ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2015-2019]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης,
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης
και υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να είναι
ευρύτερα γνωστό στους
εργαζόμενους του Δήμου αλλά και των Νομικών του Προσώπων, προκειμένου
να υλοποιηθούν οι στόχοι του, συνιστά δε προϊόν συλλογικής εργασίας όλων
των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των
διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος
εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.
Στόχος της Πολιτικής ηγεσίας του Δήμου αλλά και του στελεχιακού δυναμικού
είναι :
η άμεση και ισότιμη ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
και η υποδειγματική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,
ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη και διαφάνεια.
Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και η εφαρμογή
προγραμμάτων εθελοντισμού για ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης, υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, οικονομικής ανάπτυξης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.
Η προώθηση και χρήση εναλλακτικών και οικολογικών μορφών μετακίνησης.
Η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, η
καταπολέμηση της ανεργίας και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ειδικά στο
πλαίσιο της οικονομικής κρίσης της εποχής.
Η αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.
Η βελτίωση της αισθητικής και του επιπέδου καθαριότητας των οικισμών.
Η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του Δήμου Αμυνταίου στην
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και η ανάπτυξη μορφών δημοτικής
επιχειρηματικότητας.
Η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από τον Δήμο και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
2014-2020 καθώς και σε κάθε Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.
Οι κατευθυντήριες αρχές συνοψίζονται στα παρακάτω :
Οικονομία
Αντιμετώπιση ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και προώθηση τοπικής
επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.
Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς και
άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας.
Αξιοποίηση ακαδημαϊκού και επιστημονικού δυναμικού και χρήση καινοτομιών
σε δράσεις και πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης.
Προώθηση έρευνας και καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο.
Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας και υλικοτεχνικής υποδομής του
Δήμου.
Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων και ευκαιριών.
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Ενίσχυση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμός αγροτικής και ζωϊκής παραγωγής.
Περιβάλλον
Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και
εξοικονόμηση ενέργειας.
Πολεοδομικός σχεδιασμός.
Αναβαθμίσεις και αναπλάσεις των οικισμών του Δήμου.
Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.
Αναβάθμιση αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας.
Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στάθμευσης και οδικής ασφάλειας.
Ανάπτυξη καθαρών μεταφορών και μείωση ρύπανσης.
Βελτίωση και επέκταση δικτύου υποδομών.
Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας.
Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων.
Εφαρμογή κομποστοποίησης στην πηγή.
Έρευνα και ανάπτυξη παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαποδομούμενου
οργανικού κλάσματος υπολειμμάτων αγροτικής παραγωγής.
Κοινωνία
Αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και προγραμμάτων-δράσεων
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Βελτίωση κοινωνικής συνοχής με ενσωμάτωση οικονομικά ασθενέστερων
πληθυσμιακών ομάδων.
Εθελοντισμός και Κοινωνική προσφορά.
Αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και προγραμμάτων δράσεων
Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Αθλητισμού.
Προγράμματα και δράσεις για νέους.
Αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και προγραμμάτων δράσεων
Πολιτισμού και Τουρισμού.
Βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους όπως
έχουν καταρτιστεί στη Φάση του Στρατηγικού Σχεδίου και δράσεις που
εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου.
Σκοπός της Φάσης αυτής είναι η Ιεράρχηση και Προγραμματισμός των
Δράσεων, διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς
υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, εκροές, κλπ.
Επίσης εκτίμηση του προϋπολογισμού των Δράσεων, εκτίμηση των εσόδων και
των πηγών χρηματοδότησης και κατανομή των εσόδων στα έτη για την
κάλυψη των δαπανών των δράσεων.
Στην Φάση Γ του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα προσδιοριστούν οι δείκτες
παρακολούθησης του προγράμματος βάσει των οποίων θα γίνει και η τελική
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού.
