήθηκε, για ουσιαστικούς, πέραν των τυπικών λόγους, το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί το επιστέγασμα της ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης, αφού για πολλαπλή φορά στον 

«Καλλικρατικό» Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες και στους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινωνικών εταίρων, να συμμετάσχουν θεσμοθετημένα και οργανωμένα στο δημόσιο διάλογο που διεξήχθη για αυτόν 

τον σκοπό με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24 Απριλίου 2015, εμπεδώνοντας την τοπική 

δημοκρατία και αναλαμβάνοντας συνευθύνη στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον του τόπου μας.   

 

Οι σύγχρονοι φορείς άσκησης πολιτικής, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχουν να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση. Οι νέες ανάγκες που 

αναδύονται, οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις και οι λύσεις δεν είναι ούτε εύκολες ούτε οδηγούν σε βέβαια 

αποτελέσματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι φορείς άσκησης πολιτικής δεν έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν την 

συμπεριφορά κάποιων κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τη δράση τους. Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε τρείς 

κυρίως λόγους: 

α) Οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω της πολυπλοκότητας και της 

αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες, 

β) οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως με τις αξίες, τις πεποιθήσεις, την 

λογική και τους στόχους τους και έτσι συχνά πολώνουν την συμπεριφορά τους και 

γ) οι καταστάσεις συχνά εκτυλίσσονται με απρόβλεπτους και αναπάντεχους τρόπους, γεγονός που καθιστά τις 

αρχικά σχεδιασμένες λύσεις αναποτελεσματικές. 

Από την άλλη, παρατηρώντας πιο προσεκτικά τους βασικούς «συντελεστές» που επηρεάζουν τις εξελίξεις στις 

τοπικές κοινωνίες (αρχές, εκπρόσωποι, κάτοικοι), διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά τους ακολουθεί κάποια «μοτίβα», 

που επαναλμβανόμενα εμποδίζουν την μεταξύ τους συνεννόηση και δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Οι κάτοικοι και επαγγελματίες, που υποφέρουν σημαντικά από έλλειψη χρόνου και συχνά αναπτύσσουν έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ τους, αν και ενοχλούνται από κακές ή άσχημες πτυχές της καθημερινότητας τους, δεν 

συνειδητοποιούν ότι αυτό τους αφορά προσωπικά. Έτσι, παρότι δυσφορούν πολύ εύκολα για την συμπεριφορά των 

γειτόνων ή την έλλειψη πρωτοβουλιών από τις αρχές, σπανίως προβαίνουν σε κάτι παραπάνω. Έτσι, μένουν αμέτοχοι 
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τις περισσότερες φορές, διατηρώντας τα προσωπικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις και αναμένουν τα πάντα από 

τους θεσμικούς εκπροσώπους, αποποιούμενοι κάθε δική τους ευθύνη.  

Από την άλλη, οι τοπικοί φορείς βλέπουν την επιρροή τους να μειώνεται βαθμιαία, αντιμετωπίζοντας σημαντική 

δυσκολία κινητοποίησης των μελών τους και ακόμη μεγαλύτερη προσεταιρισμού νέων, ενώ οι ενεργοί πολίτες 

παραπονούνται διαρκώς για την «αδιάφορη και αμέτοχη κοινωνία». Έτσι ενίοτε μετατρέπονται σε σφραγίδες, που 

έχουν σημασία κυρίως για τον κομιστή τους.  

Οι τεχνοκράτες που καλούνται να σχεδιάσουν πολιτικές και να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις είναι συχνά 

εξωτερικοί μελετητές που, παρά τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουν, αγνοούν συνήθως τα τοπικά συμφραζόμενα. 

Αγνοούν εκείνες τις μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες, που συνθέτουν την καθημερινότητα των κατοίκων και 

δημιουργούν την πολύτιμη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Αγνοούν δηλαδή το ουσιαστικό 

υπόβαθρο των καταστάσεων που μελετούν. Έτσι αρκετές φορές, ακόμα και οι καλύτερες (θεωρητικά) λύσεις που σε 

άλλες καταστάσεις έχουν λειτουργήσει, εδώ καταδικάζονται σε αποτυχία. 

Τέλος, οι τοπικοί παράγοντες, ευρισκόμενοι στη θέση είτε της δημοτικής αρχής είτε της αντιπολίτευσης, συνήθως 

δημιουργούν και προβάλλουν ένα όραμα που κατά βαση απεικονίζει το δικό τους σύστημα αντιλήψεων, χωρίς σε αυτό 

να συνεκτιμούν την ωριμότητα του πληθυσμού και του διοικητικού μηχανισμού σε σχέση με τις αλλαγές που 

επιδιώκουν και προωθούν. Από την άλλη πλευρά η προσπάθεια επιβολής της άποψης και του οράματος τους, χωρίς την 

κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις βαθύτερες ανάγκες και την στάση των κατοίκων, αποτυγχάνει 

εφόσον δεν τους κινητοποιεί. 

Περαιτέρω, αδυνατώντας να δουν τον δικό τους ρόλο στην στάση των πολιτικών τους αντιπάλων, αποτυγχάνουν να 

συνθέσουν μια κοινή στρατηγική και τελικά υιοθετούν το συνηθισμένο μοτίβο διαχείρισης της εξουσίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην μεγάλη τους πλειονότητα όλοι αυτοί οι «συντελεστές» λειτουργούν σχεδόν 

αποκλειστικά υπό την επίδρασγ της δικής τους λογικής και πιέζουν για την επίτευξη των στενών τους επιδιώξεων. 

Καθώς δεν κατανοούν την λογική των «άλλων πλευρών», αδιαφορούν για τις ανάγκες και προτεραιότητές τους και δεν 

διαστάζουν να αντιπαρατεθούν μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό, οι εν δυνάμει στρατηγικοί στόχοι κάθε τοπικής 

κοινωνίας αποκτούν διαφορετικό νόημα για τις διάφορες πλευρές, ανάλογα με τα φίλτρα πρόσληψης της 

πραγματικότητας που χρησιμοποιούν. Ενώ λοιπόν, όλοι μιλούν (επιφανειακά) για το κοινό μέλλον, την συμμετοχή, την 

συναίνεση και την αειφόρο ανάπτυξη, στη πράξη και κάτω από ένα πέπλο συμβατικότητας, διαμορφώνονται σοβαρές 

πολώσεις και στρεβλώσεις.  

Αυτή η συλλογική πρακτική οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, που εκφράζεται με δυο χαρακτηριστικές και 

αλληλοτροφοδοτούμενες μορφές: «όταν δεν ακούγομαι, παύω να ακούω – και να μιλάω» και  «όταν πάψω να ακούω, 

παύω να ακούγομαι». Τα φαινόμενα αυτά επαναλαμβανόμενα οδηγούν αφενός στην απαξίωση των όποιων 

πρωτοβουλιών – ακόμη και των πιο αναγκαίων ή κρίσιμων – και αφετέρου στην απελευθέρωση φυγόκεντρων 

δυνάμεων, που μειώνουν τον «κοινό τόπο» και δυναμιτίζουν την κοινωνική συνοχή, που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση ανάπτυξης. 
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Τους περιορισμούς αυτούς καλείται να θεραπεύσει η δημοτική διαβούλευση, με ανοικτή διατύπωση και 

καταγραφή διαφορετικών απόψεων και προτάσεων γύρω από κρίσιμα προβλήματα και επιτακτικές ανάγκες των 

καιρών. 

Όπως όμως όλοι γνωρίζουμε, η ανοικτή διατύπωση απόψεων δεν είναι πάντοτε εφικτή, ιδίως όταν προσκρούει 

στην ισχύ, που απορρέει από την άσκηση εξουσίας, αλλά και στην συμβατικότητα, που συμβαίνει λόγω των κοινωνικών 

σχέσεων και συμβάσεων. Η αναγνώριση αυτής της εγγενούς δυσκολίας είναι καθοριστικής σημασίας, αναφορικά με 

τους στόχους και της μεθόδους της κλασικής αντίληψης περί διαβούλευσης. Έχει μάλιστα οδηγήσει στην επανεξέταση 

της προσέγγισης αυτής και στην εισαγωγή νέων μεθόδων αποτύπωσης γνώμης και διαβούλευσης. 

 

Β.3.2.  Δημόσια Διαβούλευση: Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   

Πιστεύοντας ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πρώτο 

λόγο στη διαδικασία του αναπτυξιακού σχεδιασμού του χώρου 

στον οποίο ζουν και εργάζονται ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 

υλοποίησε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα 

διαδικασία καταγραφής της ικανοποίησης, των απόψεων και 

των προτάσεων των πολιτών, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων 

αλλά και μέσω της συνάντησης της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 στην αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

στον Αλίαρτο. Συγκεκριμένα  το ερωτηματολόγιο βρίσκονταν 

στην ιστοσελίδα του δήμου αλλά και σε όλες τις έδρες των 

δημοτικών ενοτήτων. Με αυτή την κίνηση που 

πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αλιάρτου -Θεσπιέων 

τοποθετεί τον πολίτη κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή και τον 

καθιστά συνεργό του στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Η ανταπόκριση 

των δημοτών στη διαδικασία αυτή της δημόσιας διαβούλευσης κρίθηκε ιδιαιτέρως θετική όπως καταδείχθηκε και από 

τον σημαντικό αριθμό των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων όπου εξέφρασαν τον βαθμό ικανοποίησης τους σε 

διάφορους τομείς ευθύνης ή παρέμβασης του δήμου (π.χ. καθαριότητα, ποιότητα ζωής, υποδομές) αλλά και με την 

συνάντηση προέκυψαν ποικίλες απόψεις και σημαντικές προτάσεις.  

Ενδεικτικά παρακάτω φαίνονται οι αναρτήσεις τόσο στο site του Δήμου όσο και σε κάποια blog και φαίνεται και 

από το email του Γραφείου Τύπου του Δήμου ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα blog της περιοχής η σχετική 

γνωστοποίηση για ανάρτηση προς ενημέρωση των πολιτών μας. 

 

Β.3.2.1. 40+1 Ιδέες και προτάσεις των δημοτών 

1. Καταπολέμηση της ανεργίας 

2. Λειτουργία ζωνών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο με την χρήση των νέων τεχνολογιών 
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3. Νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις 

4. Δημιουργία γραφείου υποστήριξης επιχειρήσεων και ανέργων 

5. Αθλητικές δραστηριότητες για τους νέους 

6. Δενδροφυτεύσεις 

7. Δημιουργία  ποδηλατοδρόμων 

8. Στοχευμένη προσέλκυση επενδύσεων εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

9. Εναλλακτικός τουρισμός στηριζόμενος στην αειφόρο ανάπτυξη 

10. Ποιοτικά αγροτικά προϊόντα 

11. Δημιουργία συνδέσμου/φόρουμ τοπικών παραγωγών, όπου θα προτείνονται και θα οργανώνονται δράσεις για 

την συλλογική προβολή των προϊόντων της περιοχής. πχ με τη συμμετοχή σε εκθέσεις 

12. Έργα υποδομής – αναπλάσεις  

13. Συντονισμός και ανάδειξη περιοχών που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης εναλλακτικού 

τουρισμού 

14. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και καθαρισμό των μνημείων 

15. Καλύτερη ενημέρωση των πολιτών 

16. Οργάνωση και χάραξη περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στις τοπικές κοινότητες και στον Ελικώνα, 

καθώς και ποδηλατόδρομος κατά μήκος του Κηφισού ποταμού. 

17. Δράσεις και υπηρεσίες για τη νεολαία 

18. Δράσεις και υπηρεσίες για τους ηλικιωμένου 

19. Δράσεις και υπηρεσίες για της γυναίκες 

20. Δημιουργία βιοτεχνιών με παραδοσιακά και χρηστικά προϊόντα, όπως λάδι, σαπούνια, ξηροί καρποί, σπιτικά 

γλυκά 

21. Αξιοποίηση εθελοντισμού 

22. Αναβάθμιση παιδικών χαρών 

23. Δράσεις για παιδιά 

24. Ώθηση στην τοπική αγορά 

25. Χορηγήσεις επαίνων και υποτροφιών σε παιδιά και νέους 

26. Κοινωνικό παντοπωλείο 

27. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση internet 

28. Αναπλάσεις πεζοδρομίων και πλατειών  

29. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σταθερά σημεία 

30. Σωστούς δρόμους για τα Α.με.Α. 

31. Έμφαση στην καθαριότητα, στο πράσινο, στον πολιτισμό και αθλητισμό, ιδιαίτερα στα σχολεία και στους 

παιδικούς σταθμούς, σεβασμός και εξυπηρέτηση των δημοτών 

32. Πράσινες επενδύσεις 

33. Δράσεις για την ενδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας 
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34. Μέριμνα για τα αδέσποτα 

35. Αστική συγκοινωνία 

36. Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στους πολίτες  

37. Αξιοποίηση της Ανοικτής Διαβούλευσης και των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την 

πραγματική και καλύτερη επικοινωνία με τους δημότες 

38. Τυποποίηση στη καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων των οικισμών 

39. Εφαρμογή κεντρικών αποχετευτικών δικτύων σε όλους τους οικισμούς 

40. Ενίσχυση πρωτοβαθμίων μονάδων υγείας στους οικισμούς  

41. Αυτόματες πληρωμές των δημοτικών λογαριασμών, χωρίς τη φυσική παρουσία του δημότη 
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Κεφάλαιο 3.1 
 

Στόχοι & Δράσεις 

 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων 2015 – 2019, τεκμηριώνοντάς την με την αναπτυξιακή στρατηγική της 

χώρας (ΕΣΠΑ 2014-2020) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παραθέτονται τα Γενικά & 

Ειδικά Πλαίσια Ανάπτυξης ανά δραστηριότητα. Παρουσιάζεται η ικανότητα του φορέα για 

την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής του. Παρουσιάζεται η συνάφεια των 

προτεινόμενων δράσεων σε σχέση με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας του δήμου για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο   
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3.1.  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός: Εισαγωγή    

Κατά τα επόμενα βήματα διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου. Στην πρώτη φάση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, πέραν του καθορισμού της αποστολής και του οράματος του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, διατυπώθηκαν οι Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης και οι Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

του Δήμου. Επίσης στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες και Μέτρα για την 

επόμενη πενταετία.  

Οι σύγχρονες τάσεις της Δημόσιας Διοίκησης επιτάσσουν τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι 

καταγράφουν, ιεραρχούν και αντιμετωπίζουν τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα οι αλλαγές στο όλο πολιτικο-

διοικητικό σύστημα της χώρας και οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν νέο πλαίσιο λειτουργίας, 

στο οποίο οι πρωτοβάθμιοι O.T.A καλούνται να προσαρμοστούν ασκώντας τον ρόλο τους ως οι φορείς του τοπικού 

επίπεδου Δημοκρατικού Προγραμματισμού. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων 

προτεραιότητας για δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού του Δήμου. Στο συγκεκριμένο τεύχος και σε συνέχεια του καθορισμού των στρατηγικών στόχων και των 

προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του 

Προσώπων και των Επιχειρήσεων του (Τεύχος Α΄ Επιχειρησιακού Προγράμματος), θα εξειδικευτούν οι δράσεις της 

πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων  στηρίζεται σε πέντε άξονες παρέμβασης, οι οποίοι 

προκύπτουν από τη σύνθεση μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής για τα 

επόμενα χρόνια. 

Οι άξονες αντανακλούν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. 

Αντανακλούν επίσης το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη 

στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου, διαθέτει συνοχή μεταξύ αναπτυξιακού οράματος και γενικών στόχων 

(μέσων) και συνιστά μια ενιαία και αδιάσπαστη αναπτυξιακή στρατηγική. Θεωρείται βέβαιο πως η συνεπής εφαρμογής 

της θα συμβάλλει καθοριστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της.  

Η εφαρμογή της ως άνω στρατηγικής έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ως βασικό περιορισμό τη διαθεσιμότητα 

των πόρων. Για το λόγο αυτό και στη βάση των όρων που θέτει ο περιφερειακός, εθνικός και ευρωπαϊκός 

προγραμματισμός προσδιορίζονται στα παρακάτω οι άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

καθώς και οι εξειδικευμένες δράσεις του με ορίζοντα την επόμενη πενταετία. Τόσο οι άξονες προτεραιότητας όσο και οι 

δράσεις του προγράμματος φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της νέας στρατηγικής. 

Προκειμένου να αποδειχθεί η συνάφεια αυτή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος τόσο με τα κρίσιμα 

σημεία τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων όσο και με τις εθνικές στρατηγικές 
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ανάπτυξης της τρέχουσας περιόδου, εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή του προγράμματος ως προς τις ανάγκες που 

καλείται να καλύψει και η εξωτερική συνοχή του σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των στόχων και δράσεων είχαν οι διαβουλεύσεις και συνεργασίες με τους 

φορείς της περιοχής. Στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού & Οικονομικού Προγραμματισμού ελήφθησαν υπόψη όλες οι 

θέσεις και απόψεις που έχουν κατατεθεί.  

