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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ετών 2012-14 
(επανεισαγωγή). 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
3.10.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11650/28-
9-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 23/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Η Γραµµατέας : ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος  

Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   
 

 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (µετά του 
συνηµµένου Επιχ/κού Προγράµµατος) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης:  173/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 3.10.2012 
Συνεδρίασης Νο. 24/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          Χωρινός Ζαχαρίας                                               
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Πλάτανος Ελευθέριος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Πολίτης Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
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Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                  
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

• Οι κ.κ. Α.Καβακοπούλου, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Χ. 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σ. Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, 

Χ. Κοπελούσος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, 

Π.Λαζαρίδης και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 16) αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση 

µετά το τέλος της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης επί των θεµάτων που 

τέθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης και πριν από την διαδικασία συζήτησης και 

ψήφισης των θεµάτων που ήταν εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη. 

 

• Ο κ. Σ.Κόντος και η κα Σ.Κοσµά είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα 

και ήταν απόντες από τη διενεργηθείσα επί του συγκεκριµένου θέµατος 

ψηφοφορία. 

 

Απουσίες :  
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

 

Ο  κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

4ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

4ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11058/14-9-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Γραφείου  ∆ηµάρχου και την υπ΄αρ. 6/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 6/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την 
οποία διαβιβάσθηκε στο ∆.Σ. το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
ετών 2012-2014. 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης  
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
            Χαλκηδόνος. 
 
Αριθ. Απόφασης :6/2012 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-
2014 » 
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Σήµερα Παρασκευή  14-9-2012 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , 
συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος   
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 
62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
13562/6-12-2011 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά 
Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου 
χωριστά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη 
δηµοτική υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία , διότι από τα ( 4) µέλη του Συµβουλίου της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη , Πρόεδρος 
2. Μπόβος Χαράλαµπος , Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Κουτσάκης Μιχαήλ , Αντιδήµαρχος Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
4. Κότσιρας Παύλος , Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
5. Νικολόπουλος Φώτιος , Αντιδήµαρχος Πρασίνου και ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας 
6. Κανταρέλης ∆ηµήτριος , Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας και εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης , είπε 
τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα  µε, 
 
1. Το άρθρο 63 , εδάφιο β’ και γ’  του Ν. 3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η 
Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 

1. Tο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
έτους 2012-2014 κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Το άρθρο 266 , παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 
(ΦΕΚ 138/Α΄/ 9-8-2010 ) « Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των 
δήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο 
εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο 
Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο 
Πρόγραµµα ∆ράσης , το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται σε 
αυτό, ως παράρτηµα.» 

3. Το άρθρο 1. παρ. 1 της απόφασης 18183/2-4-2007 ( ΦΕΚ 534/Β΄/ 13-
4-2007) του ΥΠΕΣ∆∆Α , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1. παρ. 1 
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της υπ’ αριθ. πρωτ. 5694/3-2-2011 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. Α. & Η.∆., 
όπου ορίζονται τα εξής : 

«1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
ενότητες και κεφάλαια : 
Α. Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός . 
Κεφάλαιο 1.1 :Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 
Κεφάλαιο 1.2 :Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραίοτητες. 
 
Β. Ενότητα  2 : Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός  
Κεφάλαιο 2.1 :Στόχοι και δράσεις 
Κεφάλαιο 2.2 : Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων 
 
Γ. Ενότητα 3. : Οικονοµικός Προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης 
και αξιολόγησης 
Κεφάλαιο 3.1 : Οικονοµικός Προγραµµατισµός  
Κεφάλαιο 3.2 : ∆είκτες παρακολούθησης κι αξιοποίησης του προγράµµατος.» 
 

