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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο επιτελεί δυο λειτουργίες:  

• Την αποτύπωση και διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου ως γεωγραφική και 
διοικητική επικράτεια. 

• Την τεκµηρίωση της ανάγκης για συγκεκριµένα έργα και δράσεις αναγκαία για την 
αναπτυξιακή του πορεία. 

Η δοµή του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η ακόλουθη: 

1. ∆ιάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου / Οργάνωση και αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής 
Αρχής. 

2. Προσδιορισµός Έργων και ∆ράσεων του ∆ήµου: Καταγραφή, ταξινόµηση ανά φάση στην οποία 
βρίσκονται και αξιολόγηση. 

3. Προσδιορισµός Προγραµµάτων σε εξέλιξη, ανειληµµένες υποχρεώσεις. 

4. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου / SWOT Ανάλυση για τη διερεύνηση και 
καταγραφή των δυνατών σηµείων, των αδύνατων σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών. 

5. Καταγραφή του αναπτυξιακού οράµατος της ∆ηµοτικής Αρχής / στόχοι, γενικοί και ειδικοί. 

6. Συνδυασµός των αναπτυξιακών στόχων του ∆ήµου µε τα δυνατά του σηµεία. 

7. Καθορισµός Αξόνων Προτεραιότητας και βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής στρατηγικής 
του ∆ήµου. 

8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα – ∆ράσεις και έργα. 

9. Σχέδιο χρηµατοδότησης. 

10. Αξιολόγηση του προγράµµατος – Αναµενόµενα αποτελέσµατα. Σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου 
και αναθεώρησης. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς 
επίσης παρουσιάζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α. και οι αναπτυξιακές προτεραιότητές του. 

• Στην δεύτερη ενότητα (παρόν κείµενο) παρουσιάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του 
∆ήµου, µε τους στόχους και τις δράσεις που σχεδιάζονται, καθώς και ο τετραετής 
προγραµµατισµός των δράσεων αυτών. Επίσης, σε αυτή την ενότητα γίνεται ο οικονοµικός 
προγραµµατισµός και παρατίθενται οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
προγράµµατος. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χαλανδρίου για την περίοδο 2008-2010 εκπονήθηκε µε την 
ευθύνη της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου (∆ΟΕ) του ∆ήµου Χαλανδρίου. Η  ∆ΟΕ του ∆ήµου 
Χαλανδρίου που συστάθηκε για το σχεδιασµό και την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος από στελέχη του ∆ήµου, αποτελείτο από τους: 

1) Βάσιο Παναγιώτη, Αντιδήµαρχο Πόλεως – Προεδρεύων 

2) Γκικάκη Πίτσα, Γ.Γ. ∆ήµου 
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3) Κάππο Αλέξανδρος, Ειδικός Σύµβουλος 

4) Εγγλέζου Κωνσταντίνα, Ειδική Συνεργάτης 

5) Γκουσιάκη Αθανασία, Ειδική Σύµβουλος 

6) Κούλιου Κωνσταντίνα, ∆ιευθύντρια ∆ηµ. Προσόδων & ∆ηµ. Περιουσίας 

7) Παπουλίδου Παρθένα, ∆ιευθύντρια Ηλεκτροµηχανολογικού 

8) Βακαδήµα Αλέκα Προϊστάµενη, Τµηµ. Αρχιτεκτονικών Εφαρµογών της Τ.Υ. 

Υπεύθυνος της ∆ΟΕ ορίστηκε ο κος Βάσιος Παναγιώτης 
 
Τη συµβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της ∆ΟΕ ανέλαβε η εταιρεία PLANET Α.Ε. 

 

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, συµµετείχαν µε σαφώς 
καθορισµένο τρόπο, οι παρακάτω: 

• Αιρετά όργανα  

• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές επιχειρήσεων, υπάλληλοι των 
υπηρεσιών του ∆ήµου) 

• Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη και 
στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. 

 

Τα βήµατα και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αναλύονται όπως παρακάτω. 

- Ενέργεια 1η   Συγκρότηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου στις 22.2.2008 

- Ενέργεια 2η   ∆ιατύπωση αρχικών κατευθύνσεων από τον κ. ∆ήµαρχο προς την ∆ΟΕ στις 
25.2.2008 . 

- Ενέργεια 3η  Προγραµµατισµός  και κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος έργου της ∆ΟΕ  στις  
28.2.2008. 

- Ενέργεια 4η Ορισµός οµάδων εργασίας από υπηρεσίες του δήµου και Ν.Π στις 29.2.2008 

- Ενέργεια  5η  Ενηµέρωση για το Ε.Π , στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 
προσωπικό των υπηρεσιών και Ν. Π του ∆ήµου στις 3.3.2008. 

- Ενέργεια 6η Σύγκληση της ∆ΟΕ , αρχική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης, σύνταξη ερωτηµατολογίων στις 3.3.2008. 

- Ενέργεια  7η  ∆ίδονται ερωτηµατολόγια στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου και των 
Ν.Π.  στις 4.3.2008 

- Ενέργεια  8η ∆ιαδικασίες διαβούλευσης από 5.3.2008  έως   11.4.2008 µε τους 
προϊστάµενους   των υπηρεσιών και Προέδρους Ν.Π του δήµου. 

- Ενέργεια   9η   Παραλαβή ερωτηµατολογίων από υπηρεσίες και Ν.Π στις 5.4.2008. 

- Ενέργεια 10η Η οµάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις στα προηγούµενα 
ερωτηµατολόγια, συνθέτει τη γενική εικόνα του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του και αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά του, στις εξής ενότητες :  

1. ∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες λειτουργίας 

2. Οργάνωση και Συνεργασίες  

3. Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή  
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4. Οικονοµικά 

- Ενέργεια 11η Η οµάδα έργου αξιολογεί τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που 
περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενέργεια και εντοπίζει τα κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής 
ανάπτυξης σε κάθε µία από τις προηγούµενες  θεµατικές ενότητες. 

- Ενέργεια 12η  Η οµάδα έργου εντοπίζει τα θέµατα τοπικής ανάπτυξης που αφορούν στην 
περιοχή του ∆ήµου και αξιολογεί την κατάσταση της περιοχής σε κάθε θέµα, στους εξής 
θεµατικούς τοµείς :  

α) «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  

β) «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός»,  

γ) «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση»,  

- Ενέργεια 13η Η ∆ΟΕ  Αξιολογεί την κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος και  εντοπίζει 
Ευκαιρίες και Κίνδυνους ή Περιορισµούς. Εντοπισµός κρίσιµων ζητηµάτων της περιοχής του 
δήµου. 

- Ενέργεια 14η Ενηµερωτική συνάντηση του κ. ∆ηµάρχου και της ∆ΟΕ µε την Οµάδα Έργου 
Συµβούλου & κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος του έργου στις 10.7.2008 

- Ενέργεια 15η ∆ιαβούλευση της ∆ΟΕ και Οµάδας Έργου Συµβούλου µε προϊσταµένους και 
Προέδρους Ν.Π του δήµου από 17.7.2008 έως 8.8.2008. 

- Ενέργεια 16η Μετά από συνεργασία του κ. ∆ηµάρχου, της ∆ΟΕ και της οµάδας Έργου 
Συµβούλου καθορίζονται: 

Επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω του καθορισµού γενικών 
στόχων και πολιτικών δράσης. 

Οµαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα  

∆ιατύπωση του οράµατος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης. 

- Ενέργεια 17η Η ∆ΟΕ υποβάλλει το στρατηγικό σχέδιο στον κ. ∆ήµαρχο στις 8.10.2008 

- Ενέργεια 18η  Ο κ. ∆ήµαρχος υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον στρατηγικό σχεδιασµό 
στις 10.10.2008  

- Ενέργεια 19η  Συζήτηση και έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στις 16.10.2008. 

- Ενέργεια 20η ∆ηµοσιοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού από 
17.10.2008 έως 3.11.2008 : 

Ενηµέρωση µέσω της ιστοσελίδας του δήµου 

Ενηµέρωση µέσω του τοπικού τύπου 

Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων  που κατατέθηκαν στην είσοδο του ∆ηµαρχείου, στα 
κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών , στα ΣΥΓΕΠ. 

Ανοικτή δηµόσια  συζήτηση στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου στις 29.10.2008  

Συζήτηση και παραλαβή προτάσεων από Προέδρους και µέλη διοικητικών συµβουλίων 
συλλόγων του δήµου , στο γραφείο του κ. ∆ηµάρχου Χαλανδρίου στις 31.10.2008 

- Ενέργεια 21η  Αποστολή του εγκεκριµένου κειµένου στρατηγικού σχεδιασµού στους 
προϊσταµένους και Προέδρους Ν.Π του ∆ήµου προκειµένου να προτείνουν µε γραπτή 
εισήγηση τις δράσεις και τους στόχους της επόµενης διετίας.  

- Ενέργεια 22η Παραλαβή των προτάσεων των υπηρεσιών και των αποφάσεων των 
διοικητικών συµβουλίων Ν.Π του δήµου στις 9.12.2008. 
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- Ενέργεια 23η  Ιεράρχηση , Οµαδοποίηση και οριστικοποίηση των δράσεων του Ε.Π. από την 
∆ΟΕ και οµάδα έργου συµβούλου.  

- Ενέργεια 24η Σύνταξη οικονοµικού προγραµµατισµού από την ∆ΟΕ και οµάδα έργου 
συµβούλου  

- Ενέργεια 25η Σύνταξη   τελικού κειµένου του σχεδίου Επιχειρησιακού προγράµµατος και 
υποβολή στον κ. ∆ήµαρχο 12.12.2008. 

- Ενέργεια 26η Υποβολή τελικού κειµένου του σχεδίου Επιχειρησιακού προγράµµατος από τον 
κ. ∆ήµαρχο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 12.12.2008. 

 
 

1.2. ∆ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Το παρόν τεύχος αναφέρεται στο ΣΤΑ∆ΙΟ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ και περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα βήµατα της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Κατάρτιση σχεδίων δράσης.  

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαµβάνουν στόχους και δράσεις  για την επίτευξη του 
κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου µε σκοπό την εφαρµογή της 
στρατηγικής του ∆ήµου.  

Τετραετής προγραµµατισµός των δράσεων. 

Σκοποί του βήµατος είναι  η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των δράσεων που περιλαµβάνονται 
στα σχέδια δράσης, η οµαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο 
αναλυτικός προγραµµατισµός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 

Οικονοµικός προγραµµατισµός. 

Πραγµατοποιείται εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή 
χρηµατοδότησης, για κάθε έτος της επόµενης τετραετίας, κατανέµονται τα Έργα στις δράσεις πρώτης 
προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά µέτρο και άξονα και 
συντάσσονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες. 
 
 
Για την εκπόνησή του έχουν ληφθεί υπόψη τα συµπεράσµατα των διαδικασιών διαβούλευσης και 
προτάσεις-παρατηρήσεις που κατατέθηκαν σχετικά. 


