ΣΡΑΣΗΓΘΙΟ ΥΕΔΘΑΛΟ ΔΗΛΟΤ ΠΕΚΚΑ

ΣΡΑΣΖΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ ΓΖΚΟΤ ΠΔΙΙΑ
ΟΡΑΚΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ
Η ελδπλάκσζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ – θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ Δήκνπ, ε αλαβάζκηζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο θαη ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο πνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο
πςεινύ επηπέδνπ ζηνπο πνιίηεο θαη ζα απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηνπηθήο θαη ππεξ-ηνπηθήο
αλάπηπμεο γηα λα θαηαζηεί θπξίαξρνο Δήκνο ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα θαη ζηελ
Πεξηθέξεηα ελ γέλεη.
Η νέα απσιηεκηονική δομή ηος ππογπάμμαηορ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηην ηοπική
Αςηοδιοίκηζη με ηη γεωγπαθική και πληθςζμιακή αναδιάηαξη, είσε ζαν αποηέλεζμα ηη δημιοςπγία
ενόρ νέος ιζσςπού Καλλικπαηικού Δήμος Πέλλαρ. Ενόρ Δήμος, με πλούζιο και ενεπγό πληθςζμιακό
δςναμικό, γεωγπαθικά εκηεηαμένος και πποικιζμένος από ηη θύζη (μεγάλορ εύθοπορ κάμπορ,
καηαπληκηικό θςζικό πεπιβάλλον με ηον οπεινό όγκο ηος Πάικος και ηον ποηαμό Λοςδία) και ηην
Ιζηοπία (Απσαιολογικό Μοςζείο, Πελλαία σώπα, αξιόλογα οθωμανικά μνημεία). Αςηά ηα ζςγκπιηικά
πλεονεκηήμαηα ηος ηόπος μαρ αποηελούν ηον κενηπικό πςλώνα ανάπηςξηρ και ζε ζςνδςαζμό με
ηην εθαπμογή ηων βαζικών καηεςθςνηήπιων απσών πος αναθέπονηαι παπακάηω θιλοδοξούμε να
πποζεγγίζοςμε ηο όπαμα μαρ. Να βάλοςμε ζε αναπηςξιακή ηποσιά ηον ηόπο μαρ με πποοπηικέρ
ανάπηςξηρ ζε κάθε γωνιά ηος, να πποάγοςμε ηην Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πποζηαζία, να
βεληιώζοςμε ηην καθημεπινόηηηα ηων πολιηών, έσονηαρ ζαν θεμέλιο ηην ύπαπξη ενόρ αποδοηικού
και αξιόπιζηος πλαιζίος λειηοςπγίαρ ηος Δήμος.

ΘΑΣΔΤΘΤΛΣΖΡΗΔ ΠΟΙΗΣΗΘΔ ΔΠΗΙΟΓΔ
1. Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
2. Αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθώλ θαη εζληθώλ πόξσλ
3. Δηαξθή βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Ζσήο ησλ πνιηηώλ κε έξγα ππνδνκήο (ηερληθά,
θνηλσληθά θιπ) θαη έξγα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (πξόιεςε, εηνηκόηεηα,
αληηκεηώπηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθώλ)
4. Αληαγσληζηηθόο αγξνηηθόο ηνκέαο
5. Πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο
6. Τηνζέηεζε θηινπεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε πξνηεξαηόηεηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη κε ζεβαζκό ζηηο αξρέο ηεο
αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ
7. Εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ Ινηλσληθή δηθαηνζύλε θαη
Αιιειεγγύε
8. ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ
9. Ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ
10. Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ΟΣΑ, κε ΟΣΑ β΄βαζκνύ θαη κε
ηνπηθνύο θνξείο
11. Εηζαγσγή θαη πξνώζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
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Άξοναρ 1 : Πεπιβάλλον και Ποιόηηηα Εωήρ
Μέηρο
1.1.

Φσζηθό περηβάιιολ

Κωδ.