4. Το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. πρωτ. 18183/2-4-2007 ( ΦΕΚ 534/Β’/13-4-
2007) του ΥΠΕΣ∆∆Α , όπως τροποποιήθηκε , ισχύει και ορίζει τα εξής : 

« Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο 2011-2014: 
Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια. 
Β. Η προθεσµία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δεν µπορεί να 
υπερβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2011 , που όµως σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 
1536/13-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  - Γεν. ∆/ση 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – ∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & 
∆ιεθνών Οργανισµών – Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων δόθηκε 
παράταση για το έτος 2012 , για την κατάρτιση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος έως 30-9-2012. 
Γ. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης για το 2012 συντάσσεται µαζί µε το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
∆. Κατά τη µεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάµεση έκθεση 
αξιολόγησης» 
 

5. Τις παρ. 5, 6, 7, 8 του άρθρου 2 του Π.∆. 185/2007( ΦΕΚ 221/Α’/12-9-
2007) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2. του Π.∆. 89/2011(ΦΕΚ 
213/Α’/29-9-2011) όπου ορίζοντα τα εξής: 

«5. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του , αφού 
λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού , το 
οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος , προτείνουν µε γραπτή εισήγησή τους , 
κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου , 
τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις 
για την επίτευξη των στόχων αυτών , ιεραρχηµένες κατά σειρά 
προτεραιότητας. 
6.Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του κάθε νοµικού προσώπου του ∆ήµου , 
εντός µίας (1) εβδοµάδος από την εισήγηση των υπηρεσιών του , 
λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 

ΑΔΑ: Β43ΕΩΗΓ-ΞΓΖ



 7 

7. Η αρµόδια κατά τις οργανικές διατάξεις του δήµου , υπηρεσία επί 
θεµάτων προγραµµατισµού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών , 
των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου , τις 
αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και τις προτάσεις που 
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του 
επιχειρησιακού προγράµµατος , το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική 
επιτροπή. 
8. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού 
προγράµµατος στο δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση . 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος λαµβάνοντας 
υπόψη: 

• Tις προτάσεις των δηµοτικών κοινοτήτων του δήµου Φιλαδέλφειας 
– Χαλκηδόνος αναφορικά στο σχέδιο κατάρτισης του Τεχνικού 
Προγράµµατος  ,  

• τις προτάσεις που προέκυψαν από την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του 
∆ήµου όπως αυτές κατατέθηκαν µε την υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση 
της επιτροπής,  

• την αριθ. 248/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίνεται οµόφωνα η αναβολή της συζήτησης επί του 
θέµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ετών 2012-
2014 , ώστε αυτό να επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση , 
συµπληρωµένο ως προς τις διαπιστωθείσες ελλείψεις. 

• Την αριθ. 268/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίνεται οµόφωνα η εκ νέου αναβολή της συζήτησης επί 
του θέµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ετών 
2012-2014 , ώστε αυτό να συµπληρωθεί εκ νέου και να επανέλθει 
µετά την ψήφιση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 
2012. 

• Την αριθ. 13/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίνεται οµόφωνα  η εκ νέου αναβολή της συζήτησης επί 
του θέµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ετών 
2012-2014 , ώστε αυτό να συµπληρωθεί εκ νέου και να επανέλθει 
µετά την ψήφιση του Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2012  

κι εφόσον έλαβε υπόψη της το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού 
σχεδιασµού , το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της 
διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος και µετά 
την πάροδο της προθεσµίας της εκ του νόµου οριζόµενης 
διαβούλευσης , επεξεργάστηκε όλα τα παραπάνω στοιχεία και 
συνέταξε το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012 – 2014 , 
το οποίο υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή µε το αριθ. Πρωτ. 
11117/14-9-2012  έγγραφό της. 

 
Μετά την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου  ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
µεταξύ των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής , κατά την οποία 
ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2012 
πρακτικό του Συµβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη  να 
αποφασίσουν  σχετικά. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε 
υπόψη της : 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 
• το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 ( «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
• το άρθρο 266 , παρ. 1 β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
• τις διατάξεις του Π.∆. 185/2007 ( ΦΕΚ 221/Α’/12-9-2007 ) όπως 

τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 89/2011 ( ΦΕΚ 213/Α’/29-9-2011) 
• την υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
• το αριθ. Πρωτ. 1536/13-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  

- Γεν. ∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – ∆/ση Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών – Τµήµα Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων µε το οποίο  δόθηκε παράταση για το έτος 2012 , για 
την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος έως 30-9-2012. 