Οι άξονες δράσης που έχουν διαμορφωθεί εξειδικεύονται σε μια σειρά από θεματικές ενότητες παρεμβάσεων και 

δράσεις υλοποίησης οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια, εξειδικεύονται και, εν συνεχεία, προσδιορίζονται: 

� οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος 

� ένας ιεραρχημένος κατάλογος επενδυτικών έργων που θα εκτελεστούν από το Δήμο με σύντομη περιγραφή 

της σκοπιμότητάς τους και των αναμενόμενων επιπτώσεών τους στην τοπική κοινωνία καθώς και με 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

� οι συνεργασίες που απαιτούνται με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην 

περιοχή του OTA που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. 

Προσδιορίζονται επίσης, οι αναγκαίοι πόροι (οικονομικοί πόροι, προσωπικό, εξοπλισμός) για την υλοποίηση των 

υπηρεσιών / έργων που επελέγησαν.  

Συνεπώς, οι άξονες προτεραιότητας, οι κορμοί παρέμβασης και οι δράσεις τους συνιστούν μέσον για την επίτευξη 

της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία είναι πιο γενική και πιο μακροπρόθεσμη.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα επικεντρωθεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

� Εισαγωγή και Καθιέρωση των αρχών βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχεδιασμό των πολιτικών του Δήμου 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας μια μοναδική 

ευκαιρία για την υπέρβαση των αδυναμιών του παρελθόντος και για τη διασφάλιση κοινωνικής ευημερίας 

και υψηλής ποιότητας ζωής στους σημερινούς πολίτες αλλά και στις επερχόμενες γενιές. 

Ήδη, οι πολιτικές και τα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται και με την ευκαιρία της 

αξιοποίησης των κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινούνται σταθερά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η Στρατηγική του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων θα πρέπει να αποσκοπεί στο σχεδιασμό, 

συντονισμό και ολοκλήρωση πολιτικών εντάσσοντας τις σε ένα μακροπρόθεσμο και αποτελεσματικό 

σχεδιασμό, βασισμένο σε όρους και αρχές βιωσιμότητας. 

Θα πρέπει να υιοθετήσει μια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτικών και 

δράσεων που σχεδιάζει, που αποσκοπεί στην ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων εκείνων των παραμέτρων που 

καθορίζουν την κοινωνική ευημερία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον: 

� Την  οικονομική παράμετρο με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

� Την κοινωνική παράμετρο, με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 
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� Την περιβαλλοντική παράμετρο, με έμφαση στην προστασία των φυσικών αποθεμάτων της χώρας 

και στη μείωση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός στους δημότες και στους πολίτες καθώς 

και η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας αποτελούν τις βασικές αρχές 

που λειτουργούν ως οδηγός για τη χάραξη της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. 

 

� Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος με 

έμφαση στην Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι κύριο ζητούμενο για 

την ανάπτυξη, τη βελτίωση του εισοδήματος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και κυρίως την αύξηση 

της απασχόλησης. Η ανάπτυξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με στόχο την 

παραγωγική αναβάθμιση της περιοχής προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με 

ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας και εξωστρεφή 

προσανατολισμό μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή. 

Η στρατηγική θέτει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη ενδογενή ανάπτυξη, στην οποία θα πρέπει να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά η βιομηχανική ζώνη , η τουριστική ζώνη από τη μία και η αγροτική ζώνη 

της ενδοχώρας από την άλλη, με σκοπό τη διάχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων  που θα προέλθουν 

από μια τέτοια ολοκληρωμένη λειτουργία, την εξισορρόπηση των τοπικών οικονομιών και τη συγκράτηση 

του πληθυσμού στις εσωτερικές περιοχές. 

Ειδικότερα θα πρέπει ο σχεδιασμός να κινηθεί σε 3 ειδικούς στόχους: 

Την τόνωση της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της ενδοχώρας και τη διοχέτευση με 

συστηματικό τρόπο προϊόντων στην τουριστική αγορά ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο 

παραγωγικό κύκλωμα μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα προσαρμοσμένο απόλυτα και με πλήρη 

συσχέτιση στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς. 

Την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών  με παράλληλη 

προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και την ύπαρξη σοβαρής και υπεύθυνης πολιτιστικής 

κίνησης ως αντίρροπης δύναμης στις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού 

Την τουριστική ροή προς το εσωτερικό του Δήμου με έμφαση στην ανάπτυξη μορφών ορεινού και 

εναλλακτικού τουρισμού ή και μικτής μορφής που ο δήμος μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά. Στην 

προσπάθεια αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν φυσικά τοπία αλλά και παραδοσιακά και ιστορικά μνημεία 

της ενδοχώρας.  

� Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής  

Η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας προκύπτει και από την αρχή της πρόληψης λόγω της 

περιπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων των οικοσυστημάτων με τους πόρους που είναι απαραίτητοι για 

την ανθρώπινη επιβίωση. Τα τελευταία χρόνια έχει εκτιμηθεί μέγιστη οικονομική αξία των «δωρεάν» 

υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες.  
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Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του διευρυμένου καλλικρατικού δήμου, όπως αυτό 

παρουσιάστηκες εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πόροι οι οποίοι δεν 

έχουν πληγεί από τις μέχρι σήμερα ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, δημιουργούν προϋποθέσεις για 

διεύρυνση, εμπλουτισμό και διαφοροποίηση κυρίως του τουριστικού προϊόντος, αλλά και την εν γένει 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Ο δήμος χαρακτηρίζεται από ποικίλα τοπία φυσικού 

κάλλους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος, 

αναπτύσσοντας νέες μορφές πολιτιστικού, θρησκευτικού και περιβαλλοντικού (πεζοπορικός, 

φυσιολατρικός) τουρισμός στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση, και του οποίου κύριος στόχος είναι η 

σύνδεση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με την γεωλογική κληρονομιά, τα πολιτιστικά μνημεία 

και τις παραδόσεις του Δήμου.  

� Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και των νομικών του προσώπων, θα πρέπει να 

βελτιωθεί και να συμβάλει μέσω του ρόλου του σαν οργανισμός στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας 

και ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Η επιθυμητή 

μελλοντική κατάσταση αφορά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού δήμου, εξωστρεφή 

και ικανού να αναπτύσσει συνεργασίες και με άλλους φορείς σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

ολοκληρωμένες και ευέλικτες, συστηματικές και διαφανείς διαδικασίες προγραμματισμού και λειτουργίας, 

καθώς επίσης και με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.  

Για την επίτευξη των πέντε κεντρικών στρατηγικών στόχων οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες/ ειδικοί στόχοι του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων οι οποίες έχουν τεθεί είναι οι εξής: 

• Βελτίωση προσπελασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών  

• Αειφορική διαχείριση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος  

• Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης – εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομικής ικανότητας 

• Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Κοινωνικές Υποδομές και υπηρεσίες 

• Ενίσχυση και στήριξη του Γεωργο – κτηνοτροφικού τομέα 

• Ανάδειξη τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας 

• Συνεχής και αποτελεσματική συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών όλων των τομέων 

Ουσιαστικός στόχος τελικά αποτελεί, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, να είναι αποτέλεσμα μιας μόνιμης εσωτερικής 

διαδικασίας και δομής του Δήμου που θα συντελέσει στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να προγραμματίζει, να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία του.  

Για την επίτευξη των στόχων κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις 

είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ’ άπαξ, με 

καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των 

υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.   
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Τα έργα, ενδεικτικά είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών 

έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές 

ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:  

� Κύριες λειτουργίες, δηλαδή δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και 

εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, 

προστασίας περιβάλλοντος) 

� Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και τα 

όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική 

διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, 

σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων).  

Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην υλοποίηση 

πολλών σχεδίων δράσης.  

 

3.1.1.  Συνάφεια προτεινόμενων Δράσεων σε σχέση με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού     

Στην Ενότητα Α΄ του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015 – 2019 εξειδικεύθηκαν οι Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων, που είναι οι εξής: 

Στρατηγικός στόχος 1: Εισαγωγή και  Καθιέρωση  των αρχών βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχεδιασμό των πολιτικών του 

Δήμου 

 

Στρατηγικός στόχος 2: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος με έμφαση στην Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.  

 

Στρατηγικός στόχος 3: Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής 

 

Στρατηγικός στόχος 4: Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου. 

 

Για την κατανόηση της συνάφειας μεταξύ των αξόνων και των μέτρων σε σχέση με παραπάνω στρατηγικούς 

στόχους, παρατίθεται ο σχετικός πίνακας κατά την παρατήρηση του οποίου γίνεται αντιληπτό ότι, στην εκπλήρωση του 

κάθε ένα στρατηγικού στόχου στοχεύουν παραπάνω από έναν άξονες καθώς και ένας συνδυασμός δράσεων 

διαφορετικού χαρακτήρα.  

Η συνάφεια μεταξύ των αξόνων, των μέτρων των δράσεων με τους στόχους χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καθώς 

επίσης διακρίνεται υψηλή συμπληρωματικότητα και συνέργεια και σε αυτό συνέβαλλαν, καθοριστικά, οι εξής 

παράγοντες: 

• Η ισχυρή πολιτική βούληση για την αναγκαιότητα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η διαμόρφωση κοινής 

αντίληψης με το σύνολο των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων αλλά και με την τοπική κοινωνία. 

• Η εμπέδωση και υιοθέτηση του Οράματος και των στόχων για την εκπλήρωση του, εκ μέρους των υπηρεσιών 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων τα οποία έχει συστήσει.  
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• Η ενεργός συμμετοχή, των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, κατά τη διαμόρφωση 

των δράσεων. 

• Ο υψηλός βαθμός γνώσεων και εμπειριών, των εμπλεκόμενων, σε σχέση με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την 

ταυτότητα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων καθώς και όσον αφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες του.    

• Η κατανόηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την SWOT και την PEST ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Α’  Ενότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

καταδεικνύοντας τους κινδύνους και τις αδυναμίες, τα ισχυρά σημεία και τις ευκαιρίες καθώς και τα πολιτικο – 

οικονομικά και κοινωνικό – τεχνολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

• Η δημόσια διαβούλευση και ο διάλογος που οργανώθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης της παρούσας Β’ 

Ενότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 
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στάθμευση/συγκοινωνία 

Χ   X 

Μέτρο 1.3 : Υποδομές δικτύων: 

Ύδρευσης / Αποχέτευσης / Άρδευσης 

/ Ενέργειας / Επικοινωνιών  

Χ  Χ X 
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Ανακύκλωση  

Χ  Χ X 
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Μέτρο 1.8: Αναβάθμιση Αγροτικού 

Χώρου  
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Χ   X 

Μέτρο 2.2 : Παιδεία/ Δια Βίου 

Μάθηση & Νέα Γενιά 
Χ Χ  X 

Μέτρο 2.3 : Αθλητισμός Χ   X 

Μέτρο 2.4 : Πολιτισμός Χ Χ Χ X 

Μέτρο 2.5: Εθελοντισμός Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 2.6 : Εξωστρέφεια και 

Συνεργασίες 
Χ   X 

Μέτρο 2.7: Ισότητα και Κοινωνική 

Ενσωμάτωση 
Χ Χ Χ Χ 
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Μέτρο 3.1: Ενίσχυση Απασχόλησης 

και Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 3.2: Αναδιάρθρωση τοπικού 

παραγωγικού προτύπου  
Χ Χ  X 

Μέτρο 3.3.: Επιχειρηματικότητα και 

Οικονομία 
Χ Χ Χ  

Μέτρο 3.4.: Οριζόντιες δράσεις 

απασχόλησης 
Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 3.5: Καινοτομία & Οικονομία 

της Γνώσης  
Χ Χ Χ  

Μέτρο 3.6.: Συμβουλευτική 

Υποστήριξη  
Χ Χ  Χ 

Μέτρο 3.7.: Υποστήριξη της 

καινοτομίας της νεανικής και 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας  

Χ Χ Χ  
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  Μέτρο 4.1.: Τουριστική προβολή 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  
Χ Χ Χ  

Μέτρο 4.2: Τουριστικό προϊόν Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  
Χ Χ Χ  
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 Μέτρο 5.1: Εσωτερική 

αναδιοργάνωση, Διοίκηση και 

Αναβάθμιση της Ποιότητα των 

Υπηρεσιών του Δήμου 

Χ   Χ 

Μέτρο 5.2 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
Χ   Χ 

Μέτρο 5.3 : Εκσυγχρονισμός και 

αξιοποίηση τεχνολογιών &   

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Χ  Χ Χ 

Μέτρο 5.4 : Βελτίωση Υλικοτεχνικής 

Υποδομής 
Χ   Χ 

Μέτρο 5.5 : Βελτίωση Οικονομικής 

Λειτουργίας και Διαχείρισης 
Χ   Χ 

Μέτρο 5.6: Εξωτερικές Συνεργασίες 

και μεταφορά καλών πρακτικών 
Χ   Χ 

Μέτρο 5.7:  Συμμετοχικές Διαδικασίες Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 5.8: Πολιτική Προστασία Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 5.9: Νομικά Πρόσωπα Χ Χ  Χ 
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Μέτρο 5.10: Αξιοποίηση Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο 5.11: Διαχείριση  Οικονομικών 

& Δημοτικής Περιουσίας Χ Χ  Χ 

 

3.1.2  Η αναπτυξιακή πολιτική σε Άξονες, Μέτρα, Δράσεις   

Οι Δράσεις που προτείνονται στη Β΄ Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου παρουσιάζονται, στο εξής, οργανωμένες 

ως υπομέτρα – ενέργειες, ανά Άξονα και ανά Μέτρο. Κατά την περιγραφή του στόχου ανά δράση, επιτυγχάνεται 

αυτόματα η εξειδίκευση των γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου εφόσον και αυτοί συνδέονται με την 

εκάστοτε δράση, μέσω του Άξονα και του Μέτρου που σε αυτόν αντιστοιχεί, η κάθε δράση.  

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τυχαίο γεγονός αλλά ως αποτέλεσμα της 

συμβολής στη διαδικασία, των καθοριστικών παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω και επιτρέπουν τη συνάφεια, 

τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα.  

 

3.1.2.1   Άξονες Προτεραιότητας – Εξειδίκευση  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον- Τεχνικές Υποδομές & Ποιότητα Ζωής  

Η αναβάθμιση της ποιότητα ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τους τρεις 

βασικούς άξονες στους οποίους εδράζεται η στρατηγική της Λισσαβόνας. Η συγκεκριμένη στρατηγική προέκυψε μέσα 

από τη καταγραφή και την ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων που ταλανίζουν την προσπάθεια της οικονομικής 

σύγκλισης, της κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. 

Κεντροβαρικό ρόλο στην παραπάνω στρατηγική κατέχει ο παράγοντας άνθρωπος αφενός ως φορέας υλοποίησης και 

αφετέρου ως τελικός «δικαιούχος».  

Ο σύγχρονος σχεδιασμός έχει απόλυτα διακριτό ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και βασικό στόχο τη συνολική 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Στην κατεύθυνση αυτήν αναφορικά με το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιεών 

προτείνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων με την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. 

Ο τομέας του περιβάλλοντος αποτελεί γενικά τη βάση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. Στην Ελλάδα με τα συγκεκριμένα ευνοϊκά κλιματολογικά και γεωμορφολογία δεδομένα (ακτές, 

νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ),  το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό «οικονομικό απόθεμα», το οποίο 

χρήζει προστασίας, αναβάθμισης και ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο μιας ποιοτικής 

ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στους πολίτες. 

Η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων εξαρτάται άμεσα από τα βήματα που θα 

γίνουν τα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων. Ο στόχος 

αυτός περιλαμβάνει τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την οικολογική διαχείριση 

των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων. 

Για το σχεδιασμό των ενεργειών και δράσεων λήφθηκε υπόψη τόσο η κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος 

του Δήμου, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των κατοίκων του ώστε τα κριτήρια σχεδιασμού των 

παρεμβάσεων να ανταποκρίνονται στην αειοφορική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις στρατηγικές παρεμβάσεις 
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ανάπλασης της δημόσιας έκτασης, στην ανάδειξη του υφιστάμενου αστικού ιστού, στον οικολογικό εμπλουτισμό του 

αστικού χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος προβλέπονται παρεμβάσεις που θα σεβαστούν τόσο τις 

ιδιαιτερότητες του τρόπου ζωής των κατοίκων, όσο και τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.  

Το εύρος των παρεμβάσεων καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς που σχετίζονται τόσο με το φυσικό όσο και με το 

ανθρωπογενές περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας 

που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν έντονες θετικές συνέργιες με τις αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες των άλλων αξόνων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. 