Σηότος

1.1.1

Πξνζηαζία νηθνινγηθά
επαίζζεηωλ πεξηνρώλ
(Λνπδίαο, Πάηθν, Φξάγκα
Γξακκόζθαο)

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο
Πξαζίλνπ θαη
Καζαξηόηεηαο Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ
Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ
ΓΔΤΑΠ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.1.4

Απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά
επηβαξεκέλωλ πεξηνρώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.1.5

Υξήζε ΑΠΔ θαη εθαξκνγώλ
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηα
δεκνηηθά θηίξηα -θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.1.2

Γηαρείξηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ

1.1.3

1.1.6

1.1.7

Αλάδεημε θαη πξνβνιή νηθνινγηθά
επαίζζεηωλ πεξηνρώλ

Γηακόξθωζε νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο

Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο /
Πξαζίλνπ θαη πιεξνθόξεζεο /
Καζαξηόηεηαο επαηζζεηνπνίεζεο
ΓΗΚΔΠΑΠ
Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο
Πξαζίλνπ θαη Γξάζεηο θαηάξηηζεο /
Καζαξηόηεηαο ελεκέξωζεο
ΓΗΚΔΠΑΠ
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Μέηρο
1.2.

Οηθηζηηθό Περηβάιιολ

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

1.2.1

Δηζήγεζε γηα εθπόλεζε Γεληθνύ
Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Πέιιαο

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

1.2.2

Οινθιήξωζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ
ρεδίνπ Κύξξνπ

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.3

Σξνπνπνίεζε Γεληθνύ
Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Κξ.Βξύζεο

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.4

Καζνξηζκόο ππνρξεωηηθώλ
θηινπεξηβαιινληηθώλ παξεκβάζεωλ
ζε λεόδκεηα θηίξηα

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.5

Μειέηε αλάπιαζεο ιόθνπ
Φηιίππεηνπ

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.6

Μειέηε αλάπιαζεο θαη επέθηαζεο
Νεθξνηαθείωλ Μεηξόπνιεο

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.7

Δηζήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
Ρπκνηνκίαο πόιεο Γηαλληηζώλ

Γ/λζε
Πνιενδνκίαο

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο

1.2.8

Αλάπιαζε πεξηνρώλ - αηζζεηηθή
αλαβάζκηζε νηθηζκώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα θαη ζπλερηδόκελα
έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.2.9

Γηακόξθωζε ρώξωλ αζηηθνύ θαη
πεξηαζηηθνύ πξαζίλνπ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.2.10

Απνθαηάζηαζε ηζηνξηθώλ κλεκείωλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο
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Μέηρο
1.3.

Μεηαθορηθή σποδοκή θσθιοθορία ζηάζκεσζε Σσγθοηλωλία

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

1.3.1

Βειηίωζε πξνζπειαζηκόηεηαο
νηθηζκώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.3.2

Δμαζθάιηζε επαξθώλ ρώξωλ
ζηάζκεπζεο

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.3.3

Βειηίωζε θπθινθνξηαθώλ
ζπλζεθώλ θαη αζηηθώλ
ζπγθνηλωληώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

Γ/λζε
Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο
1.3.4

Δλζάξξπλζε αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο πνιηηώλ

1.3.5

Βειηίωζε νδηθώλ ζπλδέζεωλ κε
κεγάια αζηηθά θέληξα

Απηνηειέο
Γξαθείν
Δπηθνηλωλίαο
& Γεκνζίωλ
ρέζεωλ
Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Γξάζεηο θαηάξηηζεο /
ελεκέξωζεο

Γξάζεηο ππεξηνπηθήο
ζεκαζίαο πνπ πξέπεη λα
πινπνηεζνύλ από
άιινπο θνξείο
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Μέηρο
1.4.

Ύδρεσζε - Αποτέηεσζε

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

1.4.1

Καηαζθεπή θαη νινθιήξωζε
ππνδνκώλ δηαρείξηζεο δηθηύνπ
ύδξεπζεο

ΓΔΤΑΠ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.4.2

Καηαζθεπή θαη νινθιήξωζε
ππνδνκώλ δηαρείξηζεο πγξώλ
απνβιήηωλ θαη όκβξηωλ πδάηωλ

ΓΔΤΑΠ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

1.4.3

Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη
θαηαλάιωζεο πόζηκνπ λεξνύ

ΓΔΤΑΠ

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ

Μέηρο
1.5.

Καζαρηόηεηα θαη Δηατείρηζε
ζηερεώλ αποβιήηωλ

Κωδ.