• την υπ’ αριθ. 5694/3-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. 
• την από 9-12-2011 µε αύξοντα αριθµό 2/2011 απόφαση της Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης του ∆ήµου . 
• Την αριθ. 248/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
• Την αριθ. 268/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
• Την αριθ. 13/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 
Την εισήγηση του παρόντος σχεδίου  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκρισή 
του, 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό  6/2012 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 ( «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
• το άρθρο 266 , παρ. 1 β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
• τις διατάξεις του Π.∆. 185/2007 ( ΦΕΚ 221/Α’/12-9-2007 ) όπως 

τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 89/2011 ( ΦΕΚ 213/Α’/29-9-2011) 
• την υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  
• το αριθ. Πρωτ. 1536/13-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  - Γεν. 

∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – ∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & 
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∆ιεθνών Οργανισµών – Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων µε το οποίο  
δόθηκε παράταση για το έτος 2012 , για την κατάρτιση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος έως 30-9-2012. 

• την υπ’ αριθ. 5694/3-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. 
• την από 9-12-2011 µε αύξοντα αριθµό 2/2011 απόφαση της Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης του ∆ήµου. 
• Την αριθ. 6/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το υποβληθέν µε την αριθ. 6/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής σχέδιο 
και καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου  ετών 2012-14, όπως 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   173/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παΐδας Αδαµάντιος 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Ε.Ε. 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Τ.Υ.-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Αντιδήµαρχο Καθ/τας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Καθαριότητας & Μηχ/κού 
- ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
- Νοµική Υπηρεσία 
- Γραφείο Γεν.Γραµµατέα 

 
 
Συν.: - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου ετών 2012-2014. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασικό της στόχο την 

προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής Προόδου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Συνεπώς, το όραμά μας για τη σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση διατυπώνεται ως εξής:  

 

Οραματιζόμαστε μια δυναμική και  συνεκτική κοινωνία των πολιτών, του πλουραλισμού, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Θέλουμε ένα Δήμο που θα έχει σαν βασικά στοιχεία της δράσης του :  

 

• Τη συμμετοχή και ενότητα των πολιτών 

• Τη συστηματική επιδίωξη του δημόσιου ελέγχου για τις πράξεις της τοπικής εξουσίας.  

• Τη γνώση και εμπειρία των αιρετών στελεχών του για τα τοπικά ζητήματα και τις σύγχρονες 

εξελίξεις του θεσμού. 

• Τη συνειδητή προσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου ως στρατηγικού συμμάχου της τοπικής 

εξουσίας. 

• Θέλουμε ένα Δήμο που θα είναι προσανατολισμένος, με θέληση, αποφασιστικότητα και 

αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων μιας σύγχρονης πόλης,  

όπως :  

• Η καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων.  

• Η συντήρηση και ανάπτυξη του αστικού πράσινου. 

• Η προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων χώρων και του Άλσους ως αναντικατάστατες και 

αναγκαίες άξιες για την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. 

• Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης που σήμερα "υποφέρει" από το κυκλοφοριακό χάος, την 

αισθητική υποβάθμιση και την ανθρώπινη αυθαιρεσία.  

• Η αναβάθμιση των περιφερειακών περιοχών του Δήμου μας οι οποίες είναι σχετικά 

παραμελημένες. 

• Η αναγκαιότητα η πόλη να αναπτύσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και 

όχι τα κτίρια, τα αυτοκίνητα και τις κάθε είδους διαφημιστικές κατασκευές που τείνουν να την 

καταπνίξουν.  
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• Η ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών χώρων και δραστηριοτήτων ως μέσο 

ανάπτυξης της κουλτούρας όλων των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.  

• Η φροντίδα ώστε οι υποδομές και οι όροι λειτουργίας των σχολικών μονάδων να είναι 

ανάλογες των σημερινών αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων, μαθητών και εκπαιδευτικών.  

• Η αναβάθμιση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να είναι ανάλογες 

των σύγχρονων απαιτήσεων, με απαράβατο κανόνα, το σεβασμό των ευπαθών 

και μειονεκτικών ομάδων του τοπικού πληθυσμού. 

• Η εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες, 

να είναι αντίστοιχη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού Δήμου.  

• Η δημιουργία κλίματος ασφάλειας έναντι φαινομένων παραβατικότητας.  

• Η αντιμετώπιση κάθε είδους ξενοφοβίας ή αποκλεισμού 

• Εύρεση δράσεων για αξιοποίηση της Ακίνητης Δημοτικής περιουσίας με στόχο την οικονομική 

βιωσιμότητα. 

1. Θέλουµε να πάµε σε µία κοινωνία όπου οι πολίτες απολαµβάνουν ένα υψηλό επίπεδο 

διαβίωσης. 

 

2. Θέλουµε να πάµε σε µία  συνεκτική, δυναµική και συµµετοχική κοινωνία όπου υπάρχει ισότητα 

για όλους τους πολίτες στις επιλογές, στις ευκαιρίες, στη συµµετοχή  και στις δράσεις. 

 

3. Θέλουµε να πάµε σε µία πλουραλιστική κοινωνία που σέβεται την  προσωπικότητα όλων και 

παρέχει στον πολίτη πλήθος επιλογών και λύσεων. 

 

4. Θέλουµε να πάµε σε µία κοινωνία ευθύνης όπου η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική 

διάσταση των προβληµάτων συνυπολογίζονται  στις λύσεις και τις αποφάσεις. 
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Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  
Μέτρο 

1.1. 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.1.1  Δημιουργία πεζοδρόμων 

και δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας στο ιστορικό 

κέντρο Δ.Ε. Νέας 

Φιλαδέλφειας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο την ηπιοποίηση της 

κυκλοφορίας και δημιουργίας νέων πεζοδρόμων. 

Κατασκευή χώρων πρασίνου για δημιουργία θετικών οικονομιών 

και ανάπτυξης  αντίστοιχων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

1.1.2 Ενοποίηση των οικονομικών 

κέντρων των δυο Δ.Ε. Νέας 

Φιλαδέλφειας και Νέας 

Χαλκηδόνας  

 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ενοποίηση των δυο οικονομικών κέντρων με δίκτυο πεζοδρόμων, 

ποδηλατοδρόμων και αξόνων ήπιας κυκλοφορίας.  

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων σε Νέα Χαλκηδόνα και σε λοιπές 

περιοχές του Δήμου 

 1.1.3 Δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων   ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του άξονα του άλσους 

Νέας Φιλαδέλφειας-Δεκελείας-Πεταλά-Περισσού  & Δεκελείας-

Δωδεκανήσου 

 1.1.4 Τοποθέτηση 

ηχοπετασμάτων  

 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Ολοκλήρωση της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων στην περιοχή 

παράλληλα της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. 

 1.1.5 Ανάπλαση παραρεμάτιων 

περιοχών  
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανάπλαση των 2 ρεμάτων του Κηφισού και ποδονίφτη, με 

δημιουργια οικολογικών πάρκων και ταυτόχρονη μέριμνα για 

αντιπλημμυρική προστασία 

 1.1.6 Υπογειοποίηση Ηλεκτρικών 

Πυλώνων  

 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υπογειοποίηση ηλεκτρικών πυλώνων υψηλής τάσης εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου (Διαδημοτική συνεργασία με δήμους 

από τους οποίους διέρχεται το δίκτυο υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η.) 

1.1.7 Ανακατασκευή 

πεζοδρομίων/ 

ασφαλτόστρωση δρόμων 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση δρόμων με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.  

Μέτρο 

1.2. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.2.1 Εφαρμογή προτάσεων 

κυκλοφοριακής μελέτης  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εφαρμογή προτάσεων κυκλοφοριακής μελέτης σε ότι αφορά τους 

άξονες κίνησης οχημάτων, ηπιοποίησης κυκλοφορίας και 

δημιουργίας πεζοδρόμων.  

1.2.2  Δημιουργία χώρων 

στάθμευσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εξεύρεση χώρων για δημιουργία υπογείων χώρων στάθμευσης 

(π.χ. Ο.Τ.11 ΝΧ, Τρίγωνο Ν.Φ., κατά μήκος της Λεωφόρου 

Δεκελείας) με αντίστοιχη διερεύνηση οικονομικών σχημάτων για 

βιώσιμη εκμετάλλευση.  

1.2.3 Αύξηση χρήσης Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας Δημοτικής συγκοινωνίας 

(Διαδημοτική συνεργασία με όμορους δήμους – Αξιοποίηση 

οχημάτων του Δήμου). 

Επέκταση δικτύου ΕΘΕΛ για καλύτερη κάλυψη των 

απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου (Κάτω Κουκλάκι, Νησίδα)   

1.2.4 Υπογειοποίηση οδού 

Αχαρνών 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υπογειοποίηση της οδού Αχαρνών και δημιουργία χώρου πρασίνου 

και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με επιπρόσθετο στόχο την 

ασφαλή διέλευση των μαθητών στα Δημοτικά σχολεία. 