Ο άξονας αυτός έχει επομένως μεγάλη σημασία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της «πράσινης» 

ταυτότητας της περιοχής,  περιλαμβάνει  μέτρα, δράσεις και έργα για τη βελτίωση των υποδομών και προστασίας 

/διαχείρισης του περιβάλλοντος. Σε αυτόν εμπίπτουν τα οδικά έργα, οι χώροι στάθμευσης, η εξέταση της σκοπιμότητας 

των έργων και η χρηματοδότηση δράσεων και μελετών για την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση και τα στερεά 

απορρίμματα. Ταυτόχρονα, ο άξονας αυτός περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση των δράσεων οργάνωσης των 

δραστηριοτήτων στο χώρο και ιδιαίτερα της εκπόνησης του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου το οποίο 

θα συνοδευτεί από τις απαιτούμενες πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής των επεκτάσεων που θα 

προταθούν. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις βελτίωσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος με έμφαση στους 

δημόσιους χώρους, ενέργεια και αξιοποίηση ΑΠΕ.  

 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός  

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας έχει ως στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναπτύσσεται ένα δίκτυο παροχής 

αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών και η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρείται ότι παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα 

στον τομέα αυτό. Είναι πιο ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων, ενώ 

αποτελεί το καταλληλότερο επίπεδο ανάπτυξης πρωτοβουλιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Αντιμετωπίζονται φαινόμενα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση, 

ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, προβάλλεται το πρότυπο της «ανοικτής πόλης». 

Ο συγκεκριμένος Άξονας αφορά όλες τις δράσεις που στηρίζουν την ενδογενή κοινωνική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει 

τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, τη στήριξη των συλλόγων της περιοχής, τη βελτίωση και ενίσχυση των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας όπως και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την κοινωνική ενσωμάτωση 

των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς επίσης και τη βελτίωση των υποδομών πολιτισμού και αθλητισμού.  

Ολοκληρωμένα σχέδια δράσης που αφορούν στην νεολαία,  στην ένταξη των μεταναστών αλλά και στην ισότητα των 

φύλων στις τοπικές κοινωνίες έχουν ήδη εξασφαλιστεί ενώ περιλαμβάνουν πλήθος δράσεων και ενεργειών που 

βοηθούν στην σφαιρική αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τις ομάδες αυτές. 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί διαχρονική επιδίωξη κάθε οργανωμένου 

κράτους. Ωστόσο, το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αναδιαμόρφωσε τις συνθήκες της διεθνούς οικονομίας 

με αλυσιδωτές συνέπειες στο σύνολο των χωρών με οικονομία δυτικού τύπου. Η παραδοσιακή οικονομία δίνει τη θέση 

της στη σύγχρονη με έντονες συνέπειες στις δομές της οικονομίας και της κοινωνίας. Εγκαταλείπεται η έννοια της 

όμοιας και μαζικής παραγωγής και γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

αξιοποιώντας τα διαφορετικά στοιχεία της κάθε περιοχής για δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων και 

υπηρεσιών με επίκεντρο τον καταναλωτή.  

Οι νέες συνθήκες του ανταγωνισμού απαιτούν σύγχρονες διαδικασίες και καινούργιους τρόπους αντιμετώπισης 

τόσο των νέων, όσο και των παλαιών προβλημάτων. Προϋποθέτουν την επίδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και 

χαρακτηριστικών. Απαιτούν διαρκή εγρήγορση και τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να διαγιγνώσκουν 

τις νέες ανάγκες, να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη τόσο η ενίσχυση της ευελιξίας των επιχειρηματιών και όλων των εργαζόμενων, όσο και η 

τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, έπειτα από τη νομισματική ένωση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

καταλυτικός παράγοντας ενίσχυσης του ρυθμού αύξησης του Α.Ε.Π. και κατά συνέπεια του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι  η 

επιχειρηματικότητα. Οι δυνατότητες της δημοσιονομικής πολιτικής, των συναλλαγματικών μεταβολών και των 

δημοσίων επενδύσεων ως μέθοδοι αναζωογόνησης της οικονομίας δεν υφίστανται πια. Πέρα από την πολιτική 

συμπίεσης των δημοσίων δαπανών και των περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων με συγκεκριμένες πολιτικές, 

οδηγός στην αναπτυξιακή πορεία τοποθετείται ο ιδιωτικός τομέας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η συρρίκνωση του δημοσίου τομέα και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών αποτελούν τους σύγχρονους μηχανισμούς «παραγωγής» ανάπτυξης.  

Η στρατηγική της Λισσαβώνας, τόσο πριν όσο και μετά την αναθεώρησή της, περιλαμβάνει στους στόχους της, τη 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, την αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας, την ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.  

Με πυξίδα λοιπόν τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την ενίσχυση του δηλαδή ως ελκυστικού τόπου 

επενδύσεων και εργασίας και τη βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας, και σύμφωνα με το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020, στόχος του τρίτου άξονα προτεραιοτήτων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοπικού παραγωγικού συστήματος, η τόνωση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, των 

επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. 

Στο νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων οφείλει να προτάξει την 

ποιότητα και την εξειδικευμένη γνώση. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, η ενίσχυση της 

καινοτομίας, η ποιότητα και η τυποποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                                                          Φάση Β’  

 

21 

 

της νέας αναπτυξιακής πολιτικής, που προτείνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων.  

Η ανταγωνιστικότητα του Δήμου θα αυξηθεί με την βελτίωση - ανάδειξη - προστασία του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, την αύξηση του 

επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δημιουργία πιστοποιημένων ως προς τις λειτουργικές 

προδιαγραφές τους δομών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι όλοι οι τομείς της κοινωνίας μπορούν να αποδυθούν σε καινοτόμες ενέργειες και το 

πλήθος πόρων που διαθέτουν οι φορείς κάθε επιπέδου που ασχολούνται με την ανάπτυξη γίνεται μία πρόταση 

οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας και της συμμετοχικής διαδικασίας.  

Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας εστιάζει ιδιαίτερα στην 

ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής (αντιμετωπίζοντάς τον ως σημαντικό παράγοντα αύξησης της 

επιχειρηματικότητας) με επίκεντρο τους  φυσικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής, και το πολυσήμαντο μέγεθος της 

πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία δύναται να λειτουργήσει αυξητικά στην τουριστική ελκυστικότητα. Βέβαια, η 

πρόταση δε συνίσταται στην τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, αλλά 

στην ανάδειξη της με την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω κυρίως ήπιων παρεμβάσεων και την προβολή της στο μέγιστο 

δυνατό επίπεδο.  

Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου έχει ένα ισχυρό δυναμικό πολιτισμικής κληρονομιάς από όλες τις 

ιστορικές περιόδους αρχαιολογικού. Η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της φυσικής ομορφιάς  

μέσω της πρότασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι δομημένη με τέτοιες δράσεις οι οποίες να εξασφαλίζουν 

την αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αλλά με 

σεβασμό στον πολιτισμό και στο περιβάλλον στα πλαίσια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Συνοψίζοντας,  οι δράσεις που περιέχονται στα επιμέρους μέτρα του τρίτου άξονα παρεμβάσεων του 

Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου συμβάλλουν στον εξορθολογισμό και στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος του Δήμου. Ένα σύγχρονο και απλοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγεί σε μεγαλύτερη 

διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διευκολύνει τις άμεσες 

επενδύσεις και εν τέλει προκαλεί δυναμικές αλλαγές της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τουριστική Ανάπτυξη 

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει ένα σύνολο από μέτρα και δράσεις μέσα από τις οποίες υλοποιείται το 

τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις 

αναφορικά με την τουριστική προβολή και την ανάδειξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος.  

Αφορά επίσης δράσεις αναφορικά με την ολοκληρωμένη και ποιοτική (λειτουργικά, αισθητικά και αρχιτεκτονικά) 

ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση του ορεινού μετώπου και την πλήρη ένταξή του στο ευρύτερο τουριστικό προϊόν 

της περιοχής του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται δράσεις για την δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
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Ένα σύνολο δράσεων αφορούν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου marketing της περιοχής του Δήμου και την 

αναζήτηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε θέματα αναβάθμισης του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος. Δράσεις 

αναφορικά με την συστηματική ανατροφοδότηση από τους επισκέπτες στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του 

τουριστικού προϊόντος αφορούν επίσης τον συγκεκριμένο άξονα. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται δράσεις για την 

ενημέρωση των επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού (π.χ. σε θέματα ποιότητας εξυπηρέτησης, διασφάλισης 

ποιότητας, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005) και την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της 

ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού  και 

προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο 

Η οραματική προοπτική του σύγχρονου Δήμου προσδιορίζει έναν οργανισμό που σέβεται το θεσμικό πλαίσιο, ενώ 

ταυτόχρονα προωθεί τις αλλαγές και το διαρκή μετασχηματισμό του έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ρόλος του ως 

καταλύτη των αλλαγών σε τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα σε πρακτικό επίπεδο, ο Δήμος πέραν των άλλων αναπτύσσει 

μηχανισμούς συνεχούς μάθησης και προσαρμογής σε νέα δεδομένα, σε ευρωπαϊκά δεδομένα, στις απαιτήσεις της 

Τέχνης της Διοίκησης και των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, στις απαιτήσεις των δημοτών και στα 

μηνύματα του μέλλοντος. 

Η αποτελεσματική και  με ταχείς  ρυθμούς  προώθηση της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης συνιστά κρίσιμο 

συστατικό στοιχείο  των διοικητικών αλλαγών και της αναδιοργάνωσης της  Δημόσιας  Διοίκησης,  σε  κεντρικό,  

περιφερειακό και  τοπικό επίπεδο,  έτσι  ώστε  να υπάρξει ουσιαστική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.  

Τα  τελευταία  χρόνια στην Ελλάδα,  αν  και  υπήρξαν  σημαντικές  πρωτοβουλίες  για  την  ανάπτυξη ηλεκτρονικών  

εφαρμογών  και  πληροφοριακών  συστημάτων,  από  πληθώρα  δημόσιων φορέων,  τα εγχειρήματα αυτά ήταν 

μεμονωμένα και  αποσπασματικά,  με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαλειτουργικότητα και να δυσχεραίνονται η 

διακίνηση της πληροφορίας και η παροχή ηλεκτρονικών συναλλαγών, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για τον 

λόγο αυτόν,  ήδη  από το  2006,  ξεκίνησε  μια στρατηγική  προσέγγιση  για την  εφαρμογή  της Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης  στην  Ελληνική  Δημόσια  Διοίκηση,  μέσω  κεντρικού σχεδιασμού και  ολοκληρωμένων  δράσεων  

οριζοντίου χαρακτήρα  για την  επίτευξη  της διαλειτουργικότητας και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, 

ώστε να αναπτυχθεί σημαντικά η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 4ου επιπέδου προς  τους  πολίτες  και  τις 

επιχειρήσεις.  

Ως  πρώτο  επιτυχημένο  βήμα  της  παραπάνω  ολοκληρωμένης  στρατηγικής  για  την Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  

υπήρξε  η  δημιουργία  του  Εθνικού  Δικτύου  της  Δημόσιας Διοίκησης «ΣΎΖΕΥΞΙΣ». Αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας 

δημόσιων φορέων,  προσφέροντας   τηλεματικές  και  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  προστιθέμενης αξίας  (π.χ.  

τηλεφωνία,  δίκτυα  δεδομένων,  τηλεδιάσκεψη,  τηλεεκπαίδευση  κλπ)  και παρέχοντας  Ευρυζωνικές  υπηρεσίες  

πρόσβασης  στο  Internet,  με  σκοπό  την  άμεση βελτίωση της  αποδοτικότητας  των δημόσιων φορέων και  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  Το δίκτυο αυτό έχει  ήδη συνδεθεί  με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο  s-Testa.  
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Δεδομένου  ότι  το  ανθρώπινο  δυναμικό  της  δημόσιας  διοίκησης  αποτελεί  κρίσιμο παράγοντα  για την  

προώθηση της  διοικητικής  μεταρρύθμισης,  έχει  προβλεφθεί  σειρά μέτρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και την αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης. 

  

3.1.3  Εξειδίκευση στρατηγικών στόχων  

Μετά τον προσδιορισμό των Μακροχρόνιων Στρατηγικών Στόχων και την ιεράρχηση των Αξόνων Προτεραιοτήτων, 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων οφείλει να μετεξελιχθεί σε Προγραμματισμένες Δράσεις 

που θα υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2015-2019, στα πλαίσια ενός εκάστοτε εκ των Αξόνων 

Προτεραιοτήτων που ανήκουν. 

Ο ακόλουθος αναλυτικός πίνακας προγραμματισμού παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των 

Προγραμματικών Δράσεων (τριψήφιο κωδικός π.χ. 1.1.1) 

Σημειώνεται ότι οι Δράσεις αυτές αποφασίστηκαν και διαμορφώθηκαν, ως αποτέλεσμα της λεπτομερούς εξέτασης 

των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιοχής (SWOT Analysis), των χρηματοοικονομικών παραδοχών και 

περιορισμών, της διαχειριστικής ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου για υλοποίηση προγραμματισμένων 

επιχειρησιακών δράσεων, των πολιτικών επιλογών και ιεραρχήσεων που προτάθηκαν από τη δημοτική αρχή και των 

συμπερασμάτων και προτάσεων που προέκυψαν από τις διαδικασίες της διαβούλευσης. 

Πλέον των ανωτέρω, ο ακόλουθος πίνακας προγραμματισμού παρέχει πληροφορίες, ως προς το είδος μιας 

εκάστης εκ των Δράσεων, δηλ. τη διάκριση αυτών, εάν πρόκειται για Δράση που αφορά τις Επενδυτικές (Ε.Δ.) ή 

Λειτουργικές Δαπάνες (Λ.Δ.) του Δήμου, καθώς και τις προγραμματικές χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες θα 

υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες Προγραμματικές Δράσεις. 

Ο πίνακας αυτός διακρίνει το υλοποιήσιμο μέρος (σε χρηματικούς όρους) εκάστης των Δράσεων, που θα 

διενεργηθεί μέσα στην προγραμματική περίοδο 2015 – 2019 από το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος εκάστης εξ 

αυτών, καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων ανά έτος.  

Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα αυτού διαμορφώνονται τα συνολικά μεγέθη του Πολυετούς 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων τόσο σε επίπεδο Λειτουργικών και Επενδυτικών 

Δαπανών όσο και σε επίπεδο Χρηματοδοτικών Αναγκών αυτού.   

  

3.1.4  Συγκεντρωτικοί Πίνακες Δράσεων ανά Άξονα και Μέτρο  

Ακολούθως παρουσιάζονται οι προτεινόμενες Δράσεις οργανωμένες ανά άξονα προτεραιότητας και ανά μέτρο 

παρέμβασης. Συγχρόνως, παρουσιάζεται για κάθε δράση η υπεύθυνη υπηρεσία υλοποίησης, η εν δυνάμει πηγή 

χρηματοδότησης τους,  το συνολικό κόστος κάθε δράσης για το σύνολο της τετραετίας και τέλος ο βαθμός 

προτεραιότητας.  Ο βαθμός προτεραιότητας χαρακτηρίστηκε για κάθε δράση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

κριτήρια: 

• Αναγκαιότητα της δράσης 

• Βαθμός ωριμότητας της δράσης 

• Νέα δράση ή Συνεχιζόμενη 
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• Εξασφάλιση πηγής χρηματοδότησης – Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

• Βαθμός ετοιμότητας υπηρεσιών για την υλοποίηση  
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Κεφάλαιο 3.2 
 

Προγραμματισμός Δράσεων 

 

 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόμενες δράσεις οργανωμένες ανά άξονα 

προτεραιότητας και ανά μέτρα παρέμβασης. Συγχρόνως για κάθε δράση παρουσιάζεται η 

υπεύθυνη υπηρεσία υλοποίησης, η εν δυνάμει πηγή χρηματοδότησης τους, το συνολικό 

κόστος κάθε δράσης για το σύνολο της περιόδου 2015-2019 και τέλος ο βαθμός 

προτεραιότητας*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο βαθμός προτεραιότητας χαρακτηρίστηκε για κάθε δράση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Αναγκαιότητα της δράσης, Βαθμός ωριμότητας της 

δράσης, Νέα δράση ή Συνεχιζόμενη, Εξασφάλιση πηγής χρηματοδότησης – Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, Βαθμός ετοιμότητας υπηρεσιών για 

την υλοποίηση  
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ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές & Ποιότητα Ζωής  

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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1.1 
Οικιστικό/ Δομημένο 

Περιβάλλον 

1.1.1 

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης 

και οικιστικής ανάπτυξης οικισμών 

με ή χωρίς σχέδιο πόλης 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΟΠΑΑΧ, LEADER, 

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα  

4.295.000,00 € Υψηλός 

1.1.2 
Οργάνωση - βελτίωση 

κοινόχρηστων χώρων 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, Πράσινο 

Ταμείο, ΕΣΠΑ, Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

160.000,00 €  Υψηλός 

1.1.3 Δημιουργία  ποδηλατόδρομου   Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

προγράμματα, ΕΣΠΑ,  

Ίδιοι Πόροι 

460.000,00 € Υψηλός 

1.1.4 

Διαμόρφωση, βελτίωση, επισκευή, 

επέκταση και κατασκευή 

κοιμητηρίων 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  
Ίδιοι Πόροι, ΣΑΤΑ 