Σηότος

1.5.1

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο
αλαθύθιωζεο/ νινθιεξωκέλεο
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήηωλ

Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο, Νέα έξγα ηερληθώλ θαη
Πξαζίλνπ &
θνηλωληθώλ ππνδνκώλ
Καζαξηόηεηαο

1.5.2

Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεωλ
επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο
απνξξηκκάηωλ

Γ/λζε ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ
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Άξοναρ 2 : Θοινωνική πολιηική, ςγεία, παιδεία πολιηιζμόρ και
αθληηιζμόρ.
Μέηρο
2.1.

Υγεία θαη θοηλωληθή θροληίδα

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

2.1.1

Δλίζρπζε - αλαβάζκηζε
πθηζηακέλωλ θαη δεκηνπξγία λέωλ
ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

πλερηδόκελα θαη λέα
έξγα ηερληθώλ θαη
θνηλωληθώλ ππνδνκώλ

2.1.2

Πξνζηαζία αηόκωλ ηξίηεο ειηθίαο
θαη εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ
θξνληίδαο ηωλ αηόκωλ απηώλ

ΚΔΚΑΠΠΑ

Γξάζεηο-Πξνγξάκκαηα
Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο
& Αιιειεγγύεο

2.1.3

Παξνρή θξνληίδαο θαη ζύγρξνλεο
πξνζρνιηθήο αγωγήο ζηα
θηινμελνύκελα λήπηα

ΚΔΚΑΠΠΑ

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
θξνληίδαο πξνζρνιηθήο
αγωγήο

2.1.4

Γεκηνπξγία δνκήο γηα ηελ παξνρή
θξνληίδαο ζε βξέθε

ΚΔΚΑΠΠΑ

Γξάζεηο θξνληίδαο ζε
βξέθε

2.1.5

Καζηέξωζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ
εζεινληηζκνύ

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο /
παηδείαο,
πιεξνθόξεζεο /
πνιηηηζκνύ,
επαηζζεηνπνίεζεο
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο
ΓΗΚΔΠΑΠ

2.1.6

Γεκηνπξγηθέο δνκέο
απαζρόιεζεο παηδηώλ θαη
αηόκωλ κε αλαπεξία

ΓΗΚΔΠΑΠ

Γξάζεηο-Πξνγξάκκαηα
Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο
& Αιιειεγγύεο
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Μέηρο
2.2.

Ιζόηεηα θαη θοηλωληθή
ελζωκάηωζε

Κωδ.

Σηότος

2.2.1

2.2.2

Κνηλωληθή ελζωκάηωζε εππαζώλ
θνηλωληθώλ νκάδωλ

Τπνζηήξημε νηθνλνκηθά
αδύλακωλ νηθνγελεηώλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο, Γξάζεηο Κνηλωληθήο
παηδείαο,
Πξνζηαζίαο θαη
πνιηηηζκνύ,
Αιιειεγγύεο
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

Παηδεία / Νεοιαία

Κωδ.

Σηότος

2.3.2

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε άιινπο θνξείο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

Μέηρο
2.3.

2.3.1

Αρκόδηα
Υπερεζία

πληήξεζε πθηζηακέλωλ
ππνδνκώλ

Αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθώλ
δνκώλ

Αρκόδηα
Υπερεζία
Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ
πληήξεζε θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεωλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε άιινπο θνξείο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο
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Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε θνξείο Νέαο Γεληάο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

2.3.3

ρεδηαζκόο Πξνγξακκάηωλ Νέαο
Γεληάο

2.3.4

Κέληξν πιεξνθόξεζεο λέωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

2.3.5

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
παηδηώλ θαη ελειίθωλ πνπ
αγαπνύλ ηε κνπζηθή

ΓΗΚΔΠΑΠ

Πηπρηαθή θαηάξηηζε Απαζρόιεζε

ΓΗΚΔΠΑΠ

Λεηηνπξγία ζρνιήο
πιεξνθνξηθήο θαη
ζεκηλαξίωλ

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
παηδηώλ θαη ελειίθωλ

Λεηηνπξγία θαιιηηερληθώλ
εξγαζηεξίωλ

Δθδόζεηο-έληππε θαη ειεθηξνληθή
πξνβνιή δξάζεωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