1.2.5 Αλλαγή διαμόρφωσης 

κόμβου «ΒΛΑΧΟΥ» στα 

σύνορα με δήμους 

Μεταμόρφωσης και Νέας 

Ιωνίας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αλλαγή διαμόρφωσης του κόμβου «ΒΛΑΧΟΥ» δεδομένου του 

μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και της δημιουργίας 

καταστημάτων στη περιοχή 

 

 

 

1.2.6 Ολοκλήρωση οδοσήμανσης 

και στις δυο πόλεις 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ολοκλήρωση της οδοσήμανσης σε όποια σημεία της πόλης 

υπάρχει ανάγκη. 
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1.2.7 Σύνταξη μελέτης για τη 

βελτίωση πρόσβασης 

οχημάτων από Ν.Ε.Ο.Α.Λ. 

προς Δ.Ε. Νέας 

Φιλαδέλφειας  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μελέτη σκοπιμότητας 

• είτε για τη δημιουργία κόμβου (δαχτυλίδι) στη Ν.Ε.Ο.Α.Λ. 

στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων  

• είτε για την κατασκευή δεύτερης γέφυρας οχημάτων στο 

ύψος της οδού Φλαβιανών/Τυάνων  

σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων και Αγ. Αναργύρων για 

την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής 

1.2.8 Αξιοποίηση χώρων 

παράπλευρα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο 

ύψος «ΑΥΡΑ»-Π.Κ.Α. 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξιοποίηση χώρων παράπλευρα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο ύψος «ΑΥΡΑ»-

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.) 

Μέτρο 

1.3. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.3.1. Σημειακές επεκτάσεις 

δικτύου αποχέτευσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Επέκταση υπάρχοντος δικτύου σε περιοχές ανοικοδόμησης λόγω 

μεγάλης αύξησης φορτίου. 

1.3.2. Κατασκευή αγωγών 

ομβρίων στις περιοχές 

Νησίδας - Τουραλή – οδού 

Σκρα- οδούς Τρυπιά και 

Εθνικής Αντιστάσεως. 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δημιουργία δικτύου ομβρίων στις περιοχές Νησίδας - Τουραλή – 

οδού Σκρα, οδού Βαλουκλή οδούς Τρυπιά και Εθνικής Αντιστάσεως 

προκειμένου να σταματήσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.  

Μέτρο 

1.4. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.4.1. Μετεγκατάσταση σταθμού 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Διερεύνηση λύσης για τη μεταφορά του σταθμού μεταφόρτωσης 

στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής παράπλευρα της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. 

1.4.2. Επέκταση δικτύου υπογείων 

κάδων απορριμμάτων 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Κατασκευή νέων χώρων υπογείων κάδων για αποσυμφόρηση των 

δρόμων και βελτίωση της υγιεινής. 

1.4.3. Επέκταση δικτύου 

ανακύκλωσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Εξεύρεση προτάσεων χρηματοδότησης για εφαρμογή καινοτόμων 

προτάσεων ανακύκλωσης απορριμμάτων 

1.4.4. Επέκταση δικτύου 

ανακύκλωσης μικρών 

ηλεκτρικών συσκευών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Αναζήτηση νέων σημείων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης 

μικρών ηλεκτρικών συσκευών 

1.4.5. Διαχείριση στόλου 

οχημάτων καθαριότητας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Εφαρμογή επιδοτούμενων λύσεων διαχείρισης στόλου οχημάτων 

με στόχο τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής 

απορριμμάτων και ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμων 

και φθορών των οχημάτων καθαριότητας 
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1.4.6. Οργάνωση ομάδων 

καθαριότητας 

 Ομάδες καθαριότητας που η κάθε μια θα αναλάβει ένα 

συγκεκριμένο τομέα ευθύνης για τον οποίο θα ελέγχεται 

καθημερινά (γειτονιές, παιδικές χαρές, πάρκα, σχολεία). 