90.000,00 € Υψηλός 

1.1.5 
Εκσυγχρονισμός – βελτιώσεις 

αστικού εξοπλισμού  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, ΣΑΤΑ, 

ΕΣΠΑ, ΔΕΠΟΔΑΘ 

124.500,00 € Υψηλός 

1.1.6 

Επεκτάσεις Φ.Ο.Π. ή Αλλαγή 

δημοτικού φωτισμού στους 

κοινοχρήστους χώρους και μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΣΑΤΑ, Ίδιοι Πόροι, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

424.000,00 € Υψηλός 

1.1.7 
Ενίσχυση υποδομών και δικτύων 

ψηφιακής τεχνολογίας  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, ΕΣΠΑ 

350.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.2 

Μεταφορική 

υποδομή/ 

κυκλοφορία/ 

στάθμευση/ 

συγκοινωνία 

1.2.1 
Βελτίωση ενδοδημοτικής 

συγκοινωνίας  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα,  

Ίδιοι Πόροι 

150.000,00 € Υψηλός 

1.2.2 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – 

δημιουργία χώρων στάθμευσης  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, Δωρεά, 

Εθνικά Προγράμματα 

29.000,00 € Υψηλός 

1.2.3 Κατασκευή παράκαμψης Αλιάρτου  

Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

(συνεργασία με Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ίδιοι Πόροι, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα  

0,00 € Υψηλός 

1.2.4 
Παρεμβάσεις βελτίωσης δημοτικού 

οδικού δικτύου  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι  

2.050.000,00 € Υψηλός 

1.2.5 
Τεχνικές Παρεμβάσεις βελτίωσης 

αγροτικού οδικού δικτύου  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΠΔΕ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

3.180.000,00 € Υψηλός 

1.3 

Υποδομές δικτύων: 

Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης – 

Άρδευσης – 

Ενέργειας – 

Επικοινωνιών 

1.3.1 
Αντικαταστάσεις και Επεκτάσεις 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

5.550.000,00 €  Υψηλός 

1.3.2 
Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις 

εξωτερικών δικτύων ύδρευσης  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

4.510.000,00 € Υψηλός 

1.3.3 

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 

και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

ESCO,  Ίδιοι Πόροι 

7.530.000,00 € Υψηλός 

1.3.4 

Κατασκευή νέων και επέκταση 

υφιστάμενων δικτύων ομβρίων 

υδάτων 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

200.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.3.5 

Κατασκευή δικτύων άρδευσης – 

ανόρυξη αρδευτικών γεωτρήσεων 

– κατασκευή λιμνοδεξαμενών  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

2.000.000,00 € Υψηλός 

1.3.6 
Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ και 

ΟΤΕ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα,  

Ίδιοι Πόροι 

500.000,00 € Υψηλός 

1.4 

Καθαριότητα & 

Διαχείριση στερεών 

αποβλήτων – 

Ανακύκλωση  

1.4.1 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

κοινού για την ανακύκλωση  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

/ Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου 

Ίδιοι Πόροι, ΔΕΠΟΔΑΘ 
12.000,00 € Υψηλός 

1.4.2 

Εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

/ Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου 

Ίδιοι Πόροι 
4.000,00 € Μεσαίος 

1.4.3 
Εκπόνηση κανονισμού 

καθαριότητας  

Αυτοτελές Τμήμα  

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας   

Εσωτερική Διαδικασία  0,00 € Υψηλός 

1.4.4 

Πιλοτική εφαρμογή και διάχυση 

ιδέας και μεθόδων οικιακής 

κομποστοποίησης – προμήθεια 

κάδων οικιακής κομποστοποίησης 

Αυτοτελές Τμήμα  

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας   

Ίδιοι Πόροι , ΔΕΠΟΔΑΘ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα  

82.500,00 € Υψηλός 

1.5 

Φυσικό Περιβάλλον 

–  Πρόληψη 

κινδύνων  

1.5.1 

Συντήρηση – Ανάδειξη μονοπατιών 

περιπατητικών διαδρομών Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, Ίδιοι 

Πόροι 

60.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.5.2 

Προστασία περιαστικών δασικών 

εκτάσεων Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα 

LIFE+,  Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

132.000.00 € Υψηλός 

1.5.3 

Σύνταξη σχεδίων δράσης για την 

αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών στο Δήμο  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Εσωτερική διαδικασία  0,00 € Υψηλός 

1.5.4 

Σχεδίαση και εκτέλεση έργων 

πολιτικής προστασίας και 

πυροπροστασίας  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Πιστώσεις 

πυροπροστασίας - 

ΣΑΤΑ 

96.000,00 € Υψηλός 

1.5.5 

Ίδρυση τοπικής ομάδας 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

και φυσικών καταστροφών στο 

Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

/ Εθελοντές – εθελοντικές 

οργανώσεις /η τοπική κοινωνία 

μέσω της ενίσχυσης του 

συστήματος πολιτικής 

προστασίας 

Εσωτερική διαδικασία , 

Ίδιοι Πόροι  

2.000,00 € Υψηλός 

1.6 

Ενέργεια – Φυσικοί 

Πόροι – Αξιοποίηση 

Α.Π.Ε. 

1.6.1 

Εκπόνηση ΣΔΑΕ για την υλοποίηση 

των δεσμεύσεων του Δήμου στα 

πλαίσια του Συμφώνου των 

Δημάρχων  

Αυτοτελές Τμήμα  

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας   

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

Ανταγωνιστικά 

Προγράμματα 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας, ΠΕΠ, 

Εσωτερική διαδικασία  

8.000,00 € Υψηλός 

1.6.2 

Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων – Εξοικονόμηση 

Ενέργειας  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΜΟΔ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα  

2.000.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.6.3 

Αναβάθμιση συστήματος 

οδοφωτισμού Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιεών  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ,  Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Διασυνοριακά, ESCO, 

ΣΔΙΤ 

1.700.00,00 € Υψηλός 

1.6.4 

Δράσεις ενημέρωσης Ημερίδες – 

Σεμινάρια για απόκτηση 

περιβαλλοντικής συνείδησης και 

κουλτούρας  

Αυτοτελές Τμήμα  

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας   

Ίδιοι Πόροι , Δωρεές  
16.500,00 € Υψηλός 

1.6.5 

Εκπόνηση χωροταξικής μελέτης 

εγκατάστασης μονάδων 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

Αυτοτελές Τμήμα  

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας   

Ίδιοι Πόροι , Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης   

7.000,00 € Υψηλός  

1.7 

Χωροταξικός – 

Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός  

1.7.1 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο / 

ΣΧΟΟΑΠ Καλλικρατικού Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΣΑΤΑ, Ίδιοι Πόροι , 

Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα , ΠΕΠ 

500.326,00 € Υψηλός  

1.7.2 

Ολοκλήρωση Εκπονούμενων 

Πολεοδομικών Μελετών & 

Πράξεως Εφαρμογής και εκπόνηση 

υποστηρικτικών μελετών  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι , Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα , ΠΕΠ 

700.000,00 € Υψηλός  

 1.8 
Αναβάθμιση 

Αγροτικού χώρου  

1.8.1 
Κατασκευή αντιπλημμυρικών 

έργων  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι, 

Αυτεπιστασία 

967.000,00 € Υψηλός  

1.8.2 

Ορθολογική χρήση των φυσικών 

πόρων, γεωργικής και 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας με 

περιβαλλοντικούς όρους  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, ESCO, 

INTERREG 

660.500,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.9 

Φιλοζωία – 

Διαχείριση 

αδέσποτων ζώων  

συντροφιάς  

1.9.1 

Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς στο Δήμο 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, 

Πρόγραμμα Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

66.500,00 € Υψηλός  

1.9.2 

Συνεργασία με φιλοζωική ομάδα 

για την καλύτερη διαβίωση των 

αδέσποτων και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα 

2.500,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός    

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Κ
ο

ιν
ω

ν
ικ

ή
 Π

ο
λ

ιτ
ικ

ή
, 

Π
α

ιδ
ε

ία
, 

Π
ο

λ
ιτ

ισ
μ

ό
ς 

&
 

Α
θ

λ
η

τι
σ

μ
ό

ς 
 

2.1 

Υγεία και 

Κοινωνική 

Μέριμνα 

2.1.1 

Προμήθεια εξοπλισμού & αναβάθμιση 

κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

1.Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας ,  

2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

3.Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 

4.Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς & 

Θήβας 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα,  

Ίδιοι Πόροι 

11.000,00 € Υψηλός  

2.1.2 

Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία 

νέων υποδομών και προγραμμάτων 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και φροντίδας 

ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών 

ομάδων  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας   

ΝΠΙΔ – Κοινωφελής Επιχείρηση 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα,  

Ίδιοι Πόροι 

60.000,00 € Υψηλός  

2.1.3 Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε 

άπορους πολίτες 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  

ΝΠΙΔ: Κοινωφελής Επιχείρηση : 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση» 

Χορηγίες, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα,  Ίδιοι 

Πόροι, Κρατικοί Πόροι 

50.000,00 € Υψηλός  

2.1.4 
Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής 

Μέριμνας 

 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  

ΝΠΙΔ: Κοινωφελής Επιχείρηση : 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗΚΕΑΛ)» 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι, 

Προγράμματα της 

ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

625.000,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1.5 Εφαρμογή προγράμματος «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ» 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού / 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗΚΕΑΛ)» 

Ίδιοι Πόροι, ΈΣΠΑ 
22.800,00 € Υψηλός  

2.1.6 

Οργάνωση κοινωνικών, υγειονομικών και 

ψυχαγωγικών προγραμμάτων για 

ηλικιωμένους στο ΚΑΠΗ για καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ατόμων της Γ’ ηλικίας 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού / 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Προγράμματα ΕΕΤΑΑ 

ΑΕ, Ίδιοι Πόροι 

65.000,00 € Υψηλός  

2.1.7 
Ενθάρρυνση εθελοντισμού και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  

Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων : 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού / 

 «Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗΚΕΑΛ)» 

 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

12.000,00 € Υψηλός  

2.2 

Παιδεία/ 

Νεολαία/ Δια 

Βίου Μάθηση 

& Νέα Γενιά  

2.2.1 

Αναβάθμιση, επισκευές και συμπλήρωση 

κτιριακών εγκαταστάσεων και 

υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής 

αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού /Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Σχολικές Επιτροπές / 

 «Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗΚΕΑΛ)» 

Ίδιοι Πόροι , ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

290.000,00 € Υψηλός  

2.2.2 Ανέγερση νέων σχολικών υποδομών   

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού / 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

ΟΣΚ / Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας (Τεχνικών Υπηρεσιών)  

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Δωρεά, ΣΔΙΤ, Ίδιοι 

Πόροι 

300.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.2.3 Αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, 

Χρηματοδότηση από 

εξωτερικές πηγές, Ίδιοι 

Πόροι 

217.000,00 € Υψηλός 

2.2.4 

Σχέδιο Δράσης για την νεολαία 

(Πρωτοβουλίες – δράσεις – προγράμματα 

για την Νέα Γενιά) 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού   

Ίδιοι Πόροι (υλικά και 

μέσα), Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση», Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα "Νέα Γενιά 

σε Δράση", 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα 

118.500,00 € Υψηλός 

2.2.5 
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι (υλικά και 

μέσα), Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση», ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

"Νέα Γενιά σε Δράση", 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα 

2.200,00 € Υψηλός  

2.2.6 Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι (υλικά και 

μέσα), Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση», ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

"Νέα Γενιά σε Δράση", 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα 

52.500,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.2.7 
Συμβουλευτική και Ενημέρωση Γονέων – 

Σχολές Γονέων  

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι (υλικά και 

μέσα), Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση», ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

"Νέα Γενιά σε Δράση", 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα 

5.000,00 € Υψηλός 

2.2.8 

Έναρξη σε χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα για την προσχολική ηλικία 

(φροντίδα, αγωγή, εκπαίδευση βρεφών 

και νηπίων) 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

/ΝΠΙΔ 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Προγράμματα της 

ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Ίδιοι Πόροι 

690.000,00 € Υψηλός 

2.3 Αθλητισμός 

2.3.1 Αδειοδότηση Αθλητικών εγκαταστάσεων  

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

 Ίδιοι Πόροι 
16.000,00 € Υψηλός  

2.3.2 

Κατασκευή νέων - αναβάθμιση, 

αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών 

του Δήμου 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού , Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΓΓΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, Ίδιοι 

Πόροι, Εξωτερικές 

πηγές 

 

611.500,00 € Υψηλός  

2.3.3 
Συντήρηση χλοοταπήτων Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 
Ίδιοι Πόροι, ΣΑΤΑ 

25.000,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.3.4 
Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού & 

Διοργάνωση Αθλητικών Προγραμμάτων - 

Εκδηλώσεων 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 «Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

 Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (ΠΑγΟ), 

Χορηγίες, Αντίτιμο, 

Ίδιοι Πόροι 

71.000,00 € Υψηλός  

2.3.5 Σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού 

λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας – Παιδείας – 

Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Εσωτερική Διαδικασία  

0,00 € Υψηλός  

2.4 Πολιτισμός 

2.4.1 
Δημιουργία και αναβάθμιση πολιτιστικών 

δομών και δραστηριοτήτων (εργαστήρια, 

ομάδες, εκπαίδευση κλπ) 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής- Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι, 

Επιχορηγήσεις, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, 

Αντίτιμο, Δωρεά  

204.900,00 € Υψηλός 

2.4.2 
Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και 

ευαισθησίας   

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής- Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου» 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

80.000,00 € Υψηλός 

2.4.3 

Διοργάνωση νέων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και οργάνωση – αναβάθμιση 

υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού 

και μορφωτικού περιεχομένου  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής- Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

73.000,00 € Υψηλός 

2.4.4 

Στήριξη άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

και δράσης (δρώμενα φεστιβάλ, εκθέσεις, 

προβολές, εκδηλώσεις λόγους και τέχνης 

κλπ) με αξιοποίηση δημοτικών χώρων και 

του χώρου των Κήπων 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής- Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι, 

Επιχορηγήσεις, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα  

52.900,00 € Υψηλός  

2.4.5 
Συντήρηση & Ανάδειξη θρησκευτικών 

μνημείων και σημείων θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, 

χρηματοδότηση από 

εξωτερικές πηγές, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα,  Ίδιοι 

Πόροι 

372.500,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.4.6 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

χρηματοδότηση από 

εξωτερικές πηγές, Ίδιοι 

Πόροι 

402.000,00 € Υψηλός 

2.5 Εθελοντισμός  
2.5.1 

Προώθηση και ανάδειξη της ιδέας του 

εθελοντισμού  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας / 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ 

10.000,00 € Υψηλός 

2.6 

Εξωστρέφεια 

και 

Συνεργασίες 

2.6.1 Έκδοση Λευκώματος  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας / 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ 

15.000,00 € Υψηλός 

2.6.2 
Προώθηση δράσεων ενημέρωσης έργου & 

διοργάνωση εκδηλώσεων  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας / 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής – Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / 

 «Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

Ίδιοι Πόροι,  Εσωτερική 

διαδικασία 
8.000,00 € Υψηλός  

2.6.3 Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας / 

ΔΗΚΕΑΛ 
Εσωτερική διαδικασία 0,00 € Υψηλός  

2.6.4 
Δημιουργία Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικού 

Δικτύου  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας / 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής – Παιδείας – Πολιτισμού 

& Αθλητισμού / ΔΗΚΕΑΛ 

Εσωτερική διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα 

(Ευρώπη για τους 

Πολίτες, Νέα Γενιά σε 

Δράση» 

0,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.6.5 
Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεργασία 

με εξωτερικούς φορείς  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

ΝΠΙΔ – Κοινωφελής Επιχείρηση 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα  

8.000,00 € Υψηλός  

2.7 

Ισότητα και 

Κοινωνική 

Ενσωμάτωση 

2.7.1 Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων 

στις τοπικές κοινωνίες  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα  

12.000,00 € Υψηλός  

2.7.2 Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

ΡΟΜΑ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Εσωτερική διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι,  

6.000,00 € Υψηλός  

2.7.3 
Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των 

μεταναστών 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα  

6.000,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2.7.4 Σχέδιο Δράσης για την Ομαλή Ένταξη 

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων   

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

ΝΠΙΔ – Κοινωφελής Επιχείρηση: 

«Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου» 

Εσωτερική διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

59.000,00 € Υψηλός  

2.7.5 
Συνέχιση υλοποίησης προγραμμάτων 

κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική 

έκτιση των ποινών παραβατών  

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
- 0,00 € Υψηλός  

2.7.6 
Επαγγελματική κατάρτιση και Δια Βίου 

Μάθηση  (σε συνδυασμό με την δράση 

2.2.6) 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Ίδιοι Πόροι (υλικά και 

μέσα), Ε.Π. 

«Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση, 

Απασχόληση», 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

"Νέα Γενιά σε Δράση", 

Διασυνοριακά 

Προγράμματα 

52.500,00 € Υψηλός 

2.7.7 
Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, ενδυματοπωλείου, 

ανταλλακτηρίου 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού,  Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής &Διαφάνειας, 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Χορηγίες, Ίδιοι Πόροι, 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ 

13.800,00 € Υψηλός 

2.7.8 Ίδρυση και  λειτουργία Κοινωνικού 

Ιατρείου  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Χορηγίες, Ίδιοι Πόροι 3.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση  

 ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Τ
ο

π
ικ

ή
 Ο

ικ
ο

ν
ο

μ
ία

 κ
α

ι 
Α

π
α

σ
χό

λ
η

σ
η

 

3.1 

Ενίσχυση 

Απασχόλησης 

και Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

3.1.1 

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου 

πληροφόρησης και στήριξης ανέργων - 

επιχειρήσεων  

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού,  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας 

 ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

754.500,00 € Υψηλός  

3.1.2 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποστήριξης & 

Πληροφόρησης Εργαζομένων  & 

Ασφαλισμένων 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας 

Εσωτερική Διαδικασία, 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
0,00 € Υψηλός 

3.1.3 Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας,  Αυτοτελές 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 

Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, Ίδιοι 

Πόροι,  

4.500,00 € Υψηλός 

3.1.4 

Υλοποίηση προγράμματος για την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα 

πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας, ΤΟΠΣΑ, 

ΤΟΠΕΚΟ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας,  Αυτοτελές 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 

Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα 
560.000,00 € Υψηλός 

3.2 

Αναδιάρθρωση 

τοπικού 

παραγωγικού 

προτύπου 

3.2.1 

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας νέων αγροτικών 

επιχειρήσεων στο Αγρόκτημα του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 

Κωπαΐδα  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας,   

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ερευνητικά Κέντρα 

Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Ίδιοι Πόροι 

50.000,00 € Υψηλός  
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 ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.2.2 

Κατασκευή σκεπαστής λαϊκής αγοράς 

τοπικών προϊόντων με έμφαση στη 

βιολογική καλλιέργεια  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

&Διαφάνειας,  Αυτοτελές 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Προγράμματα 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας, 

INTERREG, Ίδιοι Πόροι. 

Η δημιουργία cluster 

(σύμπραξη) του 

πρωτογενούς με τον 

τριτογενή τομέα μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί και 

από πρόγραμμα του 

Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού 

(πρώην Υπουργείο 

Ανάπτυξης) 

 

102.000,00 € 

 

Υψηλός  

3.2.3 

Μελέτη περιβαλλοντικών συνθηκών της 

γεωργικής περιοχής (Δ.Ε. Αλιάρτου & Δ.Ε. 

Θεσπιέων) 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας,  Αυτοτελές 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ερευνητικά 

Προγράμματα 

Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, INTERREG, 

Ίδιοι Πόροι 

20.000,00 € Υψηλός  

3.3 
Επιχειρηματικότ

ητα & Οικονομία  

3.3.1 Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας, Αυτοτελές Τμήμα 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Ίδιοι Πόροι,  ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

6.500,00 € Υψηλός  

3.3.2 

Ενίσχυση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμός 

Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής και 

καθιέρωσης της επωνυμίας των προϊόντων 

της περιοχής 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας, Αυτοτελές Τμήμα 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Ίδιοι Πόροι,  Εσωτερική 

Διαδικασία,  ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα 

4.500,00 € Υψηλός  
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 ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.4 

Οριζόντιες 

Δράσεις 

Απασχόλησης 

3.4.1 
Εφαρμογή πολιτικών & δράσεων για την 

προσέλκυση Νέων Επενδυτών 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας  (σε συνεργασία 

και με εξωτερικούς φορείς, 

όπως Επιμελητήριο, Γραφεία 

Διασύνδεσης) 

Ίδιοι Πόροι,  Χορηγίες, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα 

14.500,00 € Υψηλός 

3.4.2 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου & 

Δεύτερου Βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) 

για την απασχόληση άνεργων 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας , Αυτοτελές 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Δ/νση 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών, ΔΗΚΕΑΛ 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

(Ίδιοι Πόροι ίσως για 

ασφαλιστικές 

εισφορές)   

600.000,00 € Υψηλός 

 

3.5 

Καινοτομία & 

Οικονομία της 

Γνώσης  

3.5.1 Καινοτομικό Κέντρο  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας , Αυτοτελές 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Δ/νση 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι 

405.000,00 € Υψηλός  

 3.5.2 
Μουσείο Αγροτικής Κληρονομίας & 

Γεωργικής Τεχνολογίας 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, ΕΣΠΑ, 

ΠΕΠ,  χρηματοδότηση 

από εξωτερικές πηγές, 

Ίδιοι Πόροι 

1.800.000,00 € Υψηλός  

 3.6. 
Συμβουλευτική 

Υποστήριξη 
3.6.1 

Στήριξη της αγροτικής οικονομίας της 

περιοχής και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας , 

 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, Ίδιοι 

Πόροι 

8.500,00 € Υψηλός  
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 ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.6.2 

Διοργάνωση ημερίδων για εναλλακτικές 

μορφές καλλιέργειας και τη βιολογική 

καλλιέργεια 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης,  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 

Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, Ίδιοι 

Πόροι 

4.500,00 € Υψηλός  

3.6.3 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, 

Σεμιναρίων Κατάρτισης Πολιτών & 

Επιχειρήσεων 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης,  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας, Πανεπιστήμια,  

εξωτερικοί συνεργάτες 

Ίδιοι Πόροι, Εσωτερική 

Διαδικασία, Ευρωπαϊκά 

ή Εθνικά Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Χορηγίες 

6.500,00 € Υψηλός  

3.6.4 
Δράσεις Δια Βίου Μάθησης - Δράσεις 

Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας, Αυτοτελές Τμήμα 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης,  Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας- 

Παιδείας- Πολιτισμού 

&Αθλητισμού 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Γ.Γ.Ν.Γ., Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ίδιοι Πόροι 

16.000,00 € Υψηλός 

 3.7 

Υποστήριξη 

συνεργατικών 

μορφών της 

τοπικής 

οικονομίας 

3.7.1 
Υποστήριξη της καινοτομίας της νεανικής 

και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & 

Διαφάνειας,  Αυτοτελές 

Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά 

Προγράμματα, ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ίδιοι 

Πόροι 

3.000,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΑΣ 4: Τουριστική Ανάπτυξη   

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Τ
ο

υ
ρ

ισ
τι

κ
ή

 Α
ν

ά
π

τυ
ξη

  

4.1 

Τουριστική 

Προβολή 

Δήμου 

Αλιάρτου – 

Θεσπιέων   

4.1.1 
Δημιουργία ταυτότητας της περιοχής 

(citybranding) 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας,  

ΔΗΚΕΑΛ, Εξωτερικοί 

συνεργάτες, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα    

Ίδιοι Πόροι,  ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα 

9.000,00 € Υψηλός  

4.1.2 
Δημιουργία ενιαία ψηφιακού 

πολιτιστικού αποθέματος 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας,  

ΔΗΚΕΑΛ, Εξωτερικοί 

συνεργάτες, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα    

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ίδιοι Πόροι 

25.000,00 € Υψηλός 

4.2 

Τουριστικό  

προϊόν 

 Δήμου 

Αλιάρτου – 

Θεσπιέων   

4.2.1 

Ανάδειξη μνημείων αναβάθμιση 

χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος, αξοιποίηση φυσικών 

πόρων και δημιουργία δικτύων 

πολιτιστικών - φυσιολατρικών - 

ιστορικών διαδρομών ξενάγησης. 

Αξιοποίηση και ανάδειξη διατηρητέων 

κτιρίων 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας, Αυτοτελές 

Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας,  ΔΗΚΕΑΛ 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά 

Προγράμματα, 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Ίδιοι 

Πόροι 

420.000,00 € Υψηλός 

 
4.2.2 Ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας,  

ΔΗΚΕΑΛ 

Ίδιοι Πόροι, Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα  

8.000,00 € Υψηλός  
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 ΑΞΟΝΑΣ 5: Βελτίωση Διοικητικής & Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου και των Υπηρεσιών αυτού και 

προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο    

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Β
ε

λ
τί

ω
σ

η
 δ

ιο
ικ

η
τι

κ
ή

ς 
ικ
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π
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ε

δ
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5.1 

Εσωτερική 

Οργάνωση, 

Διοίκηση και 

Ποιότητα των 

Υπηρεσιών του 

Δήμου 

5.1.1 

Αναδιοργάνωση & Βελτίωση της λειτουργίας 

(διοικητικής ικανότητας, 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας) των 

υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π. 

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών   

Εσωτερική διαδικασία , 

Ίδιοι Πόροι, Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

ΠΕΠ  

35.000,00 € Υψηλός  

5.1.2 Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι , ΕΣΠΑ 

5.000,00 € Υψηλός  

5.1.3 
Προμήθεια οχημάτων eco για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας, 

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εσωτερική διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα,  

Ίδιοι Πόροι  

220.000,00 € Υψηλός 

5.1.4 
Δράσεις βελτίωσης της διαφάνειας και 

αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στη 

λειτουργία του Δήμου 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας / Δ/νση 

Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι  

0,00 € Υψηλός 

5.2 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

5.2.1 

Ανάπτυξη - ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Συνεχής 

επιμόρφωση στελεχών του Δήμου Αλιάρτου 

- Θεσπιέων  

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών  -  

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου  

Μέσω 

χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης), Ίδιοι Πόροι 

7.500,00 € Υψηλός 

5.2.2 Εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 

εργαζομένων 

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών  -  

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου  

Ίδιοι Πόροι – Εσωτερική 

Διαδικασία  

50.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5.2.3 
Προγραμματισμός προσλήψεων  

Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων : 

Υπηρεσίες & Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αλιάρτου 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, 

Εσωτερική Διαδικασία  

375.000,00 € Υψηλός 

5.2.4 Στελέχωση υπηρεσιών με εξωτερικούς 

συνεργάτες  

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών  -  

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Αλιάρτου  

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, 

Εσωτερική Διαδικασία  

170.000,00 € Υψηλός 

5.3 

Εκσυγχρονισμός 

και Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  

5.3.1 Αναβάθμιση Ιστοσελίδας 

 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας  

Ίδιοι Πόροι, Εσωτερική 

Διαδικασία 

3.500,00€ Υψηλός 

5.3.2 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και 

αναβαθμίσεις υπαρχόντων  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ 
45.000,00 € Υψηλός 

5.3.3 

Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της 

διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή 

προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας  
ΕΣΠΑ, Ίδιοι Πόροι  

140.000,00 € 
Υψηλός  

5.3.4 
Συντήρηση - Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 

για παροχή διαδικτύου στους δημότες 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας  

ΕΣΠΑ 160.000,00 € Υψηλός 

5.3.5 

Συμμόρφωση με επιταγές της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης - Αναβάθμιση Συστημάτων 

Η/Υ 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

ΕΣΠΑ, Ίδιοι Πόροι  26.000,00 € Υψηλός  
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5.3.6 
Λογισμικό σύστημα διαχείρισης 

καθημερινότητας – Γραμμή του Δημότη  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας  

ΕΣΠΑ, Ίδιοι Πόροι  60.500,00 € Υψηλός  

5.4 

Βελτίωση 

Υλικοτεχνικής 

Υποδομής 

5.4.1 

Επέκταση κτιρίων για την οργάνωση και 

αναβάθμιση των υπηρεσιών του 

καλλικρατικού δήμου 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 
Ίδιοι Πόροι 205.000,00 € Υψηλός  

5.4.2 Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού eco 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας , 

Δ/νση Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ίδιοι Πόροι,  ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, leasing   

200.000,00  € Υψηλός  

5.5 

Οικονομική 

Λειτουργία και 

Διαχείριση 

5.5.1 

Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης και 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Δ/νση Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών , 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι,  ΕΣΠΑ, 

Εσωτερική διαδικασία   
35.000,00 € Υψηλός  

5.5.2 

Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης 

έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και υποβολή για διεκδίκηση 

χρηματοδοτήσεων  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι,  Εσωτερική 

διαδικασία, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα 

Τεχνικής Βοήθειας    

160.000,00 € Υψηλός 

5.6 

Εξωτερικές 

συνεργασίες και 

μεταφορά καλών 

πρακτικών  

5.6.1 Αδελφοποίηση Δήμου  με άλλους Δήμους  

της  Ευρώπης 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Πρόγραμμα Ευρώπη για 

τους Πολίτες  

80.000,00 €   Υψηλός 

 5.6.2 
Συνεργασίες με φορείς του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα και φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα, ΕΣΠΑ 

60.000,00 €   Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

5.7 
Συμμετοχικές  

Διαδικασίες  

5.7.1 Ενίσχυση της  συμμετοχή των πολιτών στην 

λήψη κρίσιμων αποφάσεων του Δήμου 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

Ίδιοι Πόροι, Εσωτερική 

Διαδικασία  

40.000,00 €  Υψηλός 

5.7.2 Σχέδιο προώθησης κοινωνικών 

συμμετοχικών  θεσμών  

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Ίδιοι Πόροι, Εσωτερική 

Διαδικασία, ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

Προγράμματα,  

4.000,00 € Υψηλός 

5.8 
Πολιτική 

Προστασία 

5.8.1 Ολοκληρωμένο  Σχέδιο  Πολιτικής 

Προστασίας 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

Ίδιοι Πόροι, Εσωτερική 

Διαδικασία, ΥΠΕΣ, Γ.Γ, 

Πολιτικής Προστασίας, 

Εσωτερική Διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα,  

175.000,00 € 
Υψηλός 

5.8.2 Δράσεις Επιμόρφωσης Πολιτικής 

Προστασίας  

Δ/νση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών / 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

Ίδιοι Πόροι, ΥΠΕΣ, Γ.Γ, 

Πολιτικής Προστασίας, 

Εσωτερική Διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα, 

ΙΝΕΠ 

183.000,00  € Υψηλός 

5.8.3 Κατάρτιση  ολοκληρωμένου σχεδιασμού  

πολιτικής προστασίας  
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

Ίδιοι Πόροι, ΥΠΕΣ, Γ.Γ, 

Πολιτικής Προστασίας, 

Εσωτερική Διαδικασία, 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή 

Εθνικά Προγράμματα,  

4.000,00 € Υψηλός 

5.9 Νομικά Πρόσωπα 5.9.1 
Ανασχεδιασμός –αναδιοργάνωση ( re-

engineering)  της λειτουργίας των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου 

Νομικά πρόσωπα – Ειδική 

Επιτροπή (αποτελούμενη από 

υπαλλήλους και ειδικούς 

συνεργάτες) 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι  

3.000,00 € Υψηλός 

5.10 

Αξιοποίηση 

Εθνικών & 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων  

5.10.1 
Ενδυνάμωση του μηχανισμού ανάληψης και 

υλοποίησης προγραμμάτων και του 

μηχανισμού ωρίμανσης των έργων 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι , ΕΣΠΑ, 

Συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα  

53.000,00 € Υψηλός 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5.11 

Αξιοποίηση 

Δημοτικής 

Περιουσίας  

5.11.1 
Οργάνωση της διαχείρισης και προστασίας 

της ακίνητης περιουσίας Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

Δ/νση Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτοτελές 

Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Διαφάνειας 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι , ΕΣΠΑ 

5.000,00 € Υψηλός 

5.11.2 Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής 

υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού  

Δ/νση Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας 

Εσωτερική διαδικασία, 

Ίδιοι Πόροι 
0,00 € Υψηλός 
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4.  Οικονομικός Προγραμματισμός  

Στο παρόν κεφάλαιο διενεργείται ο Οικονομικός Προγραμματισμός, όπου εκτιμώνται τα έσοδα, οι λειτουργικές 

δαπάνες και οι επενδύσεις του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων. Παρουσιάζεται ο συνολικός 

προϋπολογισμός του προγράμματος για τα έτη 2015 – 2019, ενώ γίνεται αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης του 

προγράμματος.  

 

4.1. Εκτίμηση των εσόδων και των Λειτουργικών Δαπανών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

Στα πλαίσια της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση 

του Δήμου ως οργανισμού. Βασικός σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, είναι η εκτίμηση του συνόλου των εσόδων που ο 

Δήμος θα είναι σε θέση να διαθέσει για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019, 

όπως αυτές προέκυψαν από των Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου και αναλύθηκαν στη φάση του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού. 

Οι πηγές χρηματοδότησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Πηγές που χρηματοδοτούν συγκεκριμένες δράσεις: Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, οι Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες, το Πρόγραμμα Θησέας, αποτελούν πηγές χρηματοδότησης αυτής της μορφής. 

• Πηγές που δύναται να χρηματοδοτούν πολλές δράσεις: Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), η Συλλογική 

Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) και τα δάνεια, αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις πηγών 

χρηματοδότησης αυτής της μορφής. Οι πηγές αυτές αποτελούν τους Ίδιους Πόρους του Δήμου. 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εσόδων δεν είναι απαραίτητο να υπερκαλύπτει το σύνολο του κόστους των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δράσεις, ανεξάρτητα από το κόστος τους, αποτελούν το μέσο 

υλοποίησης της στρατηγικής του Δήμου.  

Σε κάθε περίπτωση όμως η κατανομή των δαπανών θα πραγματοποιηθεί με βάση την ιεράρχηση των δράσεων, 

όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Οι δράσεις Α Προτεραιότητας θα αποτελέσουν τις πρώτες 

επιλογές για την διάθεση των πόρων του Δήμου. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές (ΕΣΠΑ, κ.τ.λ.) 

θα αποτελέσουν επίσης κριτήριο διαμόρφωσης των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τους Ίδιους Πόρους του 

Δήμου. Πρωταρχικός στόχος του Οικονομικού Προγραμματισμού είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης κατανομής των 

πόρων του Δήμου στο σύνολο των δράσεων, μέσα από την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων 

που ο Δήμος έχει στην διάθεσή του. 

Η ανάλυση των εσόδων του Δήμου πραγματοποιείται με βάση την  μορφή του Απολογισμού. Με βάση τα 

παραπάνω, οι βασικές μορφές (πηγές) εσόδων του Δήμου είναι: 

• Τακτικά Έσοδα 

• Έκτακτα Έσοδα 

• Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) 

• Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις ΠΟΕ 

• Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων 

• Χρηματικό Υπόλοιπο 
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Η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών εσόδων παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας Εσόδων 

0: 

Τακτικά 

1: 

Έκτακτα 

2: 

ΠΟΕ 

3: 

Δάνεια και 

Απαιτήσεις 

ΠΟΕ 

4: 

Υπέρ Δημοσίου 

και Τρίτων 

5:  

Χρηματικό 

Υπόλοιπο 

01: 

Πρόσοδοι από 

ακίνητη 

περιουσία 

11: 

Από εκποίηση 

κινητής και 

ακίνητης 

περιουσίας 

 

21: 

ΠΟΕ τακτικά 

31: 

Εισπράξεις από 

δάνεια 

41: 

Εισπράξεις 

υπέρ δημοσίου 

και τρίτων 

51: 

Χρηματικό 

υπόλοιπο 

02: 

Πρόσοδοι από 

κινητή 

περιουσία 

12: 

Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για 

λειτουργικές 

δαπάνες 

22: 

ΠΟΕ έκτακτα 

32: 

Εισπράξεις 

απαιτήσεων 

ΠΟΕ 

42: 

Επιστροφές 

χρημάτων 
 

03: 

Ανταποδοτικά 

τέλη και 

δικαιώματα 

13: 

Επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις 
    

04: 

Λοιπά τέλη και 

δικαιώματα 

14: 

Δωρεές – 

κληρονομιές 

και 

κληροδοσίες 

    

05: 

Φόροι και 

εισφορές 

15: 

Προσαυξήσεις 

– πρόστιμα και 

παράβολα 

    

06: 

Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για 

λειτουργικές 

δαπάνες 

16: 

Λοιπά έκτακτα 

έσοδα 
    

07: 

Λοιπά τακτικά 

έσοδα 

     

 

Με βάση την πιο πάνω κατάταξη των εσόδων και σύμφωνα με την ανάλυση των απολογισμών του 

Δήμου, προκύπτουν οι βασικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου 

 

4.1.1 Έσοδα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Η εκτίμηση των εσόδων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, από πάγιες πηγές, προκύπτει μέσα από ένα 

καθορισμένο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων (ΚΑΠ και ΣΑΤΑ) και με προβλέψιμο ή προεκτιμούμενο ύψος. Παρά τον  

πάγιο χαρακτήρα αυτών των πηγών χρηματοδότησης, το ύψος του διαφοροποιείται από έτος σε έτος. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται μια εκτίμηση εσόδων του Δήμου από πάγιες (επαναλαμβανόμενες) 

πηγές, για τα έτη 2015 - 2019. Τα έτη αυτά αντιστοιχούν στα έτη εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  

Έχει αναφερθεί ότι για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενός δήμου, το μέγεθος του 

προϋπολογισμού του, η διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων αλλά και το ύψος της υφιστάμενης δανειακής 

επιβάρυνσης (χρέος του δήμου) συνιστούν ουσιώδεις παραδοχές αλλά και περιορισμούς κατά τη φάση του 

σχεδιασμού. 

Όσον αφορά το μέγεθος του Δημοτικού Προϋπολογισμού, τα ιστορικά στοιχεία αυτού, όπως αποτυπώνονται στην 

προηγούμενη ενότητα, αποκαλύπτουν ότι το σύνολο των προϋπολογισθέντων Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων κινήθηκαν για την περίοδο 2011-2014 ως εξής: 

2011: 10.547.386,60 € 

2012: 33.216.783,59 € 

2013: 32.226.452,26 € 

2014: 29.111.322,17 € 

 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε 

ορίζοντα πενταετίας και συγκεκριμένα για την περίοδο 2015-2019 με έτος βάσης την τελική διαμόρφωση/ απολογισμός 

του έτους 2014. Η εκτίμηση αυτή σχετίζεται με τις προβλέψεις του επιχειρησιακού προγράμματος. Ειδικότερα στόχος 

είναι η καταγραφή, εκτίμηση και αποτίμηση: 

• Των συνολικών αναμενόμενων εσόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σε ορίζοντα πενταετίας 

• Των συνολικών αναμενόμενων εσόδων για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

• Των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

• Των συνολικών δαπανών για την υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος 

Για την ανάλυση των εσόδων – εξόδων πρόκειται να παρατεθούν πίνακες εκτιμήσεων εσόδων και δαπανών στα 

πρότυπα του οδηγού σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος Έντυπο ΕΠ_16: «Εκτίμηση Εσόδων και Δαπανών του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και συσχέτιση τους με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα». Ο εν λόγω πίνακας παρατίθενται 

παρακάτω και αφορούν τόσο το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων όσο και τα νομικά του πρόσωπα.  

Η ανάλυση των εκτιμήσεων θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα πενταετίας και συγκεκριμένα πρόκειται να καλύψει την 

περίοδο 2015-2019. Στόχος είναι η σύνδεση του οικονομικού προγραμματισμού με την ευρύτερη στρατηγική 

ανάπτυξης, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό προγραμματισμό και τους επιμέρους στόχους υλοποίησης που 

τίθενται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σημειώνεται, ότι τόσο τα μεγέθη, όσο και η ανάλυσή τους αποτελούν 

εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται σε προγραμματισμό βάσει των σημερινών δεδομένων και της υπάρχουσας οικονομικής 

συγκυρίας. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να υπάρξει μεταβολή των στοιχείων που παρατίθενται και τα ακριβή μεγέθη θα 

επαναπροσδιορίζονται στα επιμέρους ετήσια προγράμματα δράσης της αναφερόμενης περιόδου.  
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4.1.2 Εκτίμηση των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

Στην ενέργεια αυτή πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου σε ορίζοντα τριετίας. Η 

εκτίμηση αυτή σχετίζεται και με τις προβλέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Ειδικότερα καταγράφονται: 

1.Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα του Δήμου για κάθε έτος της επόμενης τριετίας  

2.Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

3.Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες του Δήμου 

4.Οι συνολικές δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος.  

Για το λόγο αυτό συμπληρώθηκε το ακόλουθο έντυπο   
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ 16:  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 -2019 

KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 2015 2016 2017 2018 2019 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.516.000,00 € 2.515.000,00 € 2.480.000,00 € 2.435.000,00 € 2.390.000,00 € 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.000,00 € 90.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 500.000,00 € 500.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 € 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 94.000,00 € 95.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.650.000,00 € 1.600.000,00 € 1.550.000,00 € 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.213.000,00 € 9.200.500,00 € 14.367.000,00 € 13.497.000,00 € 10.747.000,00 € 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 92.000,00 € 92.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.060.000,00 € 9.040.000,00 € 14.220.000,00 € 13.350.000,00 € 10.600.000,00 € 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 40.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 € 6.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  
163.000,00 € 163.000,00 € 153.000,00 € 153.000,00 € 153.000,00 € 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  160.000,00 € 160.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 950.000,00 € 900.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ 
950.000,00 € 900.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 € 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
565.000,00 € 525.000,00 € 520.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 500.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 65.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 938.000,00 € 840.000,00 € 830.000,00 € 775.000,00 € 700.000,00 € 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 319.000,00 € 250.000,00 € 280.000,00 € 275.000,00 € 250.000,00 € 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  619.000,00 € 590.000,00 € 550.000,00 € 500.000,00 € 450.000,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.345.000,00 € 14.143.500,00 € 19.200.000,00 € 18.190.000,00 € 15.320.000,00 € 
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KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2.015,00 € 2.016,00 € 2.017,00 € 2.018,00 € 2.019,00 € 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.406.000,00 € 2.360.500,00 € 2.193.000,00 € 2.019.000,00 € 2.017.000,00 € 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 180.000,00 € 180.000,00 € 170.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500.000,00 € 490.000,00 € 480.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 

63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 75.000,00 € 70.000,00 € 65.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 46.000,00 € 45.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 40.000,00 € 

66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  200.000,00 € 180.000,00 € 160.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

67 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 
200.000,00 € 190.000,00 € 170.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.675.000,00 € 9.623.000,00 € 14.969.000,00 € 14.199.000,00 € 11.428.000,00 € 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50.000,00 € 243.000,00 € 190.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 

73 ΕΡΓΑ 5.560.000,00 € 9.020.000,00 € 14.469.000,00 € 13.859.000,00 € 11.198.000,00 € 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 50.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.225.000,00 € 2.160.000,00 € 1.990.000,00 € 1.920.000,00 € 1.820.000,00 € 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 690.000,00 € 670.000,00 € 600.000,00 € 550.000,00 € 450.000,00 € 

82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 545.000,00 € 530.000,00 € 500.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 
990.000,00 € 960.000,00 € 890.000,00 € 890.000,00 € 890.000,00 € 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 39.000,00 € 50.000,00 € 48.000,00 € 52.000,00 € 55.000,00 € 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 39.000,00 € 50.000,00 € 48.000,00 € 52.000,00 € 55.000,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 10.345.000,00 € 14.193.500,00 € 19.200.000,00 € 18.190.000,00 € 15.320.000,00 € 
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4.2.  Προϋπολογισμός του Προγράμματος  

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Προγράμματος, παρουσιάστηκε ο χρονικός αλλά και ο 

οικονομικός προγραμματισμός ανά Άξονα, Μέτρο και Σχέδιο Δράσης. Στο  πίνακα  που ακολουθεί  παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

• Ανά Άξονα 

• Ανά Έτος 

 

 Σύνολο  2015 2016 2017 2018 2019 

Άξονας 1 38.610.326,00 3.903.326,00 6.800.500,00 9.953.500,00 9.252.500,00 7.500.500,00 

Άξονας 2 6.423.100,00 622.000,00 834.600,00 2.120.900,00 1.619.400,00 1.279.700,00 

Άξονας 3 4.360.000,00 354.000,00 503.000,00 1.227.500,00 1.308.000,00 967.500,00 

Άξονας 4 478.000,00 0,00 110.000,00 132.000,00 129.000,00 107.000,00 

Άξονας 5 2.329.500,00 180.200,00 627.200,00 445.700,00 628.200,00 448.200,00 

Σύνολο 52.200.926,00 5.059.526,00 8.875.300 13.879.600,00 12.937.100,00 10.302.900,00 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά 

μέτρο και άξονα. 

Ο Προϋπολογισμός του Άξονα 1 Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές & Ποιότητα Ζωής 

ανέρχεται σε  38.610.326,00  €. Ο Προϋπολογισμός του Άξονα 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & 

Αθλητισμός ανέρχεται σε 6.423.100,00 €. Ο Προϋπολογισμός του Άξονα 3 Τοπική Οικονομία & Απασχόληση ανέρχεται 

σε 4.360.000,00.€. Ο Προϋπολογισμός του Άξονα 4 Τουριστική Ανάπτυξη ανέρχεται σε 478.000,00 € . Τέλος, ο 

Προϋπολογισμός του Άξονα 5 Βελτίωση διοικητικής & Οικονομικής ικανότητας του δήμου και των υπηρεσιών αυτού 

και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ανέρχεται σε 2.329.500,00 €.  

Στο  πίνακα  που ακολουθεί  παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: 

• Ανά μέτρο  

• Ανά Έτος 
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Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα 

Άξονας 

1 

Φυσικό Οικιστικό 

Περιβάλλον / Τεχνικές 

Υποδομές  

Αριθμός 

Δράσεων  

2015 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

(38) 3.903.326,00 6.800.500,00 9.953.500,00 9.252.500,00 7.500.500,00 38.610.326,00 

Μέτρο 

1.1 

Οικιστικό/ Δομημένο 

Περιβάλλον 
Επτά (7) 2.391.500,00  743.000,00 923.000,00  933.000,00  913.000,00  5.903.500,00  

Μέτρο 

1.2 

Μεταφορική υποδομή/ 

κυκλοφορία/ 

στάθμευση/συγκοινωνία 

Πέντε (5) 1.230.000,00  1.092.000,00  1.037.000,00  1.025.000,00 1.025.000,00  5.409.000,00  

Μέτρο 

1.3 

Υποδομές δικτύων: 

Ύδρευσης / Αποχέτευσης 

/ Άρδευσης / Ενέργειας / 

Επικοινωνιών  

Έξι (6) 60.000,00  3.775.000,00  5.755.000,00  5.750.000,00  4.950.000,00  20.290.000,00  

Μέτρο 

1.4 

Καθαριότητα και 

Διαχείριση στερεών 

αποβλήτων – 

Ανακύκλωση  

Τέσσερις 

(4) 
500,00  24.500,00  24.500,00  24.500,00  24.500,00  98.500,00  

Μέτρο 

1.5 

Φυσικό Περιβάλλον – 

Πρόληψη κινδύνων  
Πέντε (5) 0,00  69.500,00  49.500,00  84.500,00  84.500,00  288.000,00  

Μέτρο 

1.6 

Ενέργεια – Φυσικοί 

Πόροι – Αξιοποίηση ΑΠΕ 
Πέντε (5) 51.500,00  955.500,00  1.506.500,00  955.500,00  255.500,00  3.724.500,00  

Μέτρο 

1.7 

Χωροταξικός- 

Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός 

Δύο (2) 140.326,00  200.000,00  280.000,00  300.000,00 280.000,00  1.200.326,00  

Μέτρο 

1.8 

Αναβάθμιση Αγροτικού 

Χώρου  
Δύο (2) 28.500,00  84.000,00  701.000,00  563.000,00  251.000,00  1.627.500,00  

Μέτρο 

1.9 

Φιλοζωία / Διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Δύο (2) 1.000,00  17.000,00  17.000,00  17.000,00  17.000,00  69.000,00  

� Το Μέτρο 1.1. Οικιστικό/Δομημένο περιβάλλον περιλαμβάνει επτά (7) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

5.903.500,00€ 

� Το Μέτρο 1.2. Μεταφορική υποδομή/ κυκλοφορία/ στάθμευση/ συγκοινωνία  περιλαμβάνει πέντε (5) δράσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 5.409.000,00 € 

� Το Μέτρο 1.3. Υποδομές δικτύων: Ύδρευσης / Αποχέτευσης / Άρδευσης / Ενέργειας / Επικοινωνιών 

περιλαμβάνει έξι (6) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 20.290.000,00 € 

� Το Μέτρο 1.4. Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση  περιλαμβάνει τέσσερις (4) 

δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 98.500,00 € 
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� Το Μέτρο 1.5. Φυσικό Περιβάλλον – Πρόληψη κινδύνων περιλαμβάνει πέντε (5) δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 288.000,00 € 

� Το Μέτρο 1.6. Ενέργεια – Φυσικοί Πόροι – Αξιοποίηση ΑΠΕ περιλαμβάνει πέντε (5) δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 3.724.500,00 € 

� Το Μέτρο 1.7. Χωροταξικός- Πολεοδομικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο (2), δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 1.200.000,00 € 

� Το Μέτρο 1.8. Αναβάθμιση Αγροτικού Χώρου περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

1.627.500,00 € 

� Το Μέτρο 1.9. Φιλοζωία / Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 69.000,00 € 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα 

Άξονας 

2 

Κοινωνική 

Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός & 

Αθλητισμός  

Αριθμός 

Δράσεων  

2015 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

(36) 622.000,00 834.600,00 2.120.900,00 1.619.400,00 1.279.700,00 6.476.600,00 

Μέτρο  

2.1 

Υγεία  και 

Κοινωνική 

Μέριμνα 

Επτά (7) 125.000,00 215.700,00 185.700,00 170.700,00 148.700,00 845.800,00 

Μέτρο  

2.2 

Παιδεία – Δια Βίου 

Μάθηση & Νέα 

Γενιά  

Οκτώ (8) 308.200,00 291.700,00 510.500,00 344.500,00 277.300,00 1.732.200,00 

Μέτρο 

2.3 

Αθλητισμός 
Πέντε (5)  119.000,00 143.000,00 421.000,00 20.000,00 20.000,00 723.000,00 

Μέτρο 

2.4 

Πολιτισμός  
Έξι (6) 58.300,00 143.000,00 948.000,00 1.043.000,00 793.000,00 2.985.300,00 

Μέτρο 

2.5 

Εθελοντισμός  
Μία (1) 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 

Μέτρο 

2.6 

Εξωστρέφεια & 

Συνεργασίες  
Πέντε (5) 0,00 4.000,00 19.000,00 4.000,00 4.000,00 31.000,00 

Μέτρο 

2.7 

Ισότητα και 

Κοινωνική 

Ενσωμάτωση  

Οκτώ (8) 11.500,00 34.700,00 34.200,00 34.700,00 34.200,00 149.300,00 
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� Το Μέτρο 2.1. Υγεία  και Κοινωνική Μέριμνα περιλαμβάνει επτά (7) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