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Για την έγκριση της Φάσης Β θα ακολουθήσουν :
ο έλεγχος από την εκτελεστική επιτροπή,
η γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης,
η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε
Νομικού Προσώπου του Δήμου των στόχων και των δράσεων του
Επιχειρησιακού που το αφορούν,
η ολοκλήρωση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
η τελική υποβολή του Επιχειρησιακού προς την Εκτελεστική Επιτροπή,
η εισήγηση της Εκτελεστικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με επισύναψη των
σχετικών αποφάσεων του Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις,
η έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο και η έναρξη της Γ Φάσης
με τον καθορισμό των Δεικτών Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Η περιγραφή των δράσεων οργανώνεται ως παρακάτω :
Κωδικός Αριθμός
Ο Κωδικός Αριθμός αναφέρεται στον Προϋπολογισμό για να υπάρχει η
δυνατότητα άμεσης ένταξης σε αυτόν μόλις εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση
Περιγραφή της δράσης
Περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της συγκεκριμένης δράσης ως τίτλος
Προτεραιότητα της Δράσης
Οι Προτεραιότητες διακρίνονται :
Α) Σε Προτεραιότητες για τις οποίες έχει διασφαλιστεί ή απλά εντοπιστεί η
χρηματοδότηση και μπορούν να υλοποιηθούν
Β) Σε Προτεραιότητες των οποίων η χρηματοδότηση είναι υπό διερεύνηση
Αρμόδια Υπηρεσία
Αναφέρεται η Υπηρεσία του Δήμου ή το Νομικό Πρόσωπο που έχει την
αρμοδιότητα και την ευθύνη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης.
Ως ακρωνύμια των αρμόδιων υπηρεσιών χρησιμοποιούνται τα παρακάτω
κεφαλαία γράμματα :
Δ/νση Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΔΔΟ
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΔ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΟ
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
ΤΚ
Αθλητισμού
Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής,
Διαφάνειας
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Εύρυθμης Λειτουργίας
Οικισμών
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικό και Ποιότητας Ζωής

ΔΤΥ
ΤΠΡ
ΤΕΛ
ΤΠΕ
ΤΤ
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Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΤΑ

Είδος Δράσης
Ανάλογα με το είδος οι δράσεις διακρίνονται
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : δράσεις που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, είτε
της Υπηρεσίας είτε του Νομικού Προσώπου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : δράσεις που καλύπτουν ενενδυτικές ανάγκες, όπως έργα,
μελέτης, προμήθειες
Προϋπολογισμός κατ' έτος και συνολικός
Εφόσον η δράση δεν έχει προϋπολογισμό σημειώνεται μόνο η διάρκειά της
Για την εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού :
1) Εκτιμάται το κόστος των προτεινόμενων δράσεων
2) Λαμβάνεται υπόψην ο τρέχον προϋπολογισμός
3) Λαμβάνεται υπόψην το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2016
4) Προσδιορίζεται το κόστος του έργου σύμφωνα με τις μελέτες που
υπάρχουν
Πηγές Χρηματοδότησης
Ως Πηγές Χρηματοδότησης αναφέρονται με τα σύμβολα <ΙΠ> αφορά σε
υλοποίηση δράσης με Ίδιους Πόρους, <ΙΜ> αφορά υλοποίηση με Ίδια Μέσα
και συνήθως χωρίς κόστος, <Λ> αφορά υλοποίηση με πηγή χρηματοδότησης
που δεν έχουν προσδιοριστεί στο σύνολό της ή που θα υλοποιηθεί με
περισσότερες από μια πηγές χρηματοδότησης, <ΕΠ> αφορά πηγή από
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, <ΚΕ> αφορά Κρατική Επιχορήση (πχ ΣΑΤΑ ή ΚΑΠ)
Η σειρά των δράσεων σε κάθε μέτρο είναι τυχαία.
Η ανάπτυξη γίνεται σε άξονες προτεραιότητας, μέτρα, γενικούς στόχους,
ειδικούς στόχους και δράσεις.
Για την υποβολή παρατηρήσεων, προτάσεων, αντιρρήσεων παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με τον
Νικόλαο Κοντίνη, πολιτικό μηχανικό M.Sc.
Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Τηλ. 2386350132
Email: kontinisni@amyntaio.gr
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