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Εισαγωγή 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) των ΟΤΑ πρώτου βαθμού 
θεσπίστηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (άρθρα 203-207) και επικυρώθηκε με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010, Τεύχος Α’) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (άρθρο 203). Οι σχετικές διατάξεις εξειδικεύονται με Υπουργικές Αποφάσεις 
(Υ.Α.) και Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ) και συγκεκριμένα για την τρέχουσα περίοδο με: 
 το Π.Δ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», το οποίο τροποποιήθηκε από το Π.Δ 89/2011. 
 την Υ.Α με αριθµ. Οικ. 41179/23.10.2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019» (ΦΕΚ 2970/Β’/4.11.2014). 

Σκοπός 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση 
της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 
αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα 
πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με 
απώτερους σκοπούς: 
 την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 
 τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 
κατοίκων της περιοχής του 
 τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης 

 
 Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών 
και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε 
περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. 
Ειδικότερα, οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 
 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του, 
της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού 
και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 
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 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του 
μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

 

 Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 
Στην κατεύθυνση της μέριμνας του Δήμου για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, το 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου 
με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών με 
τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, συλλόγους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις), όμορους Δήμους και τους  λοιπούς φορείς του πολιτικο-
διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια). 

Χαρακτηριστικά 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 
αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ 

Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και 
των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού 
χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχων του φάσματος των θεμάτων 
που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των 
αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

 
 Αποτελεί το πενταετές  πρόγραμμα  δράσης  του  ΟΤΑ  και  των  Νομικών Προσώπων του 

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 
Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη 
στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 
Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του. 

 
 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος 

του προγραμματικού του κύκλου 

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία 
αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 
προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξής του. 

 
 Υλοποιείται μέσω  του ετήσιου  προγράμματος  δράσης  του ΟΤΑ και  των Νομικών 
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προσώπων του 

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού 
πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος 
προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις 
υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

 
 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων 
παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / 
δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις 
δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 
 

Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί 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.  

Τα στάδια κατάρτισης ενός επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνονται στο ακόλουθο 
σχήμα: 

Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Ο Στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσιάζεται στη συνέχεια και τίθεται σε δημόσια 

διαβούλευση αποτελεί μέρος του συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και αποτελεί το 
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βασικότερο εργαλείο για τον σχεδιασμό των πολιτικών και της επιχειρησιακής λειτουργίας 
του Δήμου για την επόμενη πενταετία. 

 

Όργανα κατάρτισης 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου, το Αυτοτελές 
γραφείο Προγραμματισμού και αξιοποίησης πόρων είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την 
υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του 
Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.  

Σύμφωνα με την με ΑΔΑ:7Β44ΩΨ9-ΓΞΜ Απόφαση Δημάρχου για τη Συγκρότηση Ομάδας 
Έργου (ΟΕ) για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου για την 
περίοδο 2014- 2019, συγκροτήθηκε ομάδα έργου με τα κάτωθι μέλη: 
 Πατούλης Γεώργιος, Δήμαρχος, Συντονιστής, 
 Διδασκάλου Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Συντονιστής, 
 Σταθούλης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος, μέλος, 
 Καρλαύτης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, μέλος,  
 Ζήκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, μέλος,  
 Χαλιώτη Ειρήνη – Μαρία, Αντιδήμαρχος, μέλος, 
 Τσίγκας Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος, μέλος,  
 Θώδα Μαρία, Διευθύντρια της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρωπίνου δυναμικού, μέλος, 
 Κλούρα Σαπφώ, Διευθύντρια της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη,μέλος 
 Ζιώγα Αθηνά, Διευθύντρια της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού,μέλος,  
 Κορογιάννου Γεωργία, Διευθυντή της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών, μέλος,  
 Σεραφετινίδου Μαρία, Διευθύντρια της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής μέλος,) 
 Καβάγια Πηνελόπη, Διευθύντρια της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, μέλος, 
 Tριβέλλας Παναγιώτης, Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, μέλος, 
 Κατσίλη Αικατερίνη, Διευθύντρια της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, μέλος, 
 Αμίτσης Δημήτρης, Υπεύθυνος του Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων, μέλος, 
 Λέκκα – Καλαντζάκη Ελενη, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», μέλος, 
 Πράτσα Κωνσταντίνα Υπεύθυνη Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», μέλος. 
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Κεφάλαιο 1:  
Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής του Δήμου 
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Α. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 

Η διατύπωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την 
αποτύπωση του ρόλου και του προσανατολισμού του. 

Αποστολή του Δήμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο75 του Ν. 3463/2006, είναι η 
διεύθυνση και ρύθμιση όλων των τοπικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας. 

Εξάλλου, το άρθρο 102 του Συντάγματος θεμελιώνει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις της και να τις κατανέμει στους 
επί μέρους βαθμούς της, καθώς επίσης προβλέπει τη διοικητική και οικονομική τους 
αυτοτέλεια. Η κρατική εποπτεία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν 
παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών της. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως αποστολή του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο 
τους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με 
εντιμότητα, με όρους απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, 
εισάγοντας παράλληλα νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο 
για τον ίδιο το δήμο, όσο και για τους πολίτες,  χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο 
τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού του. 

Στρατηγικό όραμα αποτελεί η δήλωση ενός οργανισμού για τις βασικές κατευθύνσεις του σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι οποίες διασυνδέονται με τις αντίστοιχες λειτουργίες του και τους 
απαραίτητους  πόρους για την επίτευξη  των μελλοντικών στρατηγικών στόχων. 

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία η συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής 
επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως γεωγραφικής – χωρικής ενότητας και ως 
οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο (πενταετία), την οποία θα επιδιώξει 
με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική 
συναίνεση. Περιλαμβάνει δ ι τ τ ά  το σ τ ρ α τ η γ ι κ ό  όραμα τοπικής ανάπτυξης και το 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ό  όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. 

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στρατηγικό όραμα του Δήμου είναι να γίνει το Μαρούσι 
προάστιο ξανά, μια πόλη ανθρώπινη, με σύγχρονες υποδομές, μια βιώσιμη πόλη υγείας 
και καινοτομίας. 

Στρατηγικό επίσης όραμα του Δήμου Αμαρουσίου είναι να καθιερωθεί ως ένας πρότυπος 
οργανισμός που εξασφαλίζει στους πολίτες του συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, 
προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης, προωθεί την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής μέσα από ένα 
κοινωνικό πρόσωπο που αναζητά συνεχώς τρόπους για την στήριξη των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, αλλά και της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, 
στοχεύει στην ανάπτυξη πρακτικών διαβούλευσης με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων 
και τη διαρκή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. 

Για την επίτευξη του διττού στρατηγικού οράματος ευρύτερες προτεραιότητες – στρατηγικοί 
στόχοι, θεωρούνται: 
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 Η οικονομική εξυγίανση του Δήμου και η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα πείπεδα 
λειτουργίας του. Χωρίς υγιή οικονομικά, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην πόλη. 
 Η νέα πολεοδομική στρατηγική που στόχο έχει την ενίσχυση του οικιστικού χαρακτήρα του 
Δήμου, σε βάρος των εμπορικών χρήσεων, υπερτοπικού κυρίως χαρακτήρα. 
 Η αναγέννηση των γειτονιών της πόλης, μέσα από την υλοποίηση ενός τουλάχιστον μεγάλου 
έργου σε κάθε γειτονιά της πόλης. 
 Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι νέες 
ανάγκες στήριξης όλων και περισσότερων συμπολιτών που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης. 
 Η αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, με τα οποία θα 
χρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων που σχεδιάζονται. Στόχος είναι να μην επιβαρυνθεί 
περαιτέρω ο δημότης, αλλά να αξιοποιηθεί κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης. 
 Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η πόλη. Η επένδυση στην ενότητα των 
υγιών δυνάμεων της περιοχής. 
Στη λογική αυτή, οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου 

συνίστανται στις εξής: 
 την αρχή της νομιμότητας 
 την αρχή της χρηστής διοίκησης 
 την αρχή της διακριτικής ευχέρειας  
 την αρχή της επιείκειας 
 την αρχή της καλής πίστης 
 την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη  
 την αρχή της αναλογικότητας 
 την αρχή της ισότητας 
 την αρχή της επικουρικότητας  
 την αρχή της εγγύτητας 
 τηναρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (η συντονισμένη δράση σε υπερεθνικό, εθνικό αλλά 
και τοπικό επίπεδο) 
 την αρχή της εταιρικής σχέσης (η συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μίας ορθής ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης) 
 την αρχή της διαφάνειας 
 την αρχή της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών 
 την αρχή της ισότιμης, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. 
Η απόδοση του Δήμου για τη βέλτιστη ικανοποίηση του πολίτη επιτυγχάνεται μέσα από τη 
συγκεκριμένη στοχοθεσία και το σχεδιασμό πολιτικών ανάλογα με τις ανάγκες των δημοτών, από τον 
αποδοτικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεων, από τη χρηστή 
οικονομική διαχείριση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους προς όφελος των δημοτών. 
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Οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των παραπάνω για τον Δήμο παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα: 
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Η απόδοση του Δήμου για τη βέλτιστη ικανοποίηση του πολίτη επιτυγχάνεται μέσα από τη 

συγκεκριμένη στοχοθεσία και το σχεδιασμό πολιτικών ανάλογα με της ανάγκες των 
δημοτών, από τον αποδοτικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών 
δράσεων, από την χρηστή οικονομική διαχείριση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, 
αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προς όφελος των 
δημοτών. 
 

Β. Η στρατηγική του Δήμου 

Στρατηγική του Δήμου συνιστά το συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η 
διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου σημαίνει: 

α) τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο 
Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

β) τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης). 

Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης και πρέπει να 
είναι συμβατή με την αποστολή, το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του 
Δήμου. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επίτευξη του διττού στόχου «Δήμος Αμαρουσίου – 
πρότυπος οργανισμός, για να γίνει το Μαρούσι προάστιο ξανά, μια πόλη ανθρώπινη. Με 
σύγχρονες υποδομές» διατυπώνονται 4 άξονες με τις αντίστοιχες βασικές στρατηγικές τους 
κατευθύνσεις. 

Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση βασικών υποδομών (π.χ. πεζοδρόμια, δίκτυο 
όμβριων , αντιπλημμυρική προστασία, διανοίξεις νέων δρόμων) 
 Πρωτοβουλίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού 
προγραμματισμού. 
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων, με έμφαση στην ολοκλήρωση του έργου της 
Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κέντρου του Αμαρουσίου, με εφαρμογή στοιχείων και υλικών 
βιοκλιματικού σχεδιασμού. 
 Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ψήφιση και εφαρμογή νέου Κανονισμού Καθαριότητας, 
περαιτέρω προώθηση της Ανακύκλωσης, αναζήτηση συμμαχιών και συνεργασιών με όμορους ΟΤΑ, 
στο πλαίσιο των προβλέψεων του Καλλικράτη, για τη διαχείριση απορριμμάτων. 
 Δημιουργία νέων ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά. 
 Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφαρμογή ενός νέου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που θα 
ενισχύει τον προαστιακό χαρακτήρα του Αμαρουσίου. 
 Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη, με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών 
μελετών, καθώς και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, αρχικά στο Κέντρο του 
Αμαρουσίου και σε γειτονιές με υπερτοπικές χρήσεις. 
 Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών. 
 Εκπόνηση προγράμματος νέων φυτεύσεων και συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου. 
 Εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας των πράσινων χώρων της πόλης, με τη συνδρομή των 
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εθελοντών συμπολιτών. 
 Διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, JESSICA) 

 
Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 Στήριξη και διατήρηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής αξίας (π.χ. 
παιδικοί σταθμοί, δημοτική συγκοινωνία, ΚΑΠΗ) 
 Ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργία δύο νέων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε 
Κοκκινιά και Ψαλίδι και κέντρων φιλοξενίας άπορων / ηλικιωμένων. 
 Διατήρηση προγράμματος επιδότησης παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ. 
 Βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας (με έμφαση στην πρόληψη) και υπηρεσιών κοινωνικής 
μέριμνας. 
 Παροχή κάρτας υγείας - πρόληψης για πολίτες. 
 Εξασφάλιση βιωσιμότητας υπηρεσιών και προγραμμάτων στον αθλητισμό και πολιτισμό, με 
στόχο η συνέχιση της λειτουργίας τους να γίνεται χωρίς να απαιτείται στήριξη από το Δήμο. 
 Διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, JESSICA) 
και την ιδιωτική πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
 Δημιουργία δομών καταπολέμησης της φτώχειας. 
 Έναρξη λειτουργίας κοινωνικής ιματιοθήκης. 
 Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών για ενήλικες 
 Διασύνδεση δημοτικής βιβλιοθήκης με σχολικές βιβλιοθήκες. 
 Υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, με αξιοποίηση των προγραμμάτων 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. 
 Εφαρμογή πολιτικής ανταποδοτικών τελών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, με στόχο τη 
στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

 
Άξονας 3ος «Τοπική οικονομία και απασχόληση» 

Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 Πρωτοβουλίες ενίσχυσης και ανάπτυξης των τοπικών υποδομών και δικτύων, με εκτέλεση των 
αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης (π.χ. 
δημιουργία γραφείου απασχόλησης). 
 Συνέχιση της δημοτικής πολιτικής μείωσης των ανταποδοτικών τελών, σε ειδικές κατηγορίες 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 
 Ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
 Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας (π.χ. ΤοπΣΑ - Τοπικά 
Σχέδια για την Απασχόληση) σε συνεργασία με ιδιωτικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς. 
 Επιμόρφωση και κατάρτιση δημοτών, με στόχο τη διευκόλυνση τους για πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας ή στην ανάπτυξη αυτόνομων επιχειρηματικών δράσεων. 
 Περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
 Διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ). 
 Πρωτοβουλίες ανάδειξης και προβολής της πόλης ως τουριστικού και επιχειρηματικού 
προορισμού, μέσα από διεθνείς  συνεργασίες, με στόχο  την προσέλκυση επενδυτών αλλά και νέων 
επισκεπτών. 

 
Άξονας 4ος «Οργάνωση και Λειτουργία Δήμου 

Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 
 Αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός διαδικασιών για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα του 
Καλλικράτη με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. 
 Περαιτέρω εξορθολογισμός δαπανών Δήμου και εφαρμογή προγράμματος Οικονομικής 
Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου. 
 Αναλυτική κοστολόγηση λειτουργιών και προσαρμογή στην τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία. 

Άξονας 2ος «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός» 
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 Αναζήτηση επιπλέον πηγών εσόδων (π.χ. ελεγχόμενη στάθμευση). 
 Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης παρελθόντων απαιτήσεων. 
 Διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) για 
χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ. λειτουργία και 
αξιοποίηση GIS), τόσο για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και για τη βελτίωση της εσωτερικής 
λειτουργίας του Δήμου και την ενίσχυση της διαφάνειας. 
 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 
 

Γ. Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

 
Στη παρούσα ενότητα καταγράφονται οι γενικοί στόχοι οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 

προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες 
– Άξονες. Όπως φαίνεται ακολούθως, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν 
ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και 
του οράματος του Δήμου. 

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του 
Δήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά 
αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων). Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου. 



 

  
14 

 
Πίνακας: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015 – 2019: Άξονες – Μέτρα –Στόχοι 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 

1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού 
περιβάλλοντος 
1.1.2: Συντήρηση  και αναβάθμιση χώρων πρασίνου 
1.1.3: Προστασία των ρεμάτων - Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 
1.1.4: Προώθηση αστικής γεωργίας 
1.1.5: Ενίσχυση μέριμνας αδέσποτων ζώων 

ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1.1.6: Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 
1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού - Αναπλάσεις 
1.2.2:. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων 
1.2.3: Πιστοποίηση παιδικών χαρών 
1.2.4:Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 
1.2.5: Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων 

ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1.2.6: Προώθηση λοιπών δράσεων προστασίας και ανάδειξης του 
οικιστικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
1.3.1: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου 
όμβριων 
1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση οδικού δικτύου 
1.3.3: Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού φωτισμού 
1.3.4: Διαχείριση της κυκλοφορίας – συστήματα στάθμευσης 
1.3.5: Εναλλακτική μετακίνηση 

ΜΕΤΡΟ 1.3: 
ΔΙΚΤΥΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ -  

1.3.6: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου 
ακαθάρτων 
1.4.1.:Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά 
κτίρια – πράσινα δώματα 
1.4.2: Χρήση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 

ΜΕΤΡΟ 1.4: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.4.3.:Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

ΆΞΟΝΑΣ 1: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.5:  1.5.1: Βελτίωση καθαριότητας της πόλης 
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1.5.2: Προώθηση ανακύκλωσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.5.3: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης 

απορριμμάτων 
1.6.1: Ανάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας 
1.6.2: Ανάπτυξη προγράμματος σεισμικής θωράκισης ΜΕΤΡΟ 1.6:  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.6.2: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής 
προστασίας 
2.1.1: Ανάπτυξη δομών και υποδομών υγείας και προληπτικής ιατρικής 
2.1.2: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών 
προνοιακού χαρακτήρα - υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 2.1.3: Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
2.2.1: Αναβάθμιση και επέκταση δομών και υποδομών για τα παιδιά 
2.2.2: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για την τρίτη ηλικία 
2.2.3: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τα ΑμεΑ 
2.2.4: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τους εφήβους και τους 
νέους 

ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΧΗ 
2.2.5: Ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων σε θέματα κοινωνικής 
συνοχής και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
2.3.1: Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας σχολικών μονάδων  
2.3.2: Προώθηση δημιουργικής απασχόλησης  

ΜΕΤΡΟ 2.3:  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 2.3.3: Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών - 
Προώθηση της δια βίου μάθησης 
2.4.1:Συντήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών  
2.4.2: Αναβάθμιση πολιτιστικών προγραμμάτων και θεσμών 

ΜΕΤΡΟ 2.4: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2.4.3: Υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και ομάδων 
2.5.1: Συντήρηση και αναβάθμιση  αθλητικών υποδομών 
2.5.2: Αναβάθμιση αθλητικών προγραμμάτων και θεσμών ΜΕΤΡΟ 2.5:  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
2.5.3: Υποστήριξη αθλητικών φορέων και ομάδων 

ΆΞΟΝΑΣ 2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.6:  
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ & 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
2.6.1: Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων 
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2.7.1: Προώθηση συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών 

2.7.2: Ενεργοποίηση και προώθηση εθελοντισμού 

ΜΕΤΡΟ 2.7: 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 3.1.1: Ενίσχυση τοπικής αγοράς 

3.1.2. Δημιουργία και υποστήριξη δομών επιχειρηματικότητας 
3.1.3: Προώθηση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
3.1.4: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
3.1.5: Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3.2.1: Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης 
3.2.2: Επιμόρφωση και κατάρτιση των πολιτών 

ΆΞΟΝΑΣ 3: 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 4.1.1 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας 

4.1.2 Βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου . 

4.1.3: Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού  

4.1.4: Επανασχεδιασμός διοικητικών δομών και διαδικασιών – 
συστήματα ποιότητας 

4.1.5: Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΜΕΤΡΟ 4.1: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.2.1: Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 
4.2.2: Προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και ελεύθερου ανοικτού 
λογισμικού 
4.2.3: Διασύνδεση δημοτικών κτιρίων μέσω οπτικών ινών 

ΜΕΤΡΟ 4.2:  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.3.1: Επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

4.3.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού 

ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

4.4.1: Αύξηση εσόδων - περιορισμός εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των 
διαδικασιών προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών 
Εξορθολογισμός των δαπανών  
4.4.2: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4.5.1: Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 
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ΜΕΤΡΟ 4.5:  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  
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Κεφάλαιο 2:  
Επιχειρησιακός σχεδιασμός 
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Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού σχεδιασμού: 
 Προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις 
οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού 
καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες 
του Δήμου διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, ενώ 
κάθε μέτρο εξειδικεύεταισε στόχους.  
 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε 
υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή 
μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, 
προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών 
διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.  
 Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του 
Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους 
συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του 
Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς. 
 Ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων του κάθε μέτρου. 
 Ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις και καθορίζεται το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησήςτους. 
 Συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται 
σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού. 
 Καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή 
χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο 
κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου. 
 Εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά 
πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας. 
 Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες 
των δράσεων του προγράμματος για κάθε έτος της πενταετίας. 
 Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος 
και πηγή χρηματοδότησης.  
 
Οι δράσεις αφορούν στο σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα 

διοίκησης του ∆ήμου και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός 
Σχεδίου ∆ράσης.  
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Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
 
Μέτρο: 1.1: Φυσικό περιβάλλον 
 
Στόχος Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη συνεργασιών για τη συστηματική καταγραφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου, 
ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών 

 Εκπόνηση  μελέτης χαρτογράφησης θορύβου 
 Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Αμαρουσίου  

 Προμήθεια κοινοχρήστων και ενεργειακά αυτόνομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων 
και συσκευών 

 Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων  και scooter μαζί με σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες 
μετακίνησης των υπηρεσιών του Δήμου 

 Ανάπλαση οδών παραπλεύρως της Αττικής Οδού με σκοπό την μείωση του θορύβου και την 
δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και πεζοδρόμων  

Στόχος Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου 
 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτισμού 
 Προμήθεια υλικών άρδευσης 
 Κλάδεμα ψηλών δέντρων 
 Προστασία φοινικοειδών με βιολογικά μέσα 
 Εργασίες περιορισμού της πυτιοκάμπης με βιολογικά μέσα και καθαρισμός ειδών πεύκης 
 Προμήθεια μηχανημάτων  και εργαλείων πρασίνου 

 Προμήθεια δένδρων, θάμνων, εποχιακών φυτών, έτοιμου χλοοτάπητα, βιολογικών 
λιπασμάτων,σκευασμάτων και πασσάλων 

 Εκρίζωση κομμένων κορμών δένδρων / Αποκατάσταση πεζοδρομίων 
 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου 
 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων πρασίνου 
 Συντήρηση πρασίνου δημοτικών κτιρίων 
 Προμήθεια κλαδοφάγου 
 Εργασίες αναδιαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού δημοτικού φυτωρίου 
Στόχος Προστασία των ρεμάτων – εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 
 Ανάπλαση δρόμων με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων 

 
Αστική ανάπλαση ρέμματος Αμαρουσίου με εκτέλεση ήπιων παρεμβάσεων,εμπλουτισμός του 
πρασίνου με είδη που περιορίζουν τους ρύπους και σύνδεση με κοινοχρήστους χώρους με στόχο 
τη δημιουργία διαδρομών φυσικού  τοπίου 

 Καταγραφή & Διατήρηση Βιοποικιλότητας ρεμάτων  

 Καταγραφή & Διατήρηση Βιοποικιλότητας χώρων πρασίνου & δενδροστοιχιών δρόμων Δήμου 
Αμαρουσίου  

 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων του Δήμου 

 Κατασκευή Δικτύου αυτοματοποιημένου ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων που αφορούν κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου 

Στόχος Προώθηση αστικής γεωργίας 
 Στήριξη και επέκταση του Β' Δημοτικού Λαχανόκηπου (κτήμα Καρέλλα) 
 Δημιουργία νέου λαχανόκηπου 
 Λαχανόκηποι στα σχολεία 
Στόχος Ενίσχυση μέριμνας αδέσποτων ζώων 
 Διαχείριση αδέσποτων 
Στόχος Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων και ευαισθητοποίηση πολιτών 
 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
 Ενημερωτική εκστρατεία για την ανακύκλωση 
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 Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
 Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
 Δράσεις καθαρισμού αλσών/ρεμμάτων 
 Εορτασμός Παγκόσμιας  Ημέρας περιβάλλοντος 
 Συμμετοχή στην Δράση "Ώρα της γης" 
 Δράσεις για τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την επιτήρηση  της γειτονιάς τους 
  Εθελοντικές δράσεις συντήρησης πρασίνου 
 Ενημέρωση κοινού σε θέματα φυτοπροστασίας 
 
Μέτρο: 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
 
Στόχος Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 
 Μελέτη σύνταξης πράξεων αναλογισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου 
 Πολεοδόμηση και πράξη εφαμοργής στην περιοχή "Ανατολικά του Νεκροταφείου" 
 Σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας κτήματος Καρέλλα 
 Επικαιροποίηση υδρογεωτεχνικής μελέτης πέριξ νεκροταφείου 
 Επικαιροποίηση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή πέριξ νεκροταφείου 
 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο  Ο.Τ. 346 (Υποθ. Πάτρα) 

 Μερική ανασύνταξη και διορθωτικές πράξεις στη μελέτη πράξης εφαρμογής της περιοχής Αγ. 
Θωμάς 

 Μελέτες νέων εντάξεων 
 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου 
 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 927 (Υπόθεση Κουτσοκώστα) 

 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 300 περιοχής Αγίων Αναργύρων (Υποθ. 
Λάμπορυ Μυλωνά) 

 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 480 (Υπόθεση Καλογερόπουλου) 
 Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου Δήμου 
 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Βογιατζή 
 Κτηματογράφηση και τροποποίηση Ρ.Σ. στην παραρεμάτια περιοχή στη θέση "Στούντιο Α"  

 Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής  στην παραρεμάτια περιοχή στη θέση 
"Ανάβρυτα" 

Στόχος Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων 
 Συστηματική καταχώρηση επιμέρους στοιχείων και αξιολόγηση του Δήμου 
 Εκπόνηση μελετών για την τμηματική οριοθέτηση - διευθέτηση ρεμάτων  
 Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων  
 Υδραυλικές - Γεωλογικές μελέτες και τοπογράφηση ρέματος Σαπφούς 
 Αξιοποίηση Κοινοχρήστων Χώρων 
 Έργα Διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς 
 Κατασκευή Πλ. Ηρώων με βιοκλιματικό σχεδιασμό στο Μαρούσι 

 Εκπόνηση στατικής μελέτης κατασκευών από σκυρόδεμα (τοιχεία - κερκίδες) για την ανάπλαση 
του χώρου  9760 στο Μαρούσι 

 Ανάπλαση του Κ.Χ 9760 και της γύρω περιοχής στο Δήμο Αμαρουσίου 
Στόχος Πιστοποίηση παιδικών χαρών 
 Συντήρηση - Επισκευή - Βελτιώσεις δημοτικών κτιρίων 
 Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών 

 Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας για το κτίριο του Δημαρχείου 

 Ανακαίνιση - επισκευή ηλεκτροφωτισμού γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων  
 Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων - παιδικών χαρών 
 Ανάπλαση - συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 
 Προμήθεια ειδικών συνθετικών δαπέδων για κοινόχρηστους χώρους (Γήπεδα κ.λ.π.) 
 Εργασίες Συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών 
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 Συντήρηση - ανακατασκευή περιμετρικών τοιχείων Νεκροταφείου 
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες ανέγερσης δημοτικών κτιρίων - εγκαταστάσεων 

 Αναβάθμιση υποδομών οδοφωτισμού σε χώρους και πλατείες προκειμένου να υποστηρίζουν 
ελεύθερο δημοτικό κύκλωμα wifi 

 Προμήθεια οργάνων ενηλίκων για υπαίθριους χώρους  
 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων - εγκαταστάσεων 

 Κατασκευή - εκσυγχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών, πεζοδρόμων, πλατειών, παιδικών 
χαρών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 

 Εργασίες ελέγχου πιστοποιήσης  παιδικών χαρών  
Στόχος Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

 Διαμόρφωση πεζοδρομίων - διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία του 
Δήμου Αμαρουσίου 

 Κατασκευή νέων ανελκυστήρων στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. "ΜΑΡΟΥΣΙ Ι" 
 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 
 Συντήρηση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Νεκροταφείου 
 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες οδοφωτισμού 
 Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της Λ. Κηφισίας 
 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Εκπόνηση μελέτης αστικής κινητικότητας για την πράξη "Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 
Αμαρουσίου" 

 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων 
 Μελέτη αστικής ανάπλασης για τη διασύνδεση των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου 
 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 
 Προμήθεια οικοδομικών αδρανών υλικών  
 Κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της Λ. Κηφισίας 
 Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
 Έργο αστικής ανάπλασης για τη διασύνδεση των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου 
 Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή ξυλουργικών εγκαταστάσεων 
 Ασφαλής σύνδεση γειτονιών - περιοχών του Δήμου Αμαρουσίου 

 Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

 Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου για τη συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων 
 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 
 Εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού 
 Προμήθεια στοιχείων αστικού εξοπλισμού 
 Προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού 
 Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων 
 Συντήρηση και ενίσχυση στοιχείων κινητού πρασίνου 
 Αποκατασταση διατηρητέου κτίσματος επί της οδού Β. Όλγας 14 & Σουρή 
Στόχος Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων χώρων 
 Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Στούντιο Άλφα 
 Δίκτυο αγωγών ομβρίων περιοχής Ψαλιδιού 
 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Ν. Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου  
 Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου 

 
Εκπόνηση μελετών για έργα αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου  (Αγ. Αναργύρων, Εργατικών κατοικιών, Αγ. Φιλοθέης, Παραδείσου, Κέντρου, Νέου 
Τέρματος, Αγίου Νικολάου). 

 Αποκατάσταση, αντικατάσταση και καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων 

 Αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγ. Θωμά, Κοκκινιάς, Σωρού, Παραδείσου, Αγ. Φιλοθέης, Αγ. 
Νικολάου, Ν. Τέρματος, Κέντρου, Αγ. Αναργύρων και Εργατικών κατοικιών 

Στόχος Προώθηση λοιπών δράσεων προστασίας και ανάδειξης του οικιστικού περιβάλλοντος και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 
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 Διανοίξεις - διαμορφώσεις οδών 
 Ανακατασκευή - συντήρηση οδών 

 Κατασκευή του έργου Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 
δημιουργίας διαδρομής πεζών - ποδηλάτων 

 Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου 

 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις ανάγκες μελετών και έργων του Δήμου 
Αμαρουσίου 

 
Μέτρο: 1.3: Δίκτυα – υποδομές – συγκοινωνία 
 
Στόχος Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου ομβρίων 
 Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Στούντιο Άλφα 
 Δίκτυο αγωγών ομβρίων περιοχής Ψαλιδιού 
 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Ν. Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου 
 Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου 

 
Εκπόνηση μελετών για έργα αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου  (Αγ. Αναργύρων, Εργατικών κατοικιών, Αγ. Φιλοθέης, Παραδείσου, Κέντρου, Νέου 
Τέρματος, Αγίου Νικολάου). 

 Αποκατάσταση, αντικατάσταση και καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων 

 Αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγ. Θωμά, Κοκκινιάς, Σωρού, Παραδείσου, Αγ. Φιλοθέης, Αγ. 
Νικολάου, Ν. Τέρματος, Κέντρου, Αγ. Αναργύρων και Εργατικών κατοικιών 

Στόχος Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση οδικού δικτύου  
 Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 
Στόχος Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού φωτισμού 
 Ηλεκτροφωτισμός βασικής οδικής αρτηρίας - δημιουργία ασφαλών οδεύσεων 

 Κατασκευή - ενίσχυση - εκσυγχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών, πεζοδρόμων, 
παιδικών χαρών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 

 Εκπόνηση μελέτης για διαχείριση - αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 
Στόχος Διαχείριση της κυκλοφορίας – συστήματα στάθμευσης 
 Λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση δημοτικών χώρων στάθμευσης 
 Υλοποίηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
Στόχος Εναλλακτική μετακίνηση 
 Λειτουργία συστήματος αυτόματων ποδηλάτων 
Στόχος Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωσηγ και συντήρηση δικτύου ακαθάρτων 
 Κατασκευή / επεκτάσεις αγωγών - συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
 
Μέτρο: 1.4: Ενέργεια 
 
Στόχος Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια – πράσινα δώματα 
 Κατασκευή πράσινου δώματος στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου Αμαρουσίου 
 Κατασκευή πράσινου δώματος στο 15ο Δημοτικό  του Δήμου Αμαρουσίου 
 Κατασκευή πράσινου δώματος στο 8ο Λύκειο του Δήμου Αμαρουσίου  
 Κατασκευή πράσινου δώματος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά συγκροτήματα - Πιλοτικό πρόγραμμα σε σχολικό 
συγκρότημα του Δήμου 

 Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής & απομακρυνσμένου ελέγχου καταναλώσεων ηλ. ενέργειας 
των κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου 

 Προμήθεια Βιοκλιματικών για την Βελτίωση του μικροκλίματος του Αστικού κέντρου 
Στόχος Χρήση ΑΠΕ  σε δημοτικά κτιρία 
 Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων 
 Τοποθέτηση Φωτοβολταικών σε  σχολεία και δημοτικά κτίρια  
 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 
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Στόχος Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας  
 Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία για εξοικονόμηση ενέργειας  
 Ενημερωτικά έντυπα και εκδόσεις  
 Προμήθεια χημικού υλικού 
 
Μέτρο: 1.5: Διαχείριση απορριμμάτων 
 
Στόχος Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης 

 Επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων για τη χαρτογράφηση - αποτύπωση των κάδων 
απορριμμάτων 

 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
 Προμήθεια οχημάτων 
 Αποκατάσταση, αντικατάσταση και καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων 
 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 
 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων 
 Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων 
 Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων αποκομιδής αστικών απορριμμάτων 
 Εργασίες καθαρισμού αφισών από κοινόχρηστους χώρους 
 Εργασίες καθαρισμού αστικού εξοπλισμού και κορμών δένδρων 
 Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλειών 
 Διαμόρφωση χώρου αμαξοστασίου και συνεργείου με αποθηκευτικό χώρο 
 Συντήρηση - επισκευή - αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων χώρων τεχνικών συνεργείων 
 Εργασίες αναδιαμόρφωσης - αναβάθμισης χώρων τεχνικών συνεργείων 
 Leasing οχημάτων και μηχανημάτων 

 Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής 
απορριμμάτων 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας  
 Καθαρισμός των δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων (πλην του ιστορικού κέντρου) 
 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων 
 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου 

 Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου  

 Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Αμαρουσίου 

 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων πέραν του υπάρχοντος 
αμαξοστασίου 

 Προμήθεια χειράμαξων οδοκαθαρισμού 

 Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής 
απορριμμάτων πέραν του κέντρου 

 Μεταφορά ογκωδών σε Χ.Υ.Τ.Α 
 Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας 
 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 Διιασύνδεση με οπτικές ίνες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητηας & 
Ανακύκλωσης με τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια  

 Διαμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων για τις υπηρεσίες της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  

 Κατασκευή και λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών 

 Μελέτη χωροθέτησης - αδειοδότησης χώρου μεταφόρτωσης και καθαρισμού οχημάτων 
 Μελέτη αδειοδότησης χώρων αμαξοστασίου και συνεργείων 
 Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας χώρων συνεργείων 
 Επανασχεδιασμός βέλτιστων διαδρομών αποκομιδής απορριμμάτων 
 Μελέτη χωροθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων 
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 Διαμόρφωση πεζοδρομίων - εσοχών για τη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 
Στόχος Προώθηση ανακύκλωσης 
 Περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου  
 Μελέτη χωροθέτησης τοπικών μονάδων διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή  
 Μελέτη χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων 

 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση τοπικών μονάδων διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή 

 Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση τοπικών συστημάτων διαχείρισης οργανικών 
απορριμμάτων  

 Ενεργοποίηση - ανανέωση συμβάσεων για εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών, 
ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών, λιπαντικών ελαίων, τηγανελαίων κλπ  

 Ενεργοποίηση - ανανέωση συμβάσεων για εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
 Εμπορική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών 
Γενικός 
στόχος Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινών πληροφοριακών πινάκων σε Κ.Χ. για θέματα 
ενημέρωσης και ανακύκλωσης 

 Ενημέρωση κοινού για θέματα ανακύκλωσης μέσω φωτεινών πινάκων λεωφορείων 

 Διανομή ενημερωτικών εντύπων σε θέματα ανακύκλωσης - ογκωδών απορριμμάτων για 
ευαισθητοποίηση δημοτών  

 Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στα πεζοδρόμια για υλικά 
ανακύκλωσης  

 Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε θέματα ανακύκλωσης στα νηπιαγωγεία κι δημοτικά 
σχολεία  

 Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών στα 
σχολεία σε θέματα ανακύκλωσης 

 
Μέτρο: 1.6: Πολιτική προστασία 
 
Στόχος Ανάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας 
 Προμήθεια υλικών για έκτακτες ανάγκες 
Στόχος Ανάπτυξη προγράμματος σεισμικής θωράκισης 
 Άρση επικινδυνότητας κτισμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου  
 Εκτίμηση μελετών στατικής ενίσχυσης δημοτικών κτιρίων 

 Μελέτες (στατική επάρκεια, τεχνικοί έλεγχοι κ.λ.π.) για την υπαγωγή δημοτικών κτιρίων στις 
διατάξεις περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης  

Στόχος Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής προστασίας 
 Ενημερωτικές δράσεις για την πολιτική προστασία 
Γενικός στόχος 

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και 
αθλητισμός 
Μέτρο: 2.1: Υγεία και κοινωνική πρόνοια 
νάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας 
Στόχος Ανάπτυξη δομών και υποδομών υγείας και προληπτικής ιατρικής 
 Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την ορθή διαχείριση και προσφορά φαρμάκων 
 Πραγματοποίηση σπιρομετρήσεων  
 Διεκπεραίωση αιτημάτων για κάλυψη φιαλών αίματος για εθελοντές αιμοδότες 
 Διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών 
 Διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την ευαισθητοποίηση σε θέματα αιμοδοσίας 
 Συνεδρίες αξιολόγησης ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών εφήβων και 
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ενηλίκων 

 Συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης κα συμβουλευτικής σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους, γονέων 
και οικογένειας 

 Συνεδρίες αξιολόγησης δυσκολιών στη μάθηση και στο λόγο 
 Πρόγραμμα συμβουλευτικής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 
 Πρόγραμμα συμβουλευτικής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
 Πρόγρραμμα συμβουλευτικής στα ΚΑΠΗ  
 Δωρεά φαρμάκων και ωυγεινομικού υλικού σε νοσοκομεία 

 Διοργάνωση ημερίδων / ανοικτών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας  

 Λειτουργία κέντρου ημέρας Alzheimer  
 Συνεδρίες εκτίμησης νοητικών λειτουργιών 
 Θεραπεία ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών και θεραπειών τέχνης για ανοϊκούς ασθενείς 
 Πρόγραμμα ατομικής / ομαδικής απασχόλησης και πρόγραμμα γυμναστικής ανοϊκών ασθενών 
 Ομάδες εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης των φροντιστών των ανοϊκών ασθενών 

 Διοργάνωση ημερίδων / ανοικτών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίση της κοινότητας σε 
θέματα σχετικά με την άνοια 

 Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Νευροεκφυλιστικές και άλλες νευρολογικές νόσοι στον ελληνικό 
πληθυσμό - σιχνότητες και παράγοντες κινδύνου" 

 Δράσεις ανάπτυξης περαιτέρω διασύνδεσης με άλλους φορείς 
 Ανοικτές δράσεις συγκέντρωσης φαρμάκων στην κοινότητα 
 Πρόγραμμα μετρήσεων οστικής πυκνότητας στην κοινότητα 
 Πρόγραμμα υλοποίησης δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών σε ευπαθείς ομάδες γυναικών 

 Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στους μαθητές δημοτικών σχολείων και δημοτιικών 
παιδικών σταθμών  

 Αντιφυματικός εμβολιασμός μαθητών Α' δημοτικού 
 Πρόγραμμα ελέγχου οπτικής οξύτητας στα παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών  

 Πρόγραμμα αντιτετανικού εμβολιασμού στους εργαζόμενους στα εξωτερικά συνεργεία του 
Δήμου 

Στόχος Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα – υπηρεσιών 
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

 Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση δομής ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων στο   Ο.Τ 
722 στο Μαρούσι 

 Ανέγερση δομής ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων στο Ο.Τ 722 στο Μαρούσι 
 Συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
 Πρόγραμμα δωρεάν φοίτησης σε φροντιστήρια 
 Επιτόπιες αυτοψίες για ένταξη στα προγράμματα 
 Δράσεις ανάπτυξης διασύνδεσης με άλλους φορείς 

 Ενίσχυση συνεργασίας με φορείς, συλλόγους, εταιρείες και ιδιώτες για την εξασφάλιση χορηγιών 
/ δωρεών 

 Υλοποίηση προγράμματος "Κοινωνική μέριμνα" 
 Υλοποίηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 

Στόχος Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 Διάθεση τροφίμων μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου 
 Σίτιση μέσω του Γεύματος αγάπης 
 Διάθεση ειδών μέσω της Γωνιάς προσφοράς και αλληλεγγύης 
 Διάθεση ειδών μέσω του Κοινωνικού ανταλλακτηρίου 
 Διίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών μέσω της Τράπεζας χρόνου 
 Επαγγελματική συμβουλευτική ανέργων μέσω του Γραφείου διαμεσολάβησης 
 Συμμετοχή στην υλοποίηση προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 
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Μέτρο: 2.2: Κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή 
 
Στόχος Αναβάθμιση και επέκταση δομών και υποδομών για παιδιά 
 Παιδαγωγικές δράσεις (μουσικοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, μουσική)  
 Εξοπλισμός του βρεφονηπιακού σταθμού Ο.Τ. 580 μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
 Ανανέωση και συντήρηση επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού παιδικών σταθμών 
 Προμήθεια, εγκατάσταση Η/Υ στους παιδικούς σταθμούς 
 Σίτιση παιδιών στους παιδικούς σταθμούς  
 Εργασίες επισκευών και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών 
 Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων / παιδαγωγών 
 Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος και έλεγχος οπτικής οξύτητας στους παιδικούς σταθμούς  
 Υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων 
 Υλοποίηση ψυχαγωγικών δράσεων στους παιδικούς σταθμούς  
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα γονέων - παιδαγωγών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 
 Πρόγραμμα αξιολόγησης σχολικής ετοιμότητας - μαθησιακών δυσκολιών  
 Ενημερωτικές ημερίδες για γονείς σε θέματα παιδιατρικά - πρόληψης - παιδαγωγικά  
 Εορταστικές - επετειακές εκδηλώσεις 
Στόχος Αναβάθμιση δομών και υποδομών για την Τρίτη ηλικία 

 Προσέγγιση εταιριών και επιχειρήσεων για υποστήριξη δράσεων με στόχο το κοινωνικό όφελος 
(στήριξη Κοινωνικού Παντοπωλείου-Σισιτίου-Κοινωνικού Φαρμακείου) 

 Ανοικτές ομιλίες - εκδηλώσεις στα μέλη των ΚΑΠΗ 
 Πρόγραμμα υλοποίησης δωρεάν μικροβιολογικών εξετάσεων μελών ΚΑΠΗ 
 Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ "Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία" 

 Πρόγραμμα καλοκαιρινών διακοπών και θαλάσσιων μπάνιων για χαμηλοσυνταξιούχους - μέλη 
ΚΑΠΗ και ευπαθώ κοινωνικών ομάδων 

 Δράσεις - παρεμβάσεις στην κοινότητα από ομάδες εργοθεραπείας κοινωνικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα (επισκέψεις σε ιδρύματα, εστίες ηλικιωμένων, απόρους) 

 Συνταγογράφηση φαρμάκων μελών ΚΑΠΗ 
 Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα μέλη ΚΑΠΗ 
 Παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας - λειτουργία ομάδων 
 Πρόγραμμα επισκέψεων - εκδρομών 
 Αξιοποίηση εθελοντισμού σε ομάδες και εκδηλώσεις 
 Εκδηλώσεις για δημόσια επιβράβευση χορηγών 
 Λειτουργία νέων ομάδων εργοθεραπείας 
 Παρουσιάσεις ομάδων εργοθεραπείας ΚΑΠΗ σε εκδηλώσεις εντός και εκτός της κοινότητας  
 Ανανέωση εξοπλισμού ΚΑΠΗ 
 Ευπρεπισμός κτιρίων στέγασης μονάδων ΚΑΠΗ 

 Εγκατάστασης παροχής φυσικού αερίου κεντρικού ΚΑΠΗ στο πλαίσιο του έργου "Ενεργειακή 
αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων"  

 Συνδιοργάνωση παγκόσμιων ημερών στις κοινωνικές δομές με εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό 
σκοπό 

 Υλοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
 Ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 
 Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο  Ο.Τ 580 του Δήμου Αμαρουσίου 
 Ενημέρωση μελών - έκδοση μηνιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ 
 Πρόγραμμα λογοθεραπείας ενηλίκων  
 Διασύνδεση με άλλους φορείς γι την υλοποίηση προγραμμάτων υγείας μελών ΚΑΠΗ 
Στόχος Αναβάθμιση δομών και υποδομών για ΑμεΑ 
 Λειτουργία ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 

 Παιδαγωγικές Δράσεις-δημιουργική απασχόληση (Μουσικοκινητική αγωγή, Θεατρικό παιχνίδι, 
Κατασκευές και δημιουργία με πηλό ) 

 Άθληση και σωματική αγωγή 
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 Εργοθεραπευτικό πρόγραμμα 
 Εξωτερικές δραστηριότητες εξοικείωσης  
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
 Μερική σίτιση παιδιών 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις & εκδρομές των μελών 
 Μετεστέγαση  του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε άλλο χώρο  
Στόχος Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τους εφήβους και τους νέους 
 Αρχείο εθελοντών ανα κατηγορία. 

 Ενδυνάμωση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Αμαρουσίου 
(Το.Σ.Π.Π.Α) 

 Ένταξη σε Προγράμματα Εθελοντισμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

 Φεστιβάλ Νέων Δήμου Αμαρουσίου  σε συνεργασία με την Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού και το 
Τμήμα Υποστήρηξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου. 

Στόχος Ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων σε θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

 Ανοικτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 
Μέτρο: 2.3: Εκπαίδευση – δια βίου μάθηση 
 
Στόχος Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας σχολικών μονάδων 
 Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων 
 Στατική ενίσχυση και επισκευές στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου 
 Εκπόνηση μελετών για το νέο σχολικό συγκρότημα του 8ου Γυμνασίου - 9ου Λυκείου  
 Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στην Αγ. Φιλοθέη για το 8ο Γυμνάσιο - 9ο Λύκειο  
Στόχος Προώθηση δημιουργικής απασχόλησης 
 Μουσικό μαθητικό φεστιβάλ 

Στόχος Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών – προώθηση της δια βίου 
μάθησης 

 Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
 Μετακίνηση μαθητών 5ου Δημοτικού,13ου Νηπιαγωγείου και 6ου Δημοτικού Σχολείου 
 Επέκταση του Εθνικού Παρατηρητήριου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 

 Ανάπτυξη & Εφαρμογή προγράμματος προώθησης & φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά & 
ενήλικες 

 Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 
 Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού 
 Λειτουργία Κέντρου δια βίου μάθησης 
 Ημερίδα πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας  
 Ημερίδα για την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής 
 Σχολικοί Λαχανόκηποι 
 Σεμινάρια Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής Μεσογειακής Διατροφής για τους μαθητές  
 Ημερίδα για τη ποιότητα ζωής του Πολίτη 

 Εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα,την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό 
πολιτισμό "Πρόγραμμα Οδυσσέας" 

 Περίπατος στος Άλσος Συγγρού για όλη την οικογένεια - Ασκούμαστε,διασκεδάζουμε & 
ενημερωνόμαστε 

 Κατασκευή νέου διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού 
 Περισσότερος & καλύτερος ύπνος 
 Κατασκευή νέου διδακτηρίου του 11ου Δημοτικού,12ου Νηπιαγωγείου 
 Δώστε περισσότερο χρώμα στη ζωή σας με την κατανάλωση φρούτων & λαχανικών 
 Κατασκευή νέου διδακτηρίου του 8ου Γυμνασίου,9ου Λυκείου 
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 Υλοποίηση σεμιναρίων ξένων γλωσσών και Η/Υ 

 Σεμινάρια μαθητών περί της ποιότητας ζωής σε καθημερινή βάση "Αγαπώ τη Ζωή - Αγαπώ το 
Περιβάλλον" 

 Σεξουαλική Υγεία και πρόληψη 
 Διαχείριση Σταδιοδρομίας 
 Αγώνες ποδηλασίας στις γειτονιές του Αμαρουσίου 
 Μετακίνηση φοιτητών  
 Ημερίδα για το Bullyng "Σχολικός Εφοβισμός" 
 Αναβάθμιση προαύλιων χώρων 
Μέτρο: 2.4: Πολιτισμός 
 
Στόχος Συντήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών 
 Κατασκευή Υπαίθριου Θεάτρου 
 Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριου θεάτρου στο Κτήμα Καρέλλα 
 Οικοδομικές εργασίες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  
 Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου στο Κτήμα Καρέλλα  
 Εκπόνηση μελετών για συντήρηση & αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών 
 Συντήρηση - επισκευή κτιρίου Βορέειου Βιβλιοθήκης 

 Nέα χωροθέτηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης (από την ως τώρα χρήση χωροταξικές προτάσεις 
ανα 

 Δράσεις βιβλιοθήκης για μωρά, παιδιά, εφήβους 
 Πρωτότυπη ανταλλακτική βιβλιοθήκη 
 Εκπόνηση μελέτης για αναβάθμιση  πολιτισμικών προγραμμάτων και θεσμών 
Στόχος Αναβάθμιση πολιτιστικών προγραμμάτων και θεσμών 

 Η Τέχνη….εντοιχίζεται (συνεργασία με τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου για την αισθητική  
αναβάθμιση δημόσιων χώρων χώρων/ Σχολεία κτλ) 

 Λειτουργία τομέα χορού και γυμναστικής 
 Συνεργασία Βιβλιοθήκης με τα σχολεία της πόλης 
 Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας και αναγνωσιμότητας - συμμετοχή σε δίκτυα FutureLibrary 
 Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων (ομιλίες - διαλέξεις) 
 Παρουσιάσεις βιβλίων 
 Λέσχες ανάγνωσης  ενηλίκων 
 Ηλεκτρονικό αρχείο δανεισμού 
 Ηλεκτρονική σύνδεση σχολείων με σχολεία  της πόλης μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου 
 Τμήμα υπολογιστών - internet   
 Μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις 
 Προβολές ταινιών Δημοτικού κινηματογράφου  
 Διαδημοτικό Μαθητικό Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων Αττικής 
 Διαγωνισμός σύνθεσης - σύγχρονου τραγουδιού  
 Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα "ο υπέροχος κόσμος της μουσικής"  
 Ίδρυση "Μουσικής Σκηνής Αμαρουσίου"  
 Πρόγραμμα μουσικής άσκησης στη φύση 
 Ετήσιο φεστιβάλ θεάτρου σκιών 
 Δημιουργία δικτύου δράσεων Καραγκιόζη (ελληνικό, τούρκικο κ.τ.λ.) 
 Συμμετοχή  σε διαδίκτυα  για καραγκιόζη, 
 Δράσεις στο πλαίσιο παγκόσμιων ημερών για τα μουσεία 

 Ανάπτυξη συναφών καλλιτεχνικών προγραμμάτων με τις λειτουργίες των δομών (εκμάθηση 
καραγκιόζη, επισκέψεις διατοπικών σχολείων στα μουσεία, πακέτα ξενάγησης) 

 Εκδηλώσεις για άτομα με ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Δημιουργία πωλητηρίων με φιγούρες καραγκιόζη, αντίγραφα κεραμικών εκθεμάτων των 
μουσείων κ.τ.λ. 

 Εκθέσεις ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη 
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 Έκδοση Προωθητικού Υλικού Μουσείων 
 Ξεναγήσεις στα Μουσεία 
 Διοργάνωση συνεδρίων-ημερίδων-ομιλιών κοινωνικού-πολιτιστικού περιεχομένου 
 Εξυπηρέτηση μελών χρηστών. Υπηρεσίες δανεισμού και αναγνωστηρίων 
 Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία - ενημέρωση ηλεκτρονικού καταλόγου 
 Θέσπιση βραβείου "Σπύρος Λούης" και απονομή σε ετήσια βάση 
 Ο πολιτισμός πάει σχολείο (δράσεις για τη σχολική νεολαία) 
 Οι τέσσερις εποχές (εκδηλώσεις ανάλογα με την εποχή περιεχομένο) 
 Οι φρουροί της πόλης (τιμούμε Aμαρουσιώτες Καλλιτέχνες/Γούναρη,  Πυθαγόρα κτλ) 
 Ψηφιοποίηση του αρχείου της Δ/νσης μέσω scanner  
 Λειτουργία τομέα εικαστικών 
Στόχος Υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και ομάδων 
 Συνδιοργανώσεις με φορείς 
 Πανελλήνια έκθεση κεραμιστών  
Στόχος Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών 
 Μελέτες για το έργο "Διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου" 
 Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ, βόλλευ, τέννις  
 Μελέτες γτια την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου "Σπύρος Λούης" στο Μαρούσι 
 Διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου Δήμου Αμαρουσίου 
 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου "Σπύρος Λούης" με βιοκλιματικό σχεδιασμό στο Μαρούσι 
 Εκπόνηση μελετών για συντήρηση & αναβάθμιση αθλητικών υποδομών 
Στόχος Αναβάθμιση αθλητικών προγραμμάτων και θεσμών 
 Εκπόνηση μελέτης για αναβάθμιση αθλητικών προγραμμάτων και θεσμών 
 ΑμεΑ…συντονιζόμασθε (δράσεις εξωστρέφειας) 
 Συντήρηση Αθλητικών Χώρων 
 προμήθειες ειδών πολιτισμού και αθλητισμού 
 Μελέτες για εργασίες σε αθλητισμό &πολιτισμό  
 Προγράμματα άσκησης για όλους 
 Αθλητικές διοργανώσεις 
 Αθλητικό camp 

 Δημιουργία Κέντρων Προλ Ιατρικής (εξειδικευμένα κέντρα μετρήσεων ταλαντούχων αθλητών, 
ανάδειξη απλών παθήσεων πχ πλατυποδίας, ανισοσκέλεια κτλ) 

 Ομιλίες Διεθνών Αθλητών για την ανάδειξη του FAIR PLAG (αξία συναθλητή, ευγενή άμιλλα, ευ 
αγωνίζεσθαι κτλ) 

 Καταπολέμιση Ντόπινγκ (ενημέρωση γονέων, αθλητών για τις συνέπειες) 

 Συνεργασία με ομάδες S.L (συνεργασία με ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΟΣΦΠ,ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κτλ για χορηγία 
εισιτηρίων ως επιβράβευση απόδοσης) 

 Δημιουργία πάρκου  ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ, ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  
Στόχος Υποστήριξη αθλητικών φορέων και ομάδων 

 Συνεργασία με ομάδες S.L (συνεργασία με ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΟΣΦΠ,ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κτλ για χορηγία 
εισιτηρίων ως επιβράβευση απόδοσης) 

 
Μέτρο: 2.6: Ισότητα φύλων και ευκαιριών 
 
Στόχος Προώθηση των δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων 
 Λειτουργία - στελέχωση γραφείου πολιτικών ισότητας των φύλων 
 Δράσεις ανάπτυξης διασύνδεσης με άλλους αρμόδιους φορείς σε θέματα ισότητας φύλων 
 Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης για θέματα ισότητας των φύλων 
 Ενημέρωση - Πληροφόρηση - Παραπομπές ωφελούμενων του γραφείου 
 
Μέτρο: 2.7: Εθελοντισμός – κοινωνία πολιτών 
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Στόχος Προώθηση συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών 

 Ανάπτυξη της δικτύωσης με Τοπικό Συμβούλιο Νέων,ΜΚΟ-εθελοντές, εκκλησία, με 
αποκλειστικό στόχο το κοινωνικό όφελος 

Στόχος Ενεργοποίηση και προώθηση του εθελοντισμού 
 Ενεργοποίηση και προώθηση εθελοντισμού.Εθελοντισμός με δράσεις. 

 

Συμμετοχή στην Παγκόσμια εβδομάδα δράσης του Εθελοντισμού στα σχολεία σε συνεργασία με 
το Τμήμα Υποστήρηξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου και την Δ/νση Αθλητισμού 
Πολιτισμού,αναβαθμίζοντας ετσι τον ρόλο της Τοπικης Αυτοδιοίκησης στον τομέα του 
Εθελοντισμού στα σχολεία. 

 

Συμμετοχή στην Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος με διάφορες δράσεις σε συνεργασία με την 
W.W.F με το Γραφείο Προγραμματισμού κ΄Αξιοποίησης Πόρων το Τμήμα Υποστήρηξης Δομών 
Εκπαίδευσης του Δήμου και με άλλες κοινωνικές ομάδες σε τρία διαφορετικα σημεία του 
Δήμου Αμαρουσίου ταυτοχρονα . 

 Πυρασφάλεια στο Δάσος Συγγρού. 
 Προστατεύω τον περιβάλλοντα χώρο που ζω. 

 Συμμετοχή στην Παγκόσμια εβδομάδα δράσης για την Εκπαίδευση με την ACTION AID HELLAS 
σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου.  

 Αθλητικές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με στόχο τη συγκέντρωση αγαθων για κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες 

 Εκδήλωση skateboard στο Πλαίσιο "Αθλητισμος στο Δρόμο Κοντά στους Νέους" 

 
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 
Μέτρο: 3.1: Τοπική επιχειρηματικότητα 
 
Στόχος Ενίσχυση τοπικής αγοράς 
 Artemis Card 
 Λευκή Νύχτα 

 Παροχές σε ειδικές κατηγορίες πολιτών (εργαζόμενοι Δήμου, πολύτεκνοι κτλ.), μειωμένες τιμές 
σε διαγνωστικά κέντρα, δωρεάν είσοδος σε πολιτιστικά δρώμενα σε άπορους 

 Ενίσχυση δράσεων για προβολή τοπικών προϊόντων, π.χ. κεραμική τέχνη 
 Συνεργασία με Εμπορικό Σύλλογο για τη λειτουργία Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης 
Στόχος Δημιουργία και υποστήριξη δομών επιχειρηματικότητας 
 Δημιουργία μόνιμης συνεργασίας Δήμου και Τοπικών Φορέων για θέματα επιχειρηματικότητας 
Στόχος Προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών 
 Προώθηση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
Στόχος Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ 

 Συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης και αξιοποίησής τους υπέρ της τοπικής κοινωνίας  

 Δημιουργία γραφείου καινοτόμου δράσης 
Στόχος Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
 Μειωμένα Δημοτικά τέλη σε νέους επιχειρηματίες 
 Δωρεάν διαφήμιση στις δημοτικές ηλεκτροοθόνες 
 Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
 
Μέτρο: 3.2: Απασχόληση – ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
 

Στόχος Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της 
απασχόλησης 
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 Συμετοχή δήμου σε προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας 
Στόχος Επιμόρφωση και κατάρτιση των πολιτών 
 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών 
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Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου 
Μέτρο: 4.1: Οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και των νομικών του 
προσώπων 
  
Στόχος Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας 
 Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομίας 
 Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 
 Ενοίκια δαπάνη  
 Περιορισμός των εξόδων από τη λύση των Kοινωφελών Επιχειρήσεων  
 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 
 Περιορισμός των εξόδων από τη λύση των Kοινωφελών Επιχειρήσεων  
 Εσωτερικοί έλεγχοι διαδικασίών ολικής ποιότητας  
 Ορθολογικότερη διαχείριση των υλικών και την εξοικονόμηση ενεργείας . 
 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  
 Ορθολογικότερη διαχείριση των υλικών και την εξοικονόμηση ενεργείας . 
 Έρευνα βαθμού ικανοποίησης από υπηρεσίες του Δήμου  
Στόχος Βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου 
 Εφαρμογή διαδικασιών ολικής ποιότητας στα δημοτικά ΝΠΔΔ 
Στόχος Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού 
 Προώθηση διαδικασιών διαβούλευσης 
Στόχος Επανασχεδιασμός διοικητικών δομών και διαδικασιών – συστήματα ποιότητας 
 Εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας στις διευθύνσεις και τα τμήματα σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ 
 Πιστοποίηση διαδικασιών ποιότητας Δήμου Αμαρουσίου 
Στόχος Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Συγκέντρωση, τεκμηρίωση, επεξεργασία πολεοδομικών δεδομένων για καταχώρηση τους στο 
GIS του Δήμου 

 
Μέτρο: 4.2: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
 
Στόχος Ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
 Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Καταστημάτων 
 Ανανέωση του τοίχους προστασίας και του antivirus 
 Αναβάθμιση/επέκταση Τηλεφωνικού Κέντρου 
 Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, Φωτοτυπικά, κλπ 
 Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών UPS 
 Σύνταξη πολιτικής ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων 
 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών 
 Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού 
 Συντήρηση εκτυπωτικών μηχανών 
 Υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής 
Στόχος Προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και ελεύθερου ανοικτού λογισμικού 
 Προμήθεια πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού 
Στόχος Διασύνδεση δημοτικών κτιρίων μέσω οπτικών ινών 
4.2.3.1 Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μεταξύ των κτιρίων του Δήμου 
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Μέτρο: 4.3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των νομικών 
προσώπων του 
 
Στόχος Επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
 Επιμόρφωση υπαλλήλων 
 Επιμόρφωση και πιστοποίηση προσωπικού σε θέματα πληροφορικής 
 Επιμόρφωση στελεχών τμ. Πληροφορικής στις νέες τεχνολογίες 
 Εκπαίδευση στελεχών τμ.Πληροφορικής 
 Δράσεις επιμόρφωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
Στόχος Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 
 Ψηφιοποίηση αρχείων φακέλων υπαλλήλων 
 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών  
 Ανάπτυξη προγράμματος ηλεκτρονικών καρτών 
 
Μέτρο: 4.4: Οικονομική διαχείριση 
 

Στόχος Αύξηση εσόδων – περιορισμός εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών 
προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών. Εξορθολογισμός των δαπανών 

 Αύξηση των εσόδων από επαναλειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης  
 Αύξηση των εσόδων από την επέκταση του νεκροταφείου. 
 Αύξηση των εσόδων από την επέκταση του νεκροταφείου 

 Αύξηση των εσόδων από τη διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα 

 Αύξηση των εσόδων από την είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων  
 Αύξηση των εσόδων από την είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων  

 Πληροφοριακά συστήματα για τη βελτίωση της ικανότητας του Δήμου στην είσπραξη των 
εσόδων  

 Ανταποδοτικό Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων του Δήμου  
Στόχος Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 
 Μεταστέγαση Λαογραφικού Μουσείου 
 
Μέτρο: 4.5: Ενίσχυση εξωστρέφειας 
 
Στόχος Πορώθηση συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο 
 Δράσεις συνεργασίας 
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Κεφάλαιο 3:  
Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 



 

  
36 

Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται 
∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε ∆είκτες Εισροών, Εκροών 
και Αποτελέσματος. Οι ∆είκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, 
προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε ∆είκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή- στόχος 
για κάθε δράση.  

∆είκτες Αποτελέσματος 
Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Για την παρακολούθηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 
αξιοποιούνται ∆είκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα 
των δράσεων του. Οι ∆είκτες Αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή 
λόγος δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της 
υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήμου και 
παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν 
για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 
προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.  

∆είκτες Εισροών  
Οι ∆είκτες Εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας 

δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα 
χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης ∆είκτης Εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας 
δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται 
στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου. 

∆είκτες Εκροών 
Οι ∆είκτες 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 ∆ήμου, τα 
οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται 
στοΕτήσιο Πόγραμμα ∆ράσης του ∆ήμου (επιχειρησιακοί στόχοι). 
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ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας 
ατμοσφαιρικού και ακουστικού 
περιβάλλοντος 

 Μέτρηση διοξειδίου και μονοδειξίου του άνθρακα / 
ημερησίως. 

1.1.2: Συντήρηση  και αναβάθμιση 
χώρων πρασίνου 

(1) Εκτάσεις χώρων (τ.μ.) πρασίνων που συντηρήθηκαν 
- αναβαθμίστηκαν ανά έτος. 
(2) Μελέτες συντήρησης και αναβάθμισης χώρων 
πρασίνου ανά έτος. 

1.1.3: Προστασία των ρεμάτων - 
Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 

(1) Αριθμός παρεμβάσεων προστασίας και καθαρισμού 
ανά έτος.  
(2) Αριθμός σημείων υδροληψίας που 
αδειοδοτήθηκαν. (3)Αριθμός σημείων υδροληψίας τα 
οποία επισκευάστηκαν. 

1.1.4: Προώθηση αστικής γεωργίας (1) Αριθμός εκτάσεων (τ.μ.) νέων λαχανόκηπων ανά 
έτος. 
(2) Αριθμός αιτημάτων δημοτών που υποβλήθηκαν ανά 
έτος. 
(3) Αριθμός αιτημάτων δημοτών που ικανοποιούνται 
ανά έτος. 

1.1.5: Ενίσχυση μέριμνας αδέσποτων 
ζώων 

(1) Αριθμός αδέσποτων ζώων που στειρώνονται, 
εμβολιάζονται ανά έτος. 
(2) Αριθμός αιτήματων που υλοποιούνται ανά έτος. 

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1.1.6: Προώθηση λοιπών 
περιβαλλοντικών δράσεων και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 

(1) Αριθμός δράσεων ανά έτος 
(2) Αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση. 

ΆΞΟΝΑΣ 1: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.2: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού 
σχεδιασμού - Αναπλάσεις 

(1) Αριθμός μελετών ένταξης περιοχών εκτός σχεδίου 
ανά έτος. 
(2) Εκτάσεις (τ.μ.) περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο 
πόλης. 
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(3) Εκτάσεις (τ.μ.) περιοχών που εντάχθηκαν σε σχέδια 
– παρεμβάσεις ανάπλασης. 
 

1.2.2:. Ανάπτυξη και βελτίωση 
κοινόχρηστων χώρων 

(1)  Εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων (τ.μ.) για τους 
οποίους εκπονήθηκαν μελέτες ανάπτυξης - βελτίωσης 
ετησίως.  
(2) Εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων (τ.μ.)  που 
αναπτύχθηκαν - βελτιώθηκαν ανά έτος. 

1.2.3: Πιστοποίηση παιδικών χαρών (1). Αριθμός παιδικών χαρών που πιστοποιήθηκαν 
ετησίως. 
(2) Αριθμός παιδικών χαρών που συντηρήθηκαν ανά 
έτος.  
(3) Αριθμός νέων παιδικών χαρών/χώρων άθλησης 
ενηλίκων που δημιουργήθηκαν ετησίως. 

1.2.4:Συντήρηση και αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων 

(1)Αριθμός δημοτικών κτιρίων (+ σχολείων 
+βρεφονηπιακών σταθμών) τα οποία συντηρούνται και 
αναβαθμίζονται ανά έτος.  
(2) Αριθμός συντηρούμενων και αναβαθμιζόμενων 
εγκαταστάσεων (λέβητες, κλιματιστικά κ.λ.π.) 
δημοτικών κτιρίων ανά έτος. 

1.2.5: Βελτίωση προσβασιμότητας 
κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων 

(1) Αριθμός Αποφάσεων Αρμοδίων Οργάνων (ΕΠΖ-ΔΣ) 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε κτίρια, 
δρόμους και Κ.Χ.  ετησίως. 
(2) Αριθμός παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν ετησίως. 

1.2.6: Προώθηση λοιπών δράσεων 
προστασίας και ανάδειξης του 
οικιστικού περιβάλλοντος και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Αριθμός δράσεων που συμμετείχε ή υλοποίησε ο 
Δήμος ανά έτος. 

ΜΕΤΡΟ 1.3:           
ΔΙΚΤΥΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.3.1: Ανάπτυξη, βελτίωση, 
ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου 
ομβρίων 

(1) Αριθμός συντηρούμενων φρεατίων ομβρίων ανά 
υφιστάμενο  δίκτυο ετησίως.  
(2) Αριθμός χιλιομέτρων νέου δικτύου ομβρίων 
ετησίως. 
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1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, 
ολοκλήρωση και συντήρηση οδικού 
δικτύου 

(1) Αριθμός συντηρούμενων χιλιομέτρων  οδικού 
δικτύου ετησίως. 
(2) Αριθμός νέων διανοιχθεισών οδών ετησίως. 

1.3.3: Εκσυγχρονισμός και επέκταση 
δημοτικού φωτισμού 

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν ή 
συντηρήθηκαν ετησίως. 

1.3.4: Βελτίωση συγκοινωνίας Αριθμός δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας ανά 
πολεοδομική ενότητα, ετησίως. 

1.3.5: Εναλλακτική μετακίνηση (1) Αριθμός χρηστών κοινόχρηστων ποδηλάτων 
μηνιαίως.   
(2) Αριθμός διαδρομών ανά μήνα. 
(3) Αριθμός νέων σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων 
ανά έτος.  
(4) Λίτρα βενζίνης που εξοικονομήθηκαν ανά μήνα. 
(5) Τόνοι CO2 των οποίων απετράπει η εκπομπή στην 
ατμόσφαιρα ανά μήνα. 
(6) Έσοδα από την χρήση των κοινοχρήστων 
ποδηλάτων ετησίως. 

1.3.6.: Ανάπτυξη, βελτίωση, 
ολοκλήρωση και συντήρηση δικτύου 
ακαθάρτων 

(1) Αριθμός χιλιομέτρων νέου δικτύου ακαθάρτων 
ετησίως 

ΜΕΤΡΟ 1.4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.4.1.:Ενεργειακή αναβάθμιση και 
εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά 
κτίρια – πράσινα δώματα 

(1) Αριθμός μελετών ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμισης ενέργειας ετησίως.  
(2) Αριθμός δημοτικών κτιρίων / σχολείων που 
εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονομησης ενέργειας - πράσινα 
δώματα ετησίως.  
(3) Αριθμός ενεργειακά αναβαθμιζόμενων δομικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών 
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κτιρίων ανά έτος.  

1.4.2: Χρήση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια (1) Αριθμός δημοτικών κτιρίων (+ σχολείων) στα οποία 
γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
(2) Αριθμός δεδομένων εξοικονόμησης των 
εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων ανά έτος. 

1.4.3.:Ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

(1) Αριθμός δράσεων ενημέρωσης σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας ανά έτος. 
(2) Αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση. 
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ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.5.1: Βελτίωση καθαριότητας της 
πόλης 

(1) Αριθμός αντικαθιστώμενων κάδων αστικών 
απορριμμάτων ετησίως. 
(2) Αριθμός νέων κάδων  αστικών απορριμμάτων 
ετησίως.   
(3) Αριθμός αντικαθιστώμενων κάδων ανακύκλωσης  
ετησίως. 
(4) Αριθμός νέων (επιπρόσθετων) κάδων ανακύκλωσης 
ετησίως.  
(5) Βάρος αστικών απορριμμάτων ετησίως. 
(6) Βάρος νοσοκομειακών απορριμμάτων ετησίως. 
(7) Βάρος απορριμμάτων ανακύκλωσης ετησίως.  
(8) Βάρος νοσοκομειακών απορριμμάτων 
ανακύκλωσης ετησίως. 
(9) Συχνότητα καθαρισμού οδών  ανά περιοχή ανα 
μήνα. 
(10) Συχνότητα οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα ανά 
περιοχή  ανα μήνα. 
(11) Συχνότητα πλυσής οδοστρομάτων  και πλατειών  
ανα μήνα. 
(12) Αριθμός εγκαταλελειμμένων οχημάτων που 
περισυλλέγονται και απομακρύνονται από το οδικό 
δίκτυο του Δήμου ετησίως.  
(13) Αριθμός ικανοποίησης αιτημάτων περισυλλογής 
ογκωδών  ανά μήνα. 
(14) Αριθμός ικανοποίησης αιτημάτων ανακύκλωσης  
ανα μήνα. 
(15) Αριθμός ικανοποίησης αιτημάτων οδοκαθαρισμού 
ανα μήνα.  
(16) Αριθμός ικανοποίησης αιτημάτων αντικατάστασης, 
μετακίνησης, πλυσίματος κάδων ανα μήνα. 
(17) Αριθμός και έκταση (τ.μ.) οικοπέδων ιδιωτών και 
Κ.Χ. που καθαρίζονται και αποψιλώνονται για λόγους 
πυρασφάλειας ετησίως. 
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1.5.2: Προώθηση ανακύκλωσης (1) Αριθμός δράσεων ενημέρωσης σε θέματα 
ανακύκλωσης ανά έτος.  (2) Αριθμός συμβάσεων 
εναλλακτικής διαχείρισης ποικίλων αποβλήτων (όπως 
συσσωρευτών, ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών, 
λιπαντικών ελαίων κλπ.) και λοιπά ποσοτικά στοιχεία 
σχετικά με τη συλλογή αυτών, ανά έτος. 

1.5.3: Ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης 
απορριμμάτων 

(1) Αριθμός δράσεων ενημέρωσης σε θέματα 
διαχείρισης απορριμμάτων ανά έτος.  
(2) Συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια με 
θεματα διαχείρισης απορριμμάτων και νέες 
τεχνολογίες ανά έτος.  

1.6.1: Ανάπτυξη προγράμματος 
πυροπροστασίας 

(1) Αριθμός δράσεων πυροπροστασίας ανά έτος. 
(2) Αριθμός οικοπέδων που καθαρίστηκαν ανά έτος. 
(3) Αριθμός περιπολιών στο Άλσος Συγγρού μηνιαίως. 

1.6.2: Ανάπτυξη προγράμματος 
σεισμικής θωράκισης 

(1) Αριθμός δράσεων σεισμικής θωράκισης ανά έτος. 
(2) Αριθμός κτιρίων ανά δράση. 

ΜΕΤΡΟ 1.6: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.6.3: Ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα πολιτικής 
προστασίας 

(1) Αριθμός δράσεων ανά έτος. 
(2) Αριθμός νέων εθελοντών πολιτικής προστασίας ανά 
έτος. 

2.1.1: Ανάπτυξη δομών και υποδομών 
υγείας και προληπτικής ιατρικής 

(1) Αριθμός δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στο σύνολο του πληθυσμού. 
(2) Αριθμός χρηστών ανά δομή ανά έτος. 

ΆΞΟΝΑΣ 2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.1ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.2: Βελτίωση του επιπέδου και 
βαθμού παροχής υπηρεσιών 
προνοιακού χαρακτήρα - υπηρεσιών 
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

(1) Αριθμός εντάξεων  στο πρόγραμμα "Δωρεάν 
φοίτηση σε φροντιστήρια"/ αριθμός αιτήσεων ετησίως. 
(2) Αριθμός νέων εντάξεων στα προγράμματα "Βοήθεια 
στο σπίτι"  & "Κοινωνική Μέριμνα"/αριθμός αιτήσεων 
ετησίως.  
(3) Αριθμός εντάξεων / αριθμός αιτήσεων σε άλλα 
προγράμματα ετησίως. 
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2.1.3: Ανάπτυξη δομών και υποδομών 
για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Αριθμός επωφελούμενων ανά κοινωνική δομή 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο & Συσσίτιο). 

2.2.1: Αναβάθμιση και επέκταση 
δομών και υποδομών για τα παιδιά 

(1) Αριθμός εντάξεων / αριθμός αιτήσεων. 
(2) Αριθμός εντάξεων από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" του ΕΣΠΑ 
ετησίως. 

2.2.2: Αναβάθμιση δομών και 
υποδομών για την τρίτη ηλικία 

(1) Αριθμός νέων εγγραφών ανά έτος. 
(2) Αριθμός ανανεώσεων καρτών μελών ανά έτος. 

2.2.3: Αναβάθμιση δομών και 
υποδομών για τα ΑμεΑ 

(1) Αριθμός ωφελουμένων ετησίως. 

2.2.4: Αναβάθμιση δομών και 
υποδομών για τους εφήβους και τους 
νέους 

(1) Αριθμός δράσεων ανά έτος.  
(2) Αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση. 

ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΧΗ 

2.2.5: Ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα κοινωνικής συνοχής και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Αριθμός δράσεων ανά έτος. 

2.3.1: Συντήρηση, επισκευή και 
υποστήριξη λειτουργίας σχολικών 
μονάδων  

Αριθμός σχολικών μονάδων όπου πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες συντήρησης ετησίως. 

2.3.2: Προώθηση δημιουργικής 
απασχόλησης  

Αριθμός εντάξεων / αριθμός αιτήσεων ετησίως. 

ΜΕΤΡΟ 2.3: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2.3.3: Ενίσχυση των δράσεων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
πολιτών - Προώθηση της δια βίου 
μάθησης 

(1) Αριθμός εντάξεων/ αριθμός αιτήσεων. 
(2) Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που 
υλοποιούνται ανά έτος. 
(3) Αριθμός σχολείων και σχολικών αιθουσών που 
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης.  
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2.4.1:Συντήρηση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών υποδομών  

(1) Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων που 
συντηρήθηκαν - αναβαθμίστηκαν στο  σύνολο τους, 
ετησίως.  
(2) Μελέτες που εκπονήθηκαν για τη συντήρηση και 
αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών ανά έτος. 

2.4.2: Αναβάθμιση πολιτιστικών 
προγραμμάτων και θεσμών 

(1) Αριθμός πολιτιστικών προγραμματών που 
υλοποιούνται ανά έτος. 
(2) Αριθμός ωφελουμένων ανά έτος. 
(3) Αριθμός μαθητών σχολείων και οργανωμένων 
ομάδων επισκεπτών ανά έτος. 
(4) Αριθμός ατομικών ελλήνων και ξένων επισκεπτών 
ανά έτος.  
(5) Αριθμός εκδηλώσεων - εκθέσεων ανά έτος.  
(6) Αριθμός συμμετεχόντων κατά προσέγγιση σε 
εκδηλώσεις - εκθέσεις ανά έτος.  
(7) Αριθμός μελετητών - φοιτητών που ζητούν 
πληροφορίες στα πλαίσια πρακτικής ή εργασίας τους. 
(8)Αριθμός εκχωρήσεων υλικού εκδόσεων σε 
διάφορους φορείς. 
(9) Αριθμός συνεντεύξεων σε ΜΜΕ και δημοσιεύσεων 
σε τύπο ανά έτος στα πλαίσια προβολής τους. Για την 
Βορέειο βιβλιοθήκη προτείνω τους δείκτες.  
(10) Αριθμός βιβλίων που δανείζονται ανά έτος.  
(11) Αριθμός επισκεπτών ανά έτος. 
(12) Αριθμός ωφελουμένων σε σχέση με τον πληθυσμό 
της πόλης.  

ΜΕΤΡΟ 2.4: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2.4.3: Υποστήριξη πολιτιστικών 
φορέων και ομάδων 

(1) Αριθμός μαθητών ετησίως.  
(2) Αριθμός καθηγητών ετησίως.  
(3) Αριθμός ειδικοτήτων καθηγητών ετησίως. 
(4) Ποσοστό επιτυχίας στα αναγνωρισμένα πτυχία 
ετησίως. 
(5) Αριθμός μουσικών συνόλων ετησίως.  
(6) Αριθμός εκδηλώσεων ετησίως.  
(7) Αριθμός συμμετεχόντων στο σύνολο των 
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εκδηλώσεων ετησίως.  

2.5.1: Συντήρηση και αναβάθμιση  
αθλητικών υποδομών 

(1) Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων που 
συντηρήθηκαν - αναβαθμίστηκαν στο σύνολο τους, 
ετησίως. 
(2) Μελέτες που εκπονήθηκαν για τη συντήρηση και 
αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών ανά έτος. 

2.5.2: Αναβάθμιση αθλητικών 
προγραμμάτων και θεσμών 

(1) Αριθμός αθλητικών προγραμματών που 
υλοποιούνται ανά έτος. 
(2) Αριθμός ωφελουμένων ανά έτος.  

ΜΕΤΡΟ 2.5: 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.5.3: Υποστήριξη αθλητικών φορέων 
και ομάδων 

(1) Αριθμός αθλητικών φορέων και ομάδων, που 
προπονούνται σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
και σχολικούς χώρους. 
(2) Αριθμός και ποσά επιχορηγήσεων αθλητικών 
φορέων και ομάδων ανά έτος. 

2.6.1: Προώθηση δράσεων για την 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων 

(1) Αριθμός δράσεων  ανά έτος.  
(2) Αριθμός ωφελουμένων ανά έτος. 

ΜΕΤΡΟ 2.6: ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

2.6.2: Ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και 
κοινωνικού αποκλεισμού 

(1) Αριθμός δράσεων  ανά έτος. 
(2) Αριθμός ωφελουμένων ανά έτος. 

2.7.1: Προώθηση συνεργασιών με την 
κοινωνία των πολιτών 

Αριθμός συνεργασιών ανά έτος. ΜΕΤΡΟ 2.7: 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.7.2: Ενεργοποίηση και προώθηση 

εθελοντισμού 
(1) Αριθμός δράσεων  ανά έτος. 
(2) Αριθμός νέων εθελοντών ανά έτος. 
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3.1.1: Ενίσχυση τοπικής αγοράς Αριθμός δράσεων σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς ετησίως. 

3.1.2. Δημιουργία και υποστήριξη 
δομών επιχειρηματικότητας 

Αριθμός δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ανά 
έτος. 

3.1.3: Προώθηση της καινοτομίας και 
νέων τεχνολογιών 

Αριθμός δράσεων προώθησης της καινοτομίας και  
νέων τεχνολογιών ανά έτος. 

3.1.4: Πρώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

Αριθμός προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας ανά έτος. 

ΑΞΟΝΑΣ 3: 
ΤΟΠΙΚΟΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1.5: Προώθηση της νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

(1) Αριθμός προγραμμάτων ανάπτυξης νεανικής 
επιχειρηματικότητας ανά έτος. 
(2) Προγράμματα συμβουλευτικης κατάρτισης που 
πραγματοποιήθηκαν ανά έτος.  

3.2.1: Δημιουργία δομών και 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας και την αύξηση της 
απασχόλησης 

(1) Αριθμός προγραμμάτων που συμμετέχει ο Δήμος 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αύξησης της 
απασχόλησης.  
(2) Αριθμός ωφελουμένων / αριθμός αιτήσεων. 

  ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 3.2.2: Επιμόρφωση και κατάρτιση των 

πολιτών 
(1) Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης και 
κατάρτισης πολιτών ετησίως. 
(2) Αριθμός εντάξεων / αριθμός αιτήσεων. 

4.1.1 Βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας και αποτελεσματικότητας 

Αριθμός εσωτερικών ελέγχων διαδικασιών ολικής 
ποιότητας ανά έτος. 

ΑΞΟΝΑΣ 4: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟ 4.1: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

4.1.2 Βελτίωση της διαφάνειας και του 
ελέγχου 

(1) Εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας στα Ν.Π.Δ.Δ. 
(2) Αριθμός ανάρτησης αποφάσεων και διοικητικών 
πράξεων στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"/ ανά έτος. 
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4.1.3: Καθιέρωση διαδικασιών 
συμμετοχικού σχεδιασμού  

(1) Αριθμός συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης ανά έτος.  
(2) Αριθμός θεμάτων που τέθηκαν σε Δημόσια 
Διαβούλευση ανά έτος.  
(3) Γραμμή Δημότη, αριθμός αιτημάτων που 
ικανοποιήθηκαν στο σύνολο των αιτημάτων ετησίως. 

4.1.4: Επανασχεδιασμός διοικητικών 
δομών και διαδικασιών - συστήματα 
ποιότητας 

(1) Αριθμός αναθεωρημένων διαδικασιών ποιότητας  
ετησίως (προσαρμογή στο νέο ΟΕΥ).  
(2) Αριθμός νέων διαδικασιών ποιότητας ετησίως. 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.1.5: Προώθηση ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

(1) Αριθμός δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
υλοποιεί ο Δήμος ανά έτος. 
(2) Αριθμός ηλεκτρονικών αιτημάτων που 
προωθούνται προς ικανοποίηση ανά έτος. 

4.2.1: Ανάπτυξη υποδομών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 

(1) Αριθμός νέων υποδομών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά έτος.  
(2) Αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
προμηθεύονται ανά έτος. 
(3) Αριθμός νέων λογισμικών που προμηθεύονται ανά 
έτος.  

4.2.2: Προώθηση της χρήσης ανοικτών 
προτύπων και ελεύθερου ανοικτού 
λογισμικού 

Αριθμός ελέυθερων ανοικτών λογισμικών που 
δημιουργούνται ανά έτος. 

ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

4.2.3 Αναβάθμιση υποδομών 
διαδικτύου (Οπτικές ίνες) 

Αριθμός δημοτικών κτιρίων που συνδέθηκαν με 
υποδομές διαδικτύου ετησίως. 

4.3.1: Επιμορφωση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

Αριθμός εντάξεων υπαλλήλων σε επιμορφωτικά 
προγράμματα/αριθμός αιτήσεων, ετησίως. 

ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.3.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των 
συστημάτων διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού 
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4.4.1: Αύξηση εσόδων - περιορισμός 
εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των 
διαδικασιών προγραμματισμού και 
διαχείρισης των οικονομικών  

(1) 'Εσοδα προερχόμενα από την ακίνητη δημοτική 
περιουσία στο σύνολο των εσόδων του Δήμου ετησίως. 
(2) Τακτικά έσοδα στο σύνολο των εσόδων του Δήμου 
ετησίως.  
(3) Λειτουργικά έξοδα στο σύνολο των εξόδων του 
Δήμου ετησίως. 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4.4.2: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Αριθμός ακινήτων που αξιοποιούνται  ανά έτος. 

ΜΕΤΡΟ 4.5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

4.5.1: Προώθηση συνεργασιών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο 

(1) Αριθμός συνεργασιών ανά έτος.  
(2) Αριθμός επαφών ανά έτος. 
(3) Αριθμός αδελφοποιήσεων. 
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