1.4.7. Χαρτογράφηση κάδων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Χαρτογράφηση των θέσεων των κάδων σε κάθε γειτονιά και 

εντοπισμός/πλήρωση πιθανών ελλείψεων 

1.4.8. Υλοποίηση/επέκταση της 

μελέτης εξοικονόμησης 

ενέργειας μέσω του 

ηλεκτροφωτισμού 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υλοποίηση της μελέτης για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον 

ηλεκτροφωτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέκταση της μελέτης 

στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας (π.χ. μέσω της αντικατάστασης 

λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας και αλλαγής διάταξης 

φωτιστικών) 

1.4.9. Κανονισμός καθαριότητας ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ενοποίηση Κανονισμού Καθαριότητας 

1.4.10. Μεταφορά υπηρεσιών 

καθαριότητας/ Πρασίνου 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μεταφορά υπηρεσιών καθαριότητας/πρασίνου εκτός του Άλσους 

Mέτρο 1.5. ΑΛΣΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.5.1 Διαμόρφωση παρτεριών 

λεωφόρου Δεκελείας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ανακατασκευή – διαμόρφωση πλάτους πεζοδρομίων. Φύτευση 

παρτεριών και επέκταση δικτύου άρδευσης και αυτόματου 

ποτίσματος.. 

1.5.2 Αγορά οικοπέδων ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου και αναψυχής μέσω 

αγοράς και απαλλοτρίωσης οικοπέδων. 

 

1.5.3 Ενίσχυση πυρασφάλειας 

Άλσους 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Συμμετοχή ως πιλοτικοί χρήστες στην εφαρμογή του 

επιδοτούμενου ερευνητικού έργου Forest Cities και χρήση της 

τεχνογνωσίας από την εφαρμογή του στο Άλσος για την πρόληψη 

πυρκαγιών. 

Μέτρο 1.6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.6.1. Αλλαγή κανονισμού 

νεκροταφείου 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αλλαγή κανονισμού νεκροταφείου  

1.6.2. Ανάπλαση 

εσωτερικού/εξωτερικού 

χώρου – εισόδου 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Απαλλοτρίωση γειτνιάζοντος οικοπέδου για δημιουργία χώρου 

στάθμευσης και ανάπλαση εξωτερικού χώρου. 

1.6.3. Ανακατασκευή και 

επέκταση του 

συστήματος 

υδροδότησης του 

Νεκροταφείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εκπόνηση μελέτης και δημοπράτηση έργου ανακατασκευής 

προβληματικών τμημάτων και επέκτασης του δικτύου 

υδροδότησης του νεκροταφείου 

1.6.4. Αντιστήριξη πρανών 

Κηφισού 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Διευθέτηση κοίτης και αντιστήριξη πρανών Κηφισού κατά μήκος 

του Νεκροταφείου 

 

 

ΑΔΑ: Β43ΕΩΗΓ-ΞΓΖ



 16 

Μέτρο 1.7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.7.1. Αξιοποίηση βιομάζας και 

υιοθέτηση ενεργειακών 

καλλιέργειων 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

• Πώληση βιομάζας 

• Επεξεργασία, παραγωγή συσσωμάτων βιομάζας(pellets) 

και εκμετάλλευση τους για μείωση των δαπανών 

θέρμανσης των δημοτικών κτηρίων. 

1.7.2. Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών σε δημόσια και σχολικά κτίρια, χρήση γεωθερμίας 

κ.ά. 

1.7.3. Ανάπτυξη της 

κομποστοποίησης 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤ

ΗΤΑΣ 

Αξιοποίηση των φυσικών υπολειμμάτων (π.χ. φύλλα, κλαδιά, 

τρόφιμα) για δημιουργία λιπάσματος. 

1.7.4. Πρόγραμμα φροντίδας με 

την «υιοθέτηση» 

δέντρων, πλατειών και 

πάρκων από μαθητές, 

συλλόγους και φορείς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

• Δενδροφύτευση σε πεζοδρόμια, πάρκα και πλατείες και 

πρόγραμμα φροντίδας με την «υιοθέτηση» δέντρων από 

μαθητές 

• Δημιουργία κήπων της γειτονιάς 

1.7.5 Ανάπτυξη «πράσινων 

ταρατσών» 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

/ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Φύτευση ταρατσών σε δημόσια κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