845.800,00 € 

� Το Μέτρο 2.2. Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση & Νέα Γενιά περιλαμβάνει οκτώ (8) δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 1.732.200,00 € 

� Το Μέτρο 2.3. Αθλητισμός  περιλαμβάνει πέντε (5) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 723.500,00 € 

� Το Μέτρο 2.4. Πολιτισμός   περιλαμβάνει δράσεις έξι (6) συνολικού προϋπολογισμού 2.985.300,00 € 

� Το Μέτρο 2.5. Εθελοντισμός   περιλαμβάνει μία (1) δράση συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € 

� Το Μέτρο 2.6. Εξωστρέφεια & Συνεργασίες περιλαμβάνει πέντε (5) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

31.000,00 € 

� Το Μέτρο 2.7. Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση περιλαμβάνει οκτώ (8) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

149.300,00 € 

Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα 

Άξονας 

3 

Τοπική Οικονομία 

& Απασχόληση  

Αριθμός 

Δράσεων  

2015 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

(17) 354.000,00 503.000,00 1.227.500,00 1.308.000,00 967.500,00 4.360.000,00 

Μέτρο 

3.1 

Ενίσχυση 

Απασχόλησης και 

Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Τέσσερις  

(4) 

231.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 1.319.000,00 

Μέτρο 

3.2 

Αναδιάρθρωση 

τοπικού 

παραγωγικού 

προτύπου  

Τρείς (3) 0,00 10.500,00 80.500,00 80.500,00 500 172.000,00 

Μέτρο 

3.3 

Επιχειρηματικότητα 

και Οικονομία Δύο (2)  1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 11.000,00 

Μέτρο 

3.4 

Οριζόντιες δράσεις 

απασχόλησης Δύο (2)  120.500,00 123.500,00 123.500,00 123.500,00 123.500,00 614.500,00 

Μέτρο 

3.5 

Καινοτομία & 

Οικονομία της 

Γνώσης  

Δύο (2)  0,00 € 85.000,00 740.000,00 820.000,00 560.000,00 2.205.000,00 

Μέτρο 

3.6 

Συμβουλευτική 

Υποστήριξη  

Τέσσερις  

(4) 

1.500,00 € 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 35.500,00 

Μέτρο 

3.7 

Υποστήριξη 

συνεργατικών 

μορφών της 

τοπικής οικονομίας 

Μία (1) 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 3.000,00 
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� Το Μέτρο 3.1. Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.319.000,00 € 

� Το Μέτρο 3.2. Αναδιάρθρωση τοπικού παραγωγικού προτύπου περιλαμβάνει τρείς (3) δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 172.000,00 € 

� Το Μέτρο 3.3. Επιχειρηματικότητα και Οικονομία περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

11.000,00 € 

� Το Μέτρο 3.4. Οριζόντιες δράσεις απασχόλησης περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

614.500,00 € 

� Το Μέτρο 3.5. Καινοτομία & Οικονομία της Γνώσης περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

2.205.000,00 € 

� Το Μέτρο 3.6. Συμβουλευτική Υποστήριξη περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

35.500,00 € 

� Μέτρο 3.7.: Υποστήριξη συνεργατικών μορφών της τοπικής οικονομίας περιλαμβάνει μία (1) δράση συνολικού 

προϋπολογισμού 3.000,00 € 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα 

Άξονας 

4 

Τοπική Οικονομία 

& Απασχόληση  

Αριθμός 

Δράσεων  

2015 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

(4) 0,00 110.000,00 132.000,00 129.000,00 107.000,00 478.000,00 

Μέτρο 

4.1 

Τουριστική 

Προβολή Δήμου 

Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  

Δύο (2) 0,00 16.000,00  8.000,00  5.000,00  5.000,00  34.000,00 

Μέτρο 

4.2 

Τουριστικό προϊόν 

Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων 

Δύο (2) 0,00 94.000,00  124.000,00  124.000,00  102.000,00  444.000,00 

 

� Το Μέτρο 4.1. Τουριστική προβολή Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 34.000,00 € 

� Το Μέτρο 4.2. Τουριστικό προϊόν Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 444.000,00 € 
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Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Μέτρο και ανά Άξονα 

Άξονας 

5 

Βελτίωση διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου 

και των υπηρεσιών 

αυτού και προώθηση 

της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε 

τοπικό επίπεδο  

Αριθμός 

Δράσεων  

2015 2016 2017 2018 2019 Σύνολο 

(29) 180.200,00 627.200,00 445.700,00 628.200,00 448.200,00 2.329.500,00 

Μέτρο 

5.1 

Εσωτερική 

αναδιοργάνωση, 

Διοίκηση και 

Αναβάθμιση της 

Ποιότητα των 

Υπηρεσιών του Δήμου 

Τέσσερις 

(4) 

0,00  24.000,00  66.000,00  110.000,00 60.000,00  260.000,00  

Μέτρο 

5.2 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Τέσσερις 

(4) 

136.500,00  116.500,00  116.500,00  116.500,00  116.500,00  602.500,00  

Μέτρο 

5.3 

Εκσυγχρονισμός και 

αξιοποίηση τεχνολογιών 

&   Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Έξι (6) 5.700,00  261.200,00  82.700,00  42.700,00  42.700,00  435.000,00  

Μέτρο 

5.4 

Βελτίωση Υλικοτεχνικής 

Υποδομής 
Δύο (2) 0,00  60.000,00  45.000,00  200.000,00  100.000,00  405.000,00  

Μέτρο 

5.5 

Βελτίωση Οικονομικής 

Λειτουργίας και 

Διαχείρισης 

Δύο (2) 0,00  65.000,00  45.000,00  45.000,00  40.000,00  195.000,00  

Μέτρο 

5.6 

Εξωτερικές Συνεργασίες 

και μεταφορά καλών 

πρακτικών 

Δύο (2) 0,00  20.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  140.000,00 

Μέτρο 

5.7 

Συμμετοχικές 

Διαδικασίες 
Δύο (2) 0,00  11.000,00  11.000,00  11.000,00  11.000,00  44.000,00  

Μέτρο 

5.8 
Πολιτική Προστασία Τρείς (3)  35.000,00  38.000,00  38.000,00  38.000,00  38.000,00  187.000,00  

Μέτρο 

5.9 
Νομικά Πρόσωπα Μία (1) 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  3.000,00  

Μέτρο 

5.10 

Αξιοποίηση Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων  

Μία (1) 3.000,00  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  53.000,00  

Μέτρο 

5.11 

Διαχείριση  Οικονομικών 

& Δημοτικής Περιουσίας 
Δύο (2) 0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 
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� Το Μέτρο 5.1. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Διοίκηση και Αναβάθμιση της Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου 

περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

602.500,00 € 

� Το Μέτρο 5.3. Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση τεχνολογιών &   Πληροφορικής και Επικοινωνιών περιλαμβάνει 

έξι (6) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 435.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.4. Βελτίωση Υλικοτεχνικής Υποδομής περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

405.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.5. Βελτίωση Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 195.000,00€ 

� Το Μέτρο 5.6. Εξωτερικές Συνεργασίες και μεταφορά καλών πρακτικών περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.7. Συμμετοχικές Διαδικασίες περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.8. Πολιτική Προστασία περιλαμβάνει τρεις (3) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 187.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.9. Νομικά Πρόσωπα περιλαμβάνει μία (1) δράση, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ 

� Το Μέτρο 5.10. Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιλαμβάνει μία (1) δράση, συνολικού 

προϋπολογισμού 53.000,00 € 

� Το Μέτρο 5.11. Διαχείριση  Οικονομικών & Δημοτικής Περιουσίας περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 5.000,00 € 

 

04.3.  Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την υλοποίηση του Ε.Π. 

Ο οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  προϋποθέτει : 

Α) την εκτίμηση εσόδων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων για όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2015 – 2019). 

Για την εν λόγω εκτίμηση, λαμβάνονται υπόψη  οι εξής καθοριστικοί παράγοντες: 

• Η οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα και η οποία επηρεάζει τις χρηματορροές τόσο σε επίπεδο 

εσόδων όσο και σε επίπεδο εξόδων 

• Το γεγονός ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθώς και πλήθος άλλων χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων σύντομα θα βρίσκονται σε εφαρμογή και υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης 

προγραμμάτων 

• Οι διατάξεις του Ν. 3852/3010 οι οποίες αφορούν στον τρόπο λήψης δανείων και πραγματοποίησης δαπανών, 

οι οποίες είναι κατά βάση περιοριστικές. 

 Β) την εξασφάλιση πόρων από τις πηγές χρηματοδότησης έργων και ενεργειών που στηρίζονται σε εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς πόρους
1
 και έχουν εξαιρετική σημασία καθώς εκφράζουν τόσο της κοινοτικές όσο και τις εθνικές 

πολιτικές. Εστιάζουν δε, μέσα από εξειδικευμένα μέτρα και ενέργειες,  σε ζητήματα ιδιαιτερότητας της περιφέρειας ή 

                                                           
1
 Αναλυτικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014-2020 θα τα βρείτε στην Α’ ενότητα «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων 2015-2019», σελ. 316-329 
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του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες πολιτικές. Για τις εν λόγω πηγές χρηματοδότησης γίνεται 

αναλυτική αναφορά προκειμένου να τεκμηριώνεται η συνέπεια των στόχων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  στους 

στόχους και στους σκοπούς που εξυπηρετούν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εκπληρώνοντας κοινοτικές και 

εθνικές πολιτικές ανάπτυξης. 

Γ) την εξασφάλιση πόρων μέσω ανάπτυξης Συνεργασιών Ιδιωτικού Δημόσιου Τομέα  

Δ) την εξασφάλιση πόρων μέσω δανεισμού.  
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Κεφάλαιο 5
ο
  

 

Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

Βελτίωση της Επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του Δήμου  

( Οργανωτική συγκρότηση & Διοικητική Λειτουργία του Δήμου, Τεχνολογική Αναβάθμιση 

του Δήμου, Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας, 

Επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού) 
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5.  Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

Βελτίωση της Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας του Δήμου 

Έχει αναφερθεί ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως πολυσύνθετες επιχειρησιακές οντότητες που 

καλούνται να υλοποιήσουν αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, όπως π.χ. ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων το Επιχειρησιακό 

του Πρόγραμμα 2015-2019, είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν αφενός μεν βάσει διακεκριμένης συστημικής 

συγκρότησης, και αποτελεσματικών λειτουργικών συστημάτων, αφετέρου δε μέσα από την αναβάθμιση και αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν. Οι προϋποθέσεις αυτές, που προσδιορίζουν το βαθμό της επιχειρησιακής 

αποτελεσματικότητας ενός δήμου, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: 

i. Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοένα αυξανόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τον εκάστοτε βαθμό αποκέντρωσης που ισχύει 

ii. Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών 

και των υπηρεσιακών λειτουργιών 

iii. Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνοποίησης των πόλεων και της διασφάλισης της 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας αυτών 

iv. Τις συνθήκες κινδύνων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την περιουσιακή, οικονομική και περιβαλλοντική 

διαχείριση 

v. Την αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συνεργασία ανθρώπων, διοικητικών μονάδων, 

πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών για την παροχή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες 

vi. Το βαθμό των συνεργιών που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και την υλοποίηση των 

προτεραιοτήτων και δράσεων 

vii. Το υπόδειγμα της οργανωτικής συγκρότησης και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτού, ως προς το 

παραγόμενο προϊόν – υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υλοποίηση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων επιβάλλει μια σειρά προσαρμογών που αφορούν: 

� Την Οργανωτική συγκρότηση και Διοικητική Λειτουργία του Δήμου 

� Την Τεχνολογική Αναβάθμιση του Δήμου  

� Την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

� Τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας  

� Την Επιμόρφωση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Αναλυτικά: 

 

 

Οργανωτική Συγκρότηση & Διοικητική Λειτουργία του Δήμου 
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Όσον αφορά την οργανωτική συγκρότηση και αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας, υπενθυμίζεται ότι οι 

οργανωτικές και λειτουργικές προσαρμογές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αλλά και η μέριμνα που έχει ληφθεί στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις: 

� Τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής θα είναι: ο 

σχεδιασμός και η εξωλογιστική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και χρηματοοικονομικού 

αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου, ο σχεδιασμό και η ανάπτυξη 

κατάλληλων συστημάτων και μηχανισμών διοικητικής πληροφόρησης (management information system), η 

παρακολούθηση των δεικτών αξιολόγησης ης επιχειρησιακής δράσης του Δήμου και η σύνταξη κατάλληλων 

εκθέσεων και αναφορών. 

� Τη γενικευμένη εφαρμογή συστημάτων και μηχανισμών που διασφαλίζουν την διοίκηση ολικής ποιότητας σε 

όλο το φάσμα των διοικητικών υπηρεσιών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου. 

Οι ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται ως απαραίτητες για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής 

αποτελεσματικότητας του δήμου, παράλληλα με την τεχνολογική αναβάθμιση αυτού και την αναβάθμιση του 

υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές (system & administrative 

reengineering) κρίνονται απαραίτητες αφενός μεν για την επιτευξιμότητα των στόχων και δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος, αφετέρου δε για την ικανοποίηση της πάγιας ανάγκης ελέγχου της αποτελεσματικότητας (system 

efficiency) και βιωσιμότητας (system viability) των εκάστοτε υφιστάμενων δομών και λειτουργιών του δήμου. 

 

Τεχνολογική Αναβάθμιση του Δήμου  

Όσον αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση του δήμου, είναι σαφές ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σημαντικά 

βήματα το διάστημα 2011 – 2014, πρωτεύουσα ωστόσο θέση συνεχίζει να έχει ο σχεδιασμός και εφαρμογή 

εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων, δομών και δικτύων που θα επιτρέψουν αφενός μεν την αναβάθμιση των 

εσωτερικών λειτουργιών του δήμου, αφετέρου δε τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Στον τομέα αυτού αναφέρονται: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεσιακών βάσεων δεδομένων, ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων δικτύων και δομών ευρυζωνικότητας, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη 

και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων τηλεπληροφόρησης και τηλεματικής κ.ά. 

Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των Δράσεων και των Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

δήμου είναι η ορθολογική αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του. 

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητος καταρχήν ο βέλτιστος προσδιορισμός συγκεκριμένων θέσεων 

εργασίας ανά διοικητική μονάδα του δήμου, ο ανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών (procedure reengineering)  

του δήμου, η ενδεχόμενη αναθεώρηση του μηχανισμού διαβαθμισμένων εξουσιοδοτήσεων του δήμου, η περιγραφή 

καθηκόντων για κάθε μια διακεκριμένη θέση εργασίας (job description), η αποτύπωση συγκεκριμένου προσοντολογίου 

ανά θέση εργασίας, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή δομών και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης του 

ανθρώπινου δυναμικού (h.r. evaluation)  
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Όμως η αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου διασφαλίζεται μέσα από την βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας καθώς και την κατοχύρωση συγκεκριμένων διαδικασιών διαρκούς επιμόρφωσης.  

Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας  

Η πολύπλευρη ανάπτυξη αρμοδιοτήτων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο υψηλός βαθμός 

επικινδυνότητας συγκεκριμένων ενεργειών που εκτελεί το ανθρώπινο δυναμικό των δήμων, κυρίως σε επίπεδο υγείας, 

απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων για την άμβλυνση και εξουδετέρωση των συγκεκριμένων κινδύνων. Κίνδυνοι, 

που είναι συναφείς προς το βαθμό επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει το κάθε αντικείμενο εργασίας του ανθρώπινου 

δυναμικού του δήμου και που σχετίζονται προς το βαθμό οργανωτικής και λειτουργικής συγκρότησης αυτού. Κίνδυνοι, 

που εντείνονται στην αντιμετώπιση, από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, των έκτακτων κρίσεων που απειλούν ενίοτε 

τη δημοτική επικράτεια και τον πληθυσμό αυτής. 

Σημειώνεται ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας διακρίνεται για την περίπτωση ενός δήμου τόσο σε επίπεδο 

υπηρεσιών γραφείου όσο και στο επίπεδο υλοποίησης εξωτερικών εργασιών (αποκομιδή σκουπιδιών και επικίνδυνων 

απορριμμάτων, νεκροταφεία, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες κ.ά.) 

