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Ειςαγωγι
Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων – Φο Χφιςτάμενο Θεςμικό Σλαίςιο
Πε τα άρκρα 203-207 του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (Ρ. 3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ
φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Σ.Ψ.Α.
Πε το άρκρο 266 Ρ. 3852/2010 (Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ
κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ Σ.Ψ.Α. α βακμοφ.
Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν (ΩΥ.ΕΧ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που
εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΣΨΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Υ., όπωσ με:
1. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 18183, ΦΕΞ 534, Β, 13/4/2007 ςτθν οποία κακορίςτθκε θ δομι και το
περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σ.Ψ.Α.
2. τθν αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, τθ
διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Υ.
3. τθν αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ
κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ΣΨΑ αϋ βακμοφ
4. το Υροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
(Σ.Ψ.Α.) α’ βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν
προγραμμάτων. *
5. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 5694/3-2-2011 ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ ΩΑ 18183/134-2007
6. το Υροεδρικό Διάταγμα 89/29.9.2011 με το οποίο τροποποιείται το ΥΔ185/2007 «Τργανα και
διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων
των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α’ βακμοφ». *

Σ ςκοπόσ τθσ ςφνταξθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Διμων είναι θ προϊκθςθ τθσ
ανάπτυξθσ του Διμου, μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου και ςτοχευμζνου ςχεδίου , το οποίο κα είναι
εναρμονιςμζνο με τισ αναπτυξιακζσ κατευκφνςεισ ςε εκνικό επίπεδο. Θ καινοτομία των εν λόγω
προγραμμάτων, ςε ςχζςθ με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα ςυνίςταται ςτο ότι περιλαμβάνουν
δράςεισ τόςο για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του Διμου ςτουσ τομείσ δραςτθριοποίθςισ του
όςο και για τθν εςωτερικι ανάπτυξι του ωσ οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ιδιαίτερο
ενδιαφζρον ζχει επίςθσ ότι θ εκπόνθςθ των Ε.Υ. γίνεται με τθν εμπλοκι όλων των αρμοδίων
πολιτικϊν και υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν και οργάνων.
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Υζραν αυτοφ του ςκοποφ, οι ειδικότερεσ προβλζψεισ του κεςμικοφ πλαιςίου, ςε ςχζςθ με τα
όργανα και τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, αποςκοποφν ςτθν
ειςαγωγι μονίμων διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ
των Σ.Ψ.Α. Θ αναγκαιότθτα τθσ ειςαγωγισ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι προφανισ ςε φορείσ που
διαχειρίηονται δθμόςιουσ πόρουσ και επιτελοφν ζργο προσ όφελοσ των πολιτϊν, όπου κα πρζπει,
ςε όλεσ τισ φάςεισ, προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, να λαμβάνονται υπόψθ
τα κριτιρια τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ.
Υτο πλαίςιο αυτό, ο Διμοσ Χαλκιδζων, κζτοντασ ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ:
 τθν παροχι ςφγχρονων και υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν κοντά ςτον πολίτθ
 τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ του ικανότθτασ
 τθν αξιοποίθςθ όλων των χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν, με ςυγκροτθμζνο αναπτυξιακό ςχζδιο
και ςυνεκτικό προγραμματιςμό
 τθν ιςόρροπθ, κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του
Ξαλλικρατικοφ Διμου
 τθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ
 τθ διαμόρφωςθ και εδραίωςθ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και ςυνοχισ
 τθν προϊκθςθ εξωςτρζφειασ και ςφνδεςισ του με όμορουσ Διμουσ, με Διμουσ αντίςτοιχων
χαρακτθριςτικϊν, με τθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ και με φορείσ - πικανοφσ εταίρουσ ςε
ςυνεργαςίεσ και πρωτοβουλίεσ

εκπονείτο Ε.Σ. ωσ αναγκαίο εργαλείο:
 για να προγραμματίςει, παρακολουκιςει και αξιολογιςει τθ δράςθ του
 για να ανταποκρικεί με ταχφτθτα ςε νζεσ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ
 για να ςυντονίςει και παρακολουκιςει τθ δράςθ των υπθρεςιϊν του,
 για να εντοπίηει ςυνζργειεσ με άλλουσ φορείσ και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ
ςυνεργαςίασ με τουσ φορείσ αυτοφσ.