ΓΗΚΔΠΑΠ

Δλεκέξωζε-θαηάξηηζε
πξνγξακκάηωλ
Γξακκαηείαο Ν.Γεληάο

Αλάπηπμε δξάζεωλ ζε
ζρέζε κε ηα
θαιιηηερληθά θαη
ζπλεξγαζία κε
παξόκνηνπο θνξείο

Έθδνζε ρξεζηηθώλ
εληύπωλ πνιηηηζηηθώλ
θαη άιιωλ δξάζεωλ γηα
ηελ ελεκέξωζε ηωλ
πνιηηώλ
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Μέηρο
2.4.

Αζιεηηζκός

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

2.4.1

Βειηίωζε - αλαβάζκηζε θαη
ζπκπιήξωζε αζιεηηθώλ
ππνδνκώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

πληήξεζε θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεωλ

2.4.2

πκπιήξωζε αζιεηηθώλ
ππνδνκώλ (δεκηνπξγία
θνιπκβεηήξηνπ,
πνδειαηόδξνκνπ, θιεηζηνύ
πξνπνλεηεξίνπ)

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

πληήξεζε θαη πξνκήζεηα
αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ (όξγαλα
θιπ)

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
παηδείαο,
Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

2.4.4

Τπνζηήξημε θαη ελίζρπζε
αζιεηηθώλ δνκώλ θαη ζπιιόγωλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε άιινπο θνξείο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

2.4.5

Δθβάλζπζε -Γηαπιάηπλζε
πνηακνύ Λνπδία γηα κεηαηξνπή
ηνπ ζε αγωληζηηθό ζηίβν

2.4.3

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ
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Μέηρο
2.5.

Ποιηηηζκός

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Λεηηνπξγία πνιηηηζηηθώλ δνκώλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε άιινπο θνξείο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

2.5.2

Αλάπηπμε λέωλ θαη ππνζηήξημε
πθηζηάκελωλ πνιηηηζηηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ

Γ/λζε
θνηλωληθήο
πξνζηαζίαο,
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
παηδείαο,
κε άιινπο θνξείο
πνιηηηζκνύ,
αζιεηηζκνύ
θαη λέαο γεληάο

2.5.3

πληήξεζε θαη αλάδεημε
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

πλερηδόκελα θαη λέα
έξγα ηερληθώλ θαη
θνηλωληθώλ ππνδνκώλ

2.5.4

πληήξεζε θαη θαηαζθεπή
πνιηηηζηηθώλ ππνδνκώλ

Γ/λζε
ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

πλερηδόκελα θαη λέα
έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

2.5.5

Τπνζηήξημε λέωλ θαιιηηερλώλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

2.5.6

Πξνβνιή ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ
εζίκωλ θαη πξνϊόληωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
κε άιινπο θνξείο

2.5.7

Γηνξγάλωζε Φεζηηβάι θαη
ζεζκηθώλ ηζηνξηθώλ εθδειώζεωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ
κε άιινπο θνξείο

2.5.8

πιινγή θαη θαηαγξαθή
ηζηνξηθώλ θαη αξρεηαθώλ
ζηνηρείωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

Λεηηνπξγία ηζηνξηθνύ
αξρείνπ, νξγάλωζε
δηαιέμεωλ, εθδόζεηο,
ζπλεξγαζία κε
θαηνίθνπο θαη ηζηνξηθνύο

2.5.1
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Άξοναρ 3 : Σοπική οικονομία και απαζσόληζη.
Μέηρο
3.1.

Απαζτόιεζε

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

3.1.1

Δξγαζηαθή ππνζηήξημε
αλέξγωλ θαη ζύλδεζε
εθπαίδεπζεο-παξαγωγήο

Γ/λζε
Αλάπηπμε
πξνγξακκαηηζκνύ ζπλεξγαζηώλ κε
θαη αλάπηπμεο
άιινπο θνξείο

3.1.2.

Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο
εππαζώλ πιεζπζκηαθώλ
νκάδωλ ζηελ παξαγωγηθή
δηαδηθαζία

Αλάπηπμε
Γ/λζε
ζπλεξγαζηώλ κε
πξνγξακκαηηζκνύ
άιινπο θνξείο
θαη αλάπηπμεο

Μέηρο
3.2.

Οηθολοκηθές σποδοκές θαη
δίθησα

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

3.2.1

ύλδεζε Γήκνπ κε ηνλ
ππνθαηαζθεπή αγωγό θπζηθνύ
αεξίνπ γηα βηνκεραληθή,
γεωξγηθή θαη αζηηθή ρξήζε

ΓΔΤΑΠ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

3.2.2

Δκπινπηηζκόο ππόγεηνπ
πδξνθόξνπ νξίδνληα

ΓΔΤΑΠ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

3.2.3

Βειηίωζε ηωλ ππνδνκώλ
γεωξγίαο θαη θηελνηξνθίαο

Γ/λζε
Γξάζεηο αμηνπνίεζεο
πξνγξακκαηηζκνύ θνηλνηηθώλ θαη εζληθώλ
θαη αλάπηπμεο
πόξωλ

3.2.4

Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο
πξωηνγελή ηνκέα

Γ/λζε
Γξάζεηο αμηνπνίεζεο
πξνγξακκαηηζκνύ θνηλνηηθώλ θαη εζληθώλ
θαη αλάπηπμεο
πόξωλ

3.2.5

Γηαρείξηζε βνζθνηόπωλ

Γ/λζε
Γξάζεηο
πξνγξακκαηηζκνύ επαλαπξνζδηνξηζκνύ
θαη αλάπηπμεο
ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο

3.2.6

ηήξημε επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ

Γ/λζε
Γξάζεηο πξνβνιήο,
πξνγξακκαηηζκνύ θαηάξηηζεο, πξνώζεζεο
θαη αλάπηπμεο
δηθηύωλ ζπλεξγαζίαο

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ
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Μέηρο
3.3.

Τοσρηζκός

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

3.3.1

Αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο
καο θιεξνλνκηάο

Γ/λζε
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκνύ
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαη αλάπηπμεο

3.3.2

Πξνβνιή ηνπ λένπ
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ
Πέιιαο

Γ/λζε
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκνύ
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαη αλάπηπμεο

3.3.3

Αλαβάζκηζε παξερόκελωλ
ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ

Γ/λζε
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκνύ
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαη αλάπηπμεο

3.3.4

Τπνδνκέο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο

3.3.5

Πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ

3.3.6

Αλάδεημε ηζηνξηθώλ κλεκείωλ

ΓΗΚΔΠΑΠ

Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο /
πιεξνθόξεζεο /
επαηζζεηνπνίεζεο

3.3.7

ύλδεζε πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο κε ηε ζύγρξνλε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο

ΓΗΚΔΠΑΠ

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο

Γ/λζε ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Νέα έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

Γ/λζε
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκνύ
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαη αλάπηπμεο
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Μέηρο
3.4.

Δεκοηηθή περηοσζία

Κωδ.

Σηότος

3.4.1

Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο κέζω δηαδηθαζηώλ
ΓΙΣ

Αρκόδηα
Υπερεζία
Γ/λζε ηερληθώλ
ππεξεζηώλ

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
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Άξοναρ 4 : Βεληίωζη ηηρ Γιοικηηικήρ ικανόηηηαρ και ηηρ
οικονομικήρ Θαηάζηαζη ηος Γήμος
Μέηρο
4.1.

Δηαδηθαζίες Δηοίθεζες

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

4.1.1

ρεδηαζκόο ηωλ
δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ
ππεξεζηώλ

Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νξγάλωζεο/δηνίθεζεο

4.1.2

πληνληζκόο θαη
παξαθνινύζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηωλ ππεξεζηώλ

Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νξγάλωζεο /δηνίθεζεο

4.1.3

Βειηίωζε εζωηεξηθώλ
δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηωλ
ππεξεζηώλ

Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νξγάλωζεο /δηνίθεζεο

4.1.4

Οξγάλωζε ηωλ ππεξεζηώλ
(αλζξώπηλν δπλακηθό, ηερληθά
κέζα, ππνδνκέο θιπ)

Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νξγάλωζεο /δηνίθεζεο

4.1.5

Έιεγρνο, αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηωλ ππεξεζηώλ

Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
νξγάλωζεο /δηνίθεζεο

4.1.6

Δηζαγωγή ζπζηεκάηωλ θαη
κεζόδωλ απνηειεζκαηηθόηεηαο
θαη απνδνηηθόηεηαο ωλ
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ
λνκηθώλ ηνπ πξνζώπωλ

Γ/λζε
Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκνύ
νξγάλωζεο /δηνίθεζεο
θαη αλάπηπμεο

Πξνώζεζε εμωζηξέθεηαο
Γήκνπ

Γξάζεηο δηαδεκνηηθήο
Γ/λζε
θαη ππεξηνπηθήο
πξνγξακκαηηζκνύ ζεκαζίαο πνπ πξέπεη
θαη αλάπηπμεο
λα πινπνηεζνύλ από
άιινπο θνξείο

4.1.7
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Μέηρο
4.2.

Δηαδηθαζίες βειηίωζες
ηες ζτέζες ηοσ Δήκοσ
κε ηοσς ποιίηες

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία
Απηνηειέο
γξαθείν
επηθνηλωλίαο θαη
Γεκνζίωλ
ζρέζεωλ

Ελδεηθηηθές Καηεγορίες
Δράζεωλ

4.2.1

Αλάπηπμε ακθίδξνκεο
επηθνηλωλίαο θαη
ζπκκεηνρή ηωλ πνιηηώλ

4.2.2

Λεηηνπξγία
ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ
εμππεξέηεζεο πνιηηώλ

Γ/λζε
Γξάζεηο κεραλνξγάλωζεο /
πξνγξακκαηηζκνύ
αμηνπνίεζεο ΣΠΔ
θαη αλάπηπμεο

Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο
εμππεξέηεζεο πνιηηώλ

Απνθεληξωκέλα
ηκήκαηα
δηνηθεηηθώλ
Γξάζεηο κεραλνξγάλωζεο /
ζεκάηωλ θαη
αμηνπνίεζεο ΣΠΔ
εμππεξέηεζεο ηνπ
πνιίηε

4.2.3

Μέηρο
4.3.

Οργάλωζε θαη πιεροθορηθή

Κωδ.

Σηότος

4.3.1.

Δλζωκάηωζε λέωλ
ηερλνινγηώλ ζηελ νξγάλωζε
θαη ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ

4.3.2.

Καηάξηηζε ηωλ αηξεηώλ θαη ηνπ
πξνζωπηθνύ ηωλ ππεξεζηώλ

4.3.3.

Αλαβάζκηζε πιηθνηερληθνύ
εμνπιηζκνύ

Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο /
πιεξνθόξεζεο /
επαηζζεηνπνίεζεο

Αρκόδηα
Υπερεζία

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ

Γ/λζε
Γξάζεηο
πξνγξακκαηηζκνύ κεραλνξγάλωζεο /
θαη αλάπηπμεο
αμηνπνίεζεο ΣΠΔ
Γεληθή Γ/λζε

Γξάζεηο θαηάξηεζεο
ελεκέξωζεο

Γ/λζε
Γξάζεηο
πξνγξακκαηηζκνύ κεραλνξγάλωζεο /
θαη αλάπηπμεο
αμηνπνίεζεο ΣΠΔ
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Μέηρο
4.4.

Σσλζήθες εργαζίας

Κωδ.

Σηότος

Αρκόδηα
Υπερεζία

4.4.1

Βειηίωζε θηηξηαθήο ππνδνκήο

Γ/λζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ

Μέηρο
4.5.

Προζηαζία θαη αζθάιεηα ηες
δωής θαη ηες περηοσζίας ηωλ
ποιηηώλ

Κωδ.

Σηότος

4.5.1

4.5.2

Γεκηνπξγία ππνδνκώλ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
Γηαρείξηζε θπζηθώλ θαη
ηερληθώλ θαηαζηξνθώλ

Αρκόδηα
Υπερεζία
Γ/λζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ
πλερηδόκελα θαη λέα
έξγα ηερληθώλ
ππνδνκώλ

Ελδεηθηηθές
Καηεγορίες Δράζεωλ
Πξνκήζεηεο Η/Μ
εμνπιηζκνύ θαη
νρεκάηωλ
πλερηδόκελα θαη λέα
έξγα ηερληθώλ θαη
θνηλωληθώλ ππνδνκώλ