Σημειώνεται ότι μια σειρά διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για λήψη 

μέτρων που αποσκοπούν στην κατοχύρωση αποδεκτών επιπέδων υγιεινής και ασφάλειας για κάθε τομέα και πεδίο 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ενός δήμου, αλλά και η εξυπηρέτηση των αναγκών του, 

ως κοινωνικές οντότητες, επιβάλλουν σήμερα την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος πολιτικών, δια βίου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτομιών που αναπτύσσονται και 

εφαρμόζονται κατά την άσκηση καθηκόντων 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τους μηχανισμούς και 

τις διαδικασίες του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και της υλοποίησης των πολλαπλών και πολυσύνθετων Δράσεων 

και Στόχων αυτού. 
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Κεφάλαιο 6
ο
  

 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

 του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

 

Αναφορά στους Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Υλοποιούμενων 

δράσεων, στο Μηχανισμό Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων, στο 

Μηχανισμό Παρακολούθησης του Χρηματοοικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων. Ανάλυση 

των δεικτών παρακολούθησης – αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας του Ε.Π. του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2015 - 2019 
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6. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

 

Η συγκρότηση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγηση των Υλοποιούμενων Δράσεων  

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Δράσεων και Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων επιβάλλει την a priori συγκρότηση μηχανισμού παρακολούθησης αυτών. Η παρακολούθηση αυτή, που 

αναπτύσσεται και εξειδικεύεται σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε μιας εκ των Προγραμμάτων 

Δράσεων, θα επιτρέψει στη συνέχεια την ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιφέρει εκάστη 

εξ αυτών στο σύνολο της δημοτικής επικράτειας αλλά και στο σύνολο και στις επί μέρους ομάδες του πληθυσμού. 

Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Εκτελεστική 

Επιτροπή με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείο Προγραμματισμού που προαναφέρθηκε.  

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην 

Εκτελεστική Επιτροπή 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εκτελεστική επιτροπή εισάγει τις εκθέσεις αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για συζήτηση και ψήφιση. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού 

του δεύτερου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο 

της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, είναι δυνατή η Αναθεώρηση των Στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

Με σκοπό την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται Δείκτες 

Αποτελεσμάτων που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των Στόχων σε σχέση με τα Αποτελέσματα των 

Δράσεων και Δείκτες Αποδοτικότητας ή Δείκτες Εισροών – Εκροών, που συσχετίζουν το Κόστος Πραγματοποίησης με τις 

Εκροές των Δράσεων. 

 

Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων  

Πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου, τη σύνταξη 

περιοδικών Αναφορών και Εκθέσεων αλλά και την κατάρτιση των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που 

προαναφέρθηκαν, είναι η καθιέρωση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου 

εκάστης εκ των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. 

Ο μηχανισμός αυτός αναπτύσσει μηχανισμούς διοικητικής πληροφόρησης (MIS) και χρησιμοποιεί δεδομένα που 

παρέχονται από αρμόδιους φορείς υλοποίησης των Δράσεων σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρέχονται από το 

μηχανισμό της Αναλυτικής Λογιστικής του Διπλογραφικού Συστήματος. 
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Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Χρηματοοικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων  

Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, τη σύνταξη 

περιοδικών Αναφορών και Εκθέσεων αλλά και την κατάρτιση των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που 

προαναφέρθηκαν, είναι η καθιέρωση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης του Χρηματοοικονομικού 

αντικειμένου εκάστης εκ των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.  

Ο μηχανισμός αυτός αναπτύσσει μηχανισμούς διοικητικής πληροφόρησης (MIS) και χρησιμοποιεί δεδομένα που 

παρέχονται από το μηχανισμό της Αναλυτικής Λογιστικής του Διπλογραφικού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα 

στοιχεία που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης των Δράσεων (Υπηρεσιακές Μονάδες και Ανάδοχοι 

έργων) 

 

Οι δείκτες Παρακολούθησης- Αξιολόγησης & Μέτρησης της Αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος    

Οι δείκτες Παρακολούθησης – Αξιολόγησης και Μέτρησης της Αποδοτικότητας (Εισροών – Εκροών) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

� Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη 

των Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως τέτοιοι αναφέρονται οι ακόλουθοι: 

� Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών  

� Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη 

� Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής 

� Οικονομικοί δείκτες  

Πρόκειται για δείκτες που παρακολουθούν επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγους δυο ποσοτικών μεγεθών, με 

βάση τους οποίους μετρώνται (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου και με βάση τους οποίους παρακολουθούνται οι αλλαγές που 

επέρχονται από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

� Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας ή Δείκτες Μέτρησης των Εισροών και Εκροών, με τους οποίους 

παρακολουθείται η υλοποίηση των Δράσεων 

Πρόκειται για ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας Δράσης, μετρώντας τις Εκροές που 

παράγονται ή τις Εισροές (πόρους) που καταναλώνονται για την υλοποίηση της Δράσης, σε ένα χρονικό 

διάστημα  

 

Οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών 

Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται 

σε τρείς κατηγορίες: 
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Δείκτες εισροών  

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσεις μετρώντας 

τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης 

δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να 

προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ. 

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι δείκτες εκροών 

είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται 

από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της 

λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται 

στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι) 

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες 

αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες 

αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δυο ποσοτικών 

μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να 

διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.  

 

Ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου καταρτίζει τους αναγκαίους δείκτες παρακολούθησης, 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα δεικτών το 

οποίο χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό και αρκετά πρακτικό ως προς τον τρόπο ανάπτυξής του. Με τον τρόπο αυτό 

και με την θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών αξιολογείται ευκολότερα η όποια επίπτωση και αναμενόμενο 

αποτέλεσμα των παρεμβάσεων στα κρίσιμα θέματα και στις προτεραιότητες που τίθενται.  Παρακάτω, 

απεικονίζονται ενδεικτικά οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, ανά άξονα 

προτεραιότητας.  
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Άξονας Προτεραιότητας  Δείκτες Μέτρησης 

Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον – 

Τεχνικές Υποδομές 

Οικιστική Ανάπτυξη 

-Πράξεις εφαρμογής λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 

-Πλήθος αδειών νέων οικοδομών κατ' έτος 

- Έκταση μη οικοδομημένης εντός σχεδίου γης 

- Εκτιμώμενη επιφάνεια υπολοίπου συντελεστή δόμησης 

- Αριθμός αυθαιρέτων κτιρίων 

 

Κάλυψη Δικτύων 

-Ποσοστό κάλυψης από δίκτυο ύδρευσης 

- Ποσοστό κάλυψης από δίκτυο άρδευσης 

- Ποσοστό κάλυψης από ενεργό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

Κυκλοφοριακό Δίκτυο 

-Ποσοστό κάλυψης οδικού δικτύου από Δημοτικό φωτισμό 

- Το μήκος των δρόμων της πόλης που είναι πλήρως πεζοδρομημένοι 

- Το μήκος των δρόμων της πόλης με ήπια κυκλοφορία 

- Βαδισιμότητα πεζοδρομίων 

- Αριθμός Πεζοδρομίων 

- Αριθμός Ποδηλατόδρομων 

- Αριθμός Χώρων στάθμευσης 

-Αριθμός κυκλοφοριακών μελετών 

- Πληθυσμιακή κάλυψη από ανταποκρίσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

- Δημοτικά και Διαδημοτικά ΜΜΜ 

- Αριθμός μετακινήσεων κατ' έτος με Ι.Χ., με δημόσια μεταφορικά μέσα, με 

ποδήλατο, πεζή 

 

Περιβάλλον 

- Η συνολική ποσότητα αστικών απορριμμάτων 

- Η συνολική ποσότητα ανακυκλούμενων οικιακών απορριμμάτων 

- Βελτίωση της καθαριότητας στους δρόμους της πόλης 

-Εύρεση του "Ενεργειακού Αποτυπώματος" του Δήμου 

- Μετρήσεις Ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας 

- Αριθμός Σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

- Ποσότητα Κατανάλωσης νερού  

-  Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

-Αριθμός Πιστοποιήσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτηρίων 

- Χρήση Εναλλακτικών / Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

-Ποσοστό ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα (Ποιότητα νερού) 

- Ποσοστό υλοποίησης δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας 

-Ποσοστό κάλυψης Δικτύου Ομβρίων Υδάτων 

-Ποσοστό δημόσιων κτιρίων ελέγχου αντισεισμιικής επάρκειας  

-Ποσοστό δημόσιων κτιρίων με εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού 

πυρασφάλειας 

- Επιφάνεια δασικών εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές 

- Ποσοστό υλοποίησης/διαμόρφωσης  ΚΧ και χώρων πρασίνου, Διαθεσιμότητα 

τοπικών χώρων πρασίνου, Ελεύθεροι Δημόσιοι χώροι / Έκταση στον οικιστικό 

ιστό 

-Ποσοστό Αποκατάστασης Περιβάλλοντος 

- Ποσοστό αξιοποίησης και προστασίας Περιαστικού Πρασίνου 

-Ποσοστό Βιοκλιματικής ανάπλασης και αναβάθμισης δημοσίων χώρων πλην 

κτηρίων 
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- Φροντίδα για αδέσποτα ζώα 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός  

-Αριθμός Αθλητικών Συλλόγων και αθλητικών εγκαταστάσεων  

- Αριθμός Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 

- Υποδομές Πολιτισμού - Κοινόχρηστοι Χώροι - Χώροι Ψυχαγωγίας 

- Ο αριθμός των θέσεων σε αίθουσες εκδηλώσεων 

- Ο αριθμός των  πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί ο Δήμος ή τα ΝΠΔΔ 

αυτού (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται σε συνεργασία με 

συλλόγους) κατ’ έτος. 

- Ο αριθμός των Δημοτικών Μουσείων και / ή συλλογών 

- Αριθμός Δημόσιων και Ιδιωτικών Ιατρείων 

- Ωφελούμενα άτομα από τα κοινωνικά προγράμματα 

- Ο αριθμός των διατηρητέων κτιρίων 

- Ο αριθμός των διατηρητέων κτιρίων που κινδυνεύουν 

- Μνημεία 

- Ο αριθμός υλοποιημένων δράσεων στα πλαίσια των Ειδικών Σχεδίων 

(Ισότητας, Μεταναστών, Νεολαίας κ.α.) 

 

Τοπική Οικονομία & Απασχόληση  

- Δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας  

 - Δομές υποστήριξης της γυναικείας απασχόλησης  

- Ποσοστό αύξησης τοπικού ΑΕΠ 

- Αριθμός  επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν σε νέους δυναμικούς 

κλάδους  

- Νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν και ποσοστό μείωσης της ανεργίας 

- Αριθμός επενδύσεων που θα προσελκυσθούν  από μη τοπικές επιχ/σεις 

- Ποσοστό διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγής 

- Ποσοστό προϊόντων που οδηγούνται στην μεταποίηση 

- Καινοτόμες επιχειρήσεις  

 

Τουριστική Ανάπτυξη  

- Αριθμός διαφημιστικών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί   

- Αριθμός διαφημιστικών δράσεων που προβλέπονται 
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Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής 

ικανότητας του Δήμου και των 

υπηρεσιών αυτού και προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο  

-Ποσοστό επέκτασης ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου 

- Ποσοστό βελτίωσης αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και 

ικανοποίησης χρηστών 

-Αριθμός  Ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης των πολιτών 

-Αριθμός Εισαγωγής Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

- Αριθμός Συμμετοχών σε διεθνείς συνεργασίες 

- Αριθμός Συμμετοχών σε ευρωπαϊκά προγράμματα υλοποιούμενα με διεθνή 

συνεργασία 

- Δαπάνες και έσοδα της τοπικής διακυβέρνησης 

-Αριθμός προσωπικού που θα προσληφθεί και ποσοστό θέσεων του ΟΕΥ που 

θα καλυφθούν 

- Αριθμός διαδικασιών που θα ψηφιοποιηθούν 

-Ποσοστό βελτίωσης διατιθέμενου εξοπλισμού 

-Αριθμός υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν 

-Ποσοστό ανανέωσης και ανακατανομής προσωπικού (job rotation)  
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Κεφάλαιο 7
ο
  

 

Κρίσιμοι παράγοντες  

για την ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων    

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι κρίσιμοι παράγοντες που θα πρέπει συνεχώς να 

λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται για τον έλεγχο και αναπροσαρμογή του 

προγράμματος στη βάση της επιτυχούς υλοποίησης των στόχων του (Πόροι του Ε.Π., Θεσμικό 

και Κανονιστικό πλαίσιο, Οργάνωση – Λειτουργία και Υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου, 

Διαχειριστική Παρακολούθηση έργων του Ε.Π. από το αντίστοιχο γραφείο, Ενημέρωση της 

Δημοτικής Αρχής για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, Υποστήριξη στην υποβολή 

προτάσεων προς ένταξη και συμμετοχή στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έργων και 

υποέργων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα) 

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014 - 2019 

                                                                                                                                                          Φάση Β’  

 

76 

 

 

7. Κρίσιμοι παράγοντες για την ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος    

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι κρίσιμοι παράγοντες που θα πρέπει συνεχώς να λαμβάνονται υπόψη και να 

αξιολογούνται για τον έλεγχο και αναπροσαρμογή του προγράμματος στη βάση της επιτυχούς υλοποίησης των στόχων 

του. 

1. Πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

� Καθορισμός του ύψους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που θα αποδεσμευτούν από την Κεντρική 

Διοίκηση στο Δήμο, ση συνολική διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος 

� Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για την αποδέσμευση των πόρων αυτών 

� Άμεση προώθηση και ενημέρωση του σχεδιασμού των Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ και των 

προβλέψεων χρηματοδότησης έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

� Άμεση προώθηση πιστώσεων στου ΟΤΑ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης 

και λειτουργίας, της οργάνωσης και της εξέλιξης λειτουργικών και επενδύσεων 

� Καθορισμός του πλαισίου δυνατότητας πρόσβασης των Δήμων σε πηγές χρηματοδότησης (δανεισμός, 

χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ) 

 

2. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 

� Έγκαιρη προώθηση και συντονισμός κανονιστικών – εξουσιοδοτικών πράξεων, από την Κεντρική 

Διοίκηση, που αφορούν στο Ε.Π., στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον 

Προϋπολογισμό, ώστε να είναι χρονικά επαρκή τα βήματα που απαιτούνται για την εξειδίκευσή τους 

� Έγκαιρη προώθηση και αποσαφήνιση θεσμικών θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ 

και των σχέσεων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τη Περιφέρεια και τις Ελεγκτικές Δομές. 

� Άμεση προώθηση θεσμικών θεμάτων για τη σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού, όπως και 

συναφών θεμάτων Οικονομικού Προγραμματισμού, Απολογισμού και Ελέγχου. 

 

3. Οργάνωση Λειτουργία και Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου 

� Τοπική παρακολούθηση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης από την κάθε Αρμόδια Υπηρεσία  

� Τυποποίηση επικοινωνίας Υπηρεσιών με το Τμήμα Προγραμματισμού που ασκεί το συνολικό 

συντονιστικό έλεγχο υλοποίησης του Προγράμματος  

 

4. Διαχειριστική Παρακολούθηση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Αυτοτελές Γραφείο 

Προγραμματισμού 

� Τήρηση αρχείου στοιχείων έργου 
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� Συνεργασία με την Αρμόδια Υπηρεσία ή τον Υπεύθυνο Έργου για την ενημέρωση σε σχέση με την 

πορεία του έργου 

� Παρακολούθηση δεικτών 

� Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. και για τυχόν προβλήματα στον 

προγραμματισμό και υλοποίηση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 

� Ενημέρωση για την πορεία απορρόφησης και υλοποίησης όλων των έργων 

 

5. Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής από το Γραφείο Προγραμματισμού για τις νέες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων 

� Τακτική παρακολούθηση των δικτυακών τόπων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και των λοιπών πηγών 

χρηματοδότησης που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Φάση Α’)  

� Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

� Διευκρινήσεις – Προτάσεις   

 

6. Υποστήριξη από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού στην υποβολή προτάσεων προς ένταξη και 

συμμετοχή στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  

• Η καταγραφή ενεργειών ωρίμανσης του έργου (συνέργειες, πηγές χρηματοδότησης, εξοπλισμός) 

• Η συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων για το φάκελο του έργου 

• Η υποστήριξη στη σύνταξη των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων 
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Κεφάλαιο 8
ο
  

 

Επίλογος 
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8. Επίλογος  

 

Η εκπόνηση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού και 

προγραμματισμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στοχεύοντας κυρίως, σε προαπαιτούμενες αλλά και ιεραρχημένες 

διαδικασίες, ενέργειες και έργα, για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου και την κάλυψη 

κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, θέτει μετρήσιμους στόχους αλλά δημιουργεί και 

τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάκαμψη του Δήμου και την σταθερή προσήλωση στις Στρατηγικές του 

επιδιώξεις, ώστε να αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο, διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες. Για το λόγο αυτό 

διακρίνεται από: 

� Την επιλογή να αποτελέσει ο Δήμος τον κοινό τόπο όλων των προσπαθειών ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας 

και της κοινωνικής προόδου 

� Τη συνοχή των προτεινόμενων έργων στη βάση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των για την επίτευξη του 

κοινού στόχου ανά δραστηριότητα 

� Την προσπάθεια μεγιστοποίησης των υφιστάμενων πόρων, με οικονομίες κλίμακας και στοχευμένα έργα 

 

Στη διαμορφωμένη συγκυρία από τις καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησης, την εξέλιξη της 

Εθνικής και Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης και των επιπτώσεων τους, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων προσπαθεί να συμβάλλει στη σταθεροποίησης της τοπικής ύφεσης και στην ανάκαμψη αυτής.  
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