Κα πρζπει να επιςθμανκεί, ότι θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ του προγράμματοσ «Ξαλλικράτθσ» (ν.
3852/2010) και θ νζα ςυγκρότθςθ των Διμων, διανφει μόλισ το πζμπτο ζτοσ εφαρμογισ τθσ και οι
ςυνεπαγόμενεσ μεταβολζσ ςτο εςωτερικό περιβάλλον του Διμου, δθλαδι νζεσ αρμοδιότθτεσ,
ςυγκρότθςθ και αναδιοργάνωςθ υπθρεςιϊν, εργαςιακζσ μεταβολζσ, διαδικαςτικζσ και
διαχειριςτικζσ απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ, δεν ζχουν «απορροφθκεί» εντελϊσ ςτο νζο πλαίςιο
λειτουργίασ και δθμιουργοφν ζνα πλαίςιο που δυςχεραίνει τον προγραμματιςμό.
Ψζλοσ, τθν παροφςα περίοδο, όπου οι Διμοι καλοφνται να προγραμματίςουν τθ δράςθ τουσ, θ
χϊρα εξακολουκεί να βρίςκεται ςε παρατεταμζνθ φφεςθ, ενϊ παράλλθλα είναι ςε εξζλιξθ
ςθμαντικζσ μεταβολζσ εκνικοφ χαρακτιρα ςε οικονομικό, λειτουργικό και διοικθτικό επίπεδο, με
αποτζλεςμα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ του προγραμματιςμοφ μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τα χαρακτθριςτικά δυςκολίασ του
προγραμματιςμοφ να γίνονται ακόμθ πιο ζντονα.
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Μφρια χαρακτθριςτικά των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων
Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα του Διμου αποτελεί εργαλείο για τθν άςκθςθ του αναπτυξιακοφ του
ρόλου, με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
α. Είναι ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα περιφερειακισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ
διοικθτικισ/επιχειρθςιακισ ικανότθτασ του Διμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακϊν
υποδομϊν και επενδφςεων, αλλά και πρόγραμμα για τθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ
των υπθρεςιϊν και των Ρομικϊν προςϊπων, τα οποία καλοφνται να εφαρμόςουν το ςχζδιο.
Επιπρόςκετα, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ζχει πολυτομεακό χαρακτιρα, με εφροσ κεματικϊν
αντικειμζνων αντίςτοιχου του φάςματοσ των κεμάτων που απαςχολοφν τθν κακθμερινι , αλλά και
μεςοπρόκεςμθ λειτουργία του Διμου. Ξαλφπτει όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων του και εν
δυνάμει το ςφνολο των Δθμοτικϊν υποκζςεων και του υπερτοπικοφ χαρακτιρα ςθμαντικϊν
δράςεων.
β. Αποτελεί το πενταετζσ πρόγραμμα δράςθσ του Διμου και των Οομικϊν προςϊπων του: Χτισ
προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ αντανακλάται θ βοφλθςθ και το όραμα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ
κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε δθμοτικό επίπεδο. Ψο όραμα τθσ
δθμοτικισ αρχισ αποτυπϊνεται ςτθ ςτρατθγικι και αναλφεται ςε πενταετζσ πρόγραμμα δράςθσ
του Διμου και των Ρομικϊν Υροςϊπων του και ςε ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ των Ωπθρεςιϊν του
Διμου και των Ρομικϊν Υροςϊπων του.
γ. Είναι οργανικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ και διοίκθςθσ του Διμου και μζροσ του
προγραμματικοφ του κφκλου: Θ ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι θ αρχικι φάςθ
τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου. Θ
διαδικαςία αυτι αποτελεί το διαρκζσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, των
αιρετϊν οργάνων, τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ, των προϊςταμζνων των Διευκφνςεων και
των Ρομικϊν Υροςϊπων.
δ. Χλοποιείται μζςω των ετθςίων προγραμμάτων δράςθσ του Διμου και των Οομικϊν
Σροςϊπων του: Χκοπόσ τθσ ςφνταξθσ των ετθςίων προγραμμάτων δράςθσ είναι θ εξειδίκευςθ του
ςυνολικοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςε ετιςια προγράμματα των υπθρεςιϊν. Σ ετιςιοσ
προγραμματιςμόσ ςτοχεφει ςτον επιμεριςμό των δράςεων του προγράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ, οι
οποίεσ υλοποιοφν τμιματα του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ
ε. Εκπονείται με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων: Ξατά τθ διαδικαςία ςφνταξισ του
ςυμμετζχουν με ςαφϊσ κακοριςμζνο τρόπο:
- Αιρετά όργανα (Δθμοτικό Χυμβοφλιο, Εκτελεςτικι Επιτροπι, ΔΧ Ρομικϊν Υροςϊπων,
Χυμβοφλια Δθμοτικϊν και Ψοπικϊν Ξοινοτιτων)
- Ωπθρεςιακά ςτελζχθ (Διευκυντζσ υπθρεςιϊν και Ρομικϊν Υροςϊπων, ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ
Υρογραμματιςμοφ)
- Ψοπικοί φορείσ και πολίτεσ, με ζκφραςθ άποψθσ ςτθν ανάπτυξθ του Διμου

ςτ. Αξιοποιεί δείκτεσ επίδοςθσ: Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα διατυπϊνει μετριςιμουσ ςτόχουσ, θ
επίτευξθ των οποίων παρακολουκείται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν επίδοςθσ. Για
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τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ των δεικτϊν αξιοποιοφνται τα ςτοιχεία (εςόδων /
δαπανϊν, πόρων, εκροϊν, αποτελεςμάτων ςτουσ αποδζκτεσ) που τθροφνται ςτισ βάςεισ
δεδομζνων του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενόσ ΣΨΑ.

Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα αποτελεί το βαςικό πλαίςιο κατεφκυνςθσ, προςδιοριςμοφ και
ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν όλων των οργάνων διοίκθςθσ και υπθρεςιϊν και είναι επιβεβλθμζνο
να είναι ευρφτερα γνωςτό ςτουσ εργαηόμενουσ του Διμου, προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι
ςτόχοι του.

Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν ςυλλογικισ εργαςίασ όλων των δομϊν του Διμου
και οδθγεί ςτθν ανάλθψθ δεςμεφςεων μεταξφ των διαδοχικϊν ιεραρχικϊν επιπζδων, ςε ότι
αφορά τθν υλοποίθςθ του τμιματοσ εκείνου ςτο οποίο αυτά εμπλζκονται.
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Ξεκοδολογικι Σροςζγγιςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ
Θ εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ περιλαμβάνει επιμζρουσ βιματα με ςