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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αποστολή του ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, όπως και κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθµού είναι η
διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για
την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη
βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του.
Η νέα πραγµατικότητα στην εποχή του Καλλικράτη για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση δηµιουργεί
διαφορετικά συναισθήµατα και προσδοκίες για τις περιοχές που συνενώθηκαν. Για το ∆ήµο
Αρχανών Αστερουσίων , ο τρόπος µε τον οποίο η αναπτυξιακή πορεία στη περιοχή του πρώην
∆ήµου «Ν. Καζαντζάκης» θα συνεχιστεί, ο σχεδιασµός µε τον οποίο οι Αρχάνες θα
αποτελέσουν µια σύγχρονη, λειτουργική πόλη µε σεβασµό στην αισθητική που επιβάλει η
ιστορικότητά της, η ευθύνη να αποκτήσει η κοινωνία των Αστερουσίων πρόσβαση σε
σύγχρονες υπηρεσίες και σε υποδοµές που έχει ανάγκη , είναι φαινοµενικά τα κυρίαρχα
ζητούµενα. Φαινοµενικά όµως , γιατί το µείζον είναι η κοινωνική συνοχή σε χρόνο και
οικονοµικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και η προσπάθεια να καταστεί βιώσιµος ο Νέος
∆ήµος όχι ως προς τη διοικητική λειτουργία του , αλλά κυρίως ως τόπος για τους
ανθρώπους του.
Ειδικότερα, σε επίπεδο διατύπωσης του οράµατος εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου
Αρχανών- Αστερουσίων και των νοµικών του προσώπων, η επιθυµητή µελλοντική κατάσταση
αφορά στη ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ,
ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ,
ΜΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ,
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ
ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Οι αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης ή αλλιώς κατευθυντήριες αρχές, που αφορούν τον
τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράµατος, τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε
τους πολίτες, τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και τον τρόπο
διαχείρισης των πόρων του ∆ήµου, στην περίπτωση του ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσίων
έχουν να κάνουν µε την:
 επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης µέσα από την κινητοποίηση των τοπικών
πόρων και δυνατοτήτων µε σεβασµό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
 υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων πολύπλευρης ανάπτυξης µε σεβασµό
στον άνθρωπο,
 διαφάνεια και χρηστή διαχείριση και την προώθηση της ενεργού συµµετοχής
των πολιτών,
 κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,
 ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς,
 ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών.
Ειδικότερα, το αναπτυξιακό σχέδιο ανταποκρίνεται ισόρροπα σε οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές αδυναµίες και προοπτικές της περιοχής µελέτης µέσω µιας νεωτεριστικής
οπτικής έχοντας ως κυρίαρχα τα ακόλουθα στοιχεία:
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Οικονοµική ανάπτυξη του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση της ∆ηµοτικής του
περιουσίας,

µε την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την

αναδιάρθρωση της

αγροτικής παραγωγής στο ∆ήµο σε συνεργασία και

µε άλλους τοπικούς φορείς.


Αξιοποίηση των επιµέρους συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µε στόχο την
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και την δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.



Ενίσχυση εξωστρέφειας για τη βελτίωση των υφιστάµενων προοπτικών
και την ανάδειξη νέων.



Συµµετοχή φορέων και πολιτών στο σχεδιασµό και τη διαδικασία
υλοποίησης του για τη µεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας και τη
δίκαιη κατανοµή των θετικών αποτελεσµάτων της ανάπτυξης.



Στήριξη της νέας Επιχειρηµατικότητας και ειδικά των νέων µορφών
συλλογικοτήτων µέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας .



Βελτίωση των συνθηκών του φυσικού και οικιστικού (αστικού και
περιαστικού)

περιβάλλοντος,

περιβάλλοντος,

αύξηση

του

µε

δείκτες

πρασίνου

ελέγχου

και

άλλων

της

ποιότητας

δράσεων

που

αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


Άµεση αποπεράτωση επέκτασης βιολογικού καθαρισµού, δηµιουργία
µικρών µονάδων βιολογικού καθαρισµού σε περιοχές αποµακρυσµένες
από τις κεντρικές µονάδες, προώθηση της λογικής της ολοκληρωµένης
διαχείρισης απορριµµάτων.



Αξιοποίηση και προστασία περιοχών NATURA, σύνδεση περιοχών φυσικού
κάλλους µε πολιτιστικές δραστηριότητες



Ανάπτυξη

υποδοµών

ορθολογική

διαχείριση

και

σύγχρονων

υδάτινων

λειτουργιών

πόρων

για

την

για

ενιαία

και

εξασφάλιση

της

επάρκειας τους


Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του βασικού οδικού δικτύου του ∆ήµου.



Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου και ιδιαίτερα των ευπαθών
οµάδων,

των κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων , των µειονεκτούντων

και ατόµων µε ειδικές

ανάγκες, των µονογονεϊκών οικογενειών, των

εξαρτηµένων ατόµων κ.λ.π.


∆ηµιουργία

∆ικτύου

κοινωνικής

φροντίδας,

ανάπτυξη

δράσεων

εθελοντισµού
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Αναβάθµιση των υποδοµών Παιδείας όχι µόνο στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και στην τριτοβάθµια και ανάδειξη του
σηµαντικού ρόλου της νέας γενιάς.