1.7.6. Πάρκο Φιλοζωικών 

δραστηριοτήτων 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

• Δημιουργία υποδομών και πάρκου φιλοζωικών 

δραστηριοτήτων 

• Απομάκρυνση εγκαταστάσεων πρώην ζωολογικού κήπου 

εντός Άλσους 

1.7.7. Ανακύκλωση 

Χρησιμοποιούμενων 

Μαγειρικών Λαδιών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤ

ΗΤΑΣ 

Με στόχο είτε την παραγωγή βιοντίζελ για κάλυψη ιδίων αναγκών 

του Δήμου, είτε για την αύξηση των εσόδων του Δήμου. 
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Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός   
Μέτρο 2.1.  ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ  

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.1.  Επαναλειτουργία 

δημοτικών ιατρείων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Επαναλειτουργία δημοτικών ιατρείων για παροχή δωρεάν 

βασικών υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με τα τοπικά 

υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. 

2.1.2  Προσφορά ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

υγείας σε ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεφροντίδας 

και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 

2.1.3. Κοινωνικό Φαρμακείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου για τη διασφάλιση της 

φαρμακευτικής περίθαλψης στους άπορους και 

ανασφάλιστους συμπολίτες μας. 

2.1.4  Ολοκλήρωση ανέγερσης 

Κέντρου προσχολικής 

αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατασκευή 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής  

επί της οδού (Μαιάνδρου & Θεοτοκοπούλου) στη Νέα 

Φιλαδέλφεια.  

2.1.5  Ανέγερση βρεφονηπιακού 

σταθμού στη Νέα 

Χαλκηδόνα 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Οδυσσέως 

στη Νέα Χαλκηδόνα  

2.1.6 Ανέγερση κτηρίου ΚΑΠΗ στη 

Νέα Φιλαδέλφεια  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανέγερση σύγχρονου κτηρίου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια 

(Δεκελείας & Επταλόφου) 

2.1.7 Διατήρηση και ενίσχυση του 

Προγράμματος «Βοήθεια 

στο σπίτι»  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προκειμένου να αποτελέσει μόνιμη δομή του Δήμου 

2.1.8 Δημιουργία υποστηρικτικών 

δομών στο χώρο του 

Κ.Η.Φ.Η.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Για παροχή εστίασης και αναψυχής στους απόρους δημότες 

Μέτρο 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.1 Ίδρυση «Κέντρου 

Πληροφόρησης και Στήριξης 

Εργασίας», Γραφείου 

Διασύνδεσης με την τοπική 

αγορά εργασίας και 

Δημιουργία Μητρώου 

Ανέργων 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το «Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εργασίας» και το 

Γραφείο Διασύνδεσης στοχεύουν στην προστασία των 

ανέργων συμπολιτών μας, αλλά και των νέων που αναζητούν 

εργασία, με προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού για τους νέους και προγράμματα στήριξης 

των τοπικών επιχειρήσεων και νέων που στρέφονται στο 

επιχειρείν, τη διασύνδεση των ανέργων με την τοπική αγορά 

εργασίας, τη βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικού και την 

παρουσία σε συνέντευξη σε συνεργασία με το τοπικό 

υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. 

2.2.2 Δημιουργία 

Συμβουλευτικού Σταθμού 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς και νέα ζευγάρια 

Προγράμματα πρόληψης κατά των ναρκωτικών 

Προγράμματα επιμόρφωσης & παιδαγωγικής για γονείς 

Προγράμματα αγωγής και προαγωγής της ψυχικής υγείας 

Μέτρο 2.3. ΠΑΙΔΕΙΑ / ΝΕΟΛΑΙΑ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.3.1 Ανέγερση νέων σχολικών 

μονάδων 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου για το 1
ο
 Δημοτικό Νέας 

Φιλαδέλφειας (ΣΠΑΘΑΡΗ) 

Ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου 3
ου

 -4
ου

 Γυμνασίου και 3
ου

 

Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας 

2.3.2  Συντήρηση σχολικού 

συγκροτήματος ΕΠΑΛ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Έλεγχος καταλληλότητας κτηρίων και έλεγχος επάρκειας 

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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2.3.3  Προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υλοποίηση προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τα σχολικά 

κτήρια Νέας Χαλκηδόνας  

2.3.4 Εκμάθηση ελληνικής 

γλώσσας 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας από τους οικονομικούς μετανάστες2.3. 

2.3.5 Απαλλοτρίωση οικοπέδων 

για ανέγερση παιδικών 

σταθμών 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων για απόκτηση οικοπέδων στο 

Ο.Τ.278 και στο Ο.Τ. 297 της Δημοτικής ενότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας 

Mέτρο 2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Kωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.4.1 Απαλλοτρίωση οικοπέδου 

πλησίον 7
ου

 νηπιαγωγείου 

και 7
ου

 δημοτικού Νέας 

Φιλαδελφείας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της Ανδρούτσου στη περιοχή 

«ΝΗΣΙΔΑ» για κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 

2.4.2 Αγορά οικοπέδου επί της 

ΠΕΤΑΛΑ στη Νέα Χαλκηδόνα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αγορά οικοπέδου επί της ΠΕΤΑΛΑ στη Νέα Χαλκηδόνα για την 

ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 

2.4.3 Διερεύνηση αγοράς 

οικοπέδων για δημιουργία 

νέων χώρων άθλησης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 

Έρευνα για αγορά οικοπέδων για την κατασκευή νέων χώρων 

άθλησης 

2.4.4 Δημιουργία κολυμβητηρίου ΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εξεύρεση κατάλληλου χώρου/ εκπόνηση μελέτης και 

δημοπράτηση έργου για την κατασκευή κολυμβητηρίου 

Μέτρο 2.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.5.1 Δημιουργία Δημοτικής 

βιβλιοθήκης στη Νέα 

Χαλκηδόνα 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ολοκλήρωση της κατασκευής του κτηρίου επί της οδού 

Μαραθώνος και Κρήτης για την δημιουργία βιβλιοθήκης. 

Μέτρο 2.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.6.1  Οργάνωση ομάδων 

καθαριότητας 

 Βλέπε μέτρο 1.4.6 

2.6.2 Δημιουργία Γραφείου 

Εθελοντισμού 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των ατόμων που 

θέλουν να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες στον 

Δήμο. 

2.6.3 Λειτουργία Κοινωνικού 

φροντιστηρίου 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η λειτουργία Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, 

Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών από εθελοντές 

δασκάλους και εκπαιδευτικούς, απόφοιτους σχετικών 

ιδρυμάτων εκπαίδευσης σε μαθητές που οι γονείς τους 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

2.6.4 Λειτουργία Φροντιστηρίων 

Κοινωνικής αλληλεγγύης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συνεργασία με τοπικά φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, 

πληροφορικής και ξένων γλωσσών, για παροχή 

προγραμμάτων εκπαίδευσης σε μαθητές ή παροχή ειδικών 

προσφορών.   

2.6.5 Λειτουργία Ιατρείων 

Κοινωνικής αλληλέγγύης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συνεργασία με τοπικά ιατρεία, για παροχή ιατρικής 

περίθαλψης και εξετάσεων στους δημότες.   

2.6.6 Ίδρυση τράπεζας χρόνου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η εθελοντική ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δημοτών 
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Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση     

Μέτρο 3.1.  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.1.1 Εκμετάλλευση χώρου πρώην 

Στρατιωτικού εργοστασίου 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Διερεύνηση βιωσιμότητας για την ανέγερση νέου ή τη 

διατήρηση του παλαιού κτίσματος 

3.1.2 Ανταποδοτική ανακύκλωση ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ

ΤΑΣ 

Εφαρμογή συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με 

όφελος για το δημότη και την τοπική αγορά. 

3.1.3 Σύσταση γραφείου 

κοινωνικής ευθύνης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στην τοπική αγορά. 
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Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου   

Μέτρο 4.1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.1.1  Ηλεκτρονική σύνδεση 

υπηρεσιών 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 

Επέκταση υποδομών για την ηλεκτρονική διακίνηση 

εγγράφων μέσω των υπηρεσιών. 

Μέτρο 4.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ   

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.2.1  Αναβάθμιση ιστοσελίδας 

του Δήμου 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 

Αναβάθμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου. 

4.2.2 Επέκταση δημοτικού 

δικτύου ασύρματης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 

Επέκταση του δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 

και στη Δ.Ε. της Νέας Χαλκηδόνας προκειμένου ο δημότης να 

μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Μέτρο 4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Κωδ. Στόχος 
Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.3.1  Εκμετάλλευση της 

περιουσίας του Δήμου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων για ενοικίαση.  

4.3.2  Χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στις οροφές των 

Δημοτικών κτηρίων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικού 

ρεύματος. 
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