Αναβάθµιση όλων των Πολιτιστικών υποδοµών και δηµιουργία νέων
δοµών που θα

αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα του ∆ήµου

Αρχανών Αστερουσίων και

σύνδεσή τους µε πολιτικές ολοκληρωµένης

ανάπτυξης των περιοχών που φιλοξενούνται.


Αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου, αλλά και ενίσχυση,
όπου είναι εφικτό, των αθλητικών σωµατείων και συλλόγων για την
διάκριση του ∆ήµου σε όλους τους τοµείς του Αθλητισµού.



Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισµός όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου και
των Νοµικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων για την ουσιαστική
βελτίωση

της

∆ιοικητικής

του

ικανότητας

αλλά

και

την

αποτελεσµατικότητα στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
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Οι άξονες προτεραιότητας, τα µέτρα & οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου έργων και
δράσεων είναι οι κάτωθι:

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

–

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

&

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
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ΑΞΟΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΑ
1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ – ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.1.1. Χωροταξικός – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
1.1.2. Ανάπλαση Περιοχών – Αισθητική αναβάθµιση
οικισµών
1.1.3 Αστικό Πράσινο

1.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2.1. ∆ιευθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων
1.2.2. Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση περιοχών
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

1.3.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

–

1.4. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ - ∆ΙΚΤΥΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3,4
3,4
3,4

3,4
3,4

1.3.1. Μείωση της ρύπανσης του φυσικού
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από τα
διατιθέµενα απορρίµµατα

3,4

1.3.2. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ∆ήµου

4,10

1.4.1. Έργα συντήρησης βελτίωσης και αναβάθµισης
οδικού δικτύου και άµεσης προσπελασιµότητας
1.4.2. Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός
1.4.3. Αναβάθµιση υποδοµών ύδρευσης οικισµών
1.4.4. Έλεγχος Ποιότητας νερού ύδρευσης και
εξοικονόµηση του – Ευαισθητοποίηση πολιτών
1.4.5. Αναβάθµιση υποδοµών Άρδευσης
1.4.6. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και σήµανση
1.4.7 Αγροτική Οδοποιία

3,4
4,5
4

3,4
3,4
4
4
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ΑΞΟΝΑΣ 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΑ
2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

2.2.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΕΥΠΑΘΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1.1. Βελτίωση των υποδοµών Υγείας και κοινωνικής
Πρόνοιας

4

2.1.2. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας (νηπίων, ηλικιωµένων, ειδικών οµάδων
πληθυσµού)
2.2.1. Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων –
Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών

3,4

6,8
2.3. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

2.3.1. Κτιριακές υποδοµές & βελτίωση της
λειτουργίας των σχολείων Α’ βάθµιας & Β΄βάθµιας
2.3.2. Υποστήριξη λειτουργίας των άλλων
εκπαιδευτικών δοµών που εδρεύουν στον ∆ήµο

2.4. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2.4.1. Πολιτιστικές ∆οµές
2.4.2. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
2.4.3. ∆ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

3,4,6

3,4
3,4,6,8,9
3,6,8,9
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2.5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ
2.5.1. Αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών
εγκαταστάσεων
3,4
2.5.2. ∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών

3,4

2.5.3. Αθλητικές διοργανώσεις
3,6
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ΑΞΟΝΑΣ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3.1.1. Ενέργειες στήριξης του Πρωτογενή Τοµέα
3,6
3.1.2. Ενέργειες στήριξης του ∆ευτερογενούς τοµέα 3,4,6
∆ιαµόρφωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
3.1.3. Ενέργειες στήριξης του Τριτογενούς τοµέα
6
Ενίσχυση τουριστικής φυσιογνωµίας
3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.2.1. Μείωση της ανεργίας των νέων και των
6
γυναικών
3.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.3.1. Αγορά ακινήτων
3.3.2 Συντήρηση της κινητής και ακίνητης δηµοτικής
περιουσίας

1,2, 4
4
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ΑΞΟΝΑΣ 4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.1.1. Εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης
των δράσεων των υπηρεσιών

ΟΛΕΣ

4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΩΝ

4.2.1. Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης
επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών στο έργο
του ∆ήµου

ΟΛΕΣ

4.2.2. Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης των
πολιτών

ΟΛΕΣ

4.2.3. Ενίσχυση της πλήρους διαφάνειας στις
δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ∆ήµος
4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

4.3.1. Ψηφιακός ∆ήµος – ενσωµάτωση νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

4.3.2. Αναβάθµιση υλικοτεχνικού εξοπλισµού
4.3.3. Ενδυνάµωση ανθρώπινου δυναµικού

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

4
ΟΛΕΣ

4.4. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3,4,6
4.4.1. Πολιτική Προστασία
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ

1

Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

2

Τµήµα Οικονοµικής υπηρεσίας

3

Τµήµα Προγραµµατισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης

4

Τµήµα Έργων υποδοµών

5

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

6
7
8
9
ΝΠ∆∆/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10

Γραφείο Ειδικών Συνεργατών – Ειδικών Συµβούλων – Επιστηµονικών
Συνεργατών
Γραφείο ∆ηµάρχου
Οργανισµός κοινωνικής αλληλεγγύης και παιδείας ∆ήµου Αρχανών –
Αστερουσίων
Κοινωφελής επιχείρηση ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσίων
Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήµων Ν. Καζαντζάκη –
Αρχανών - Τεµένους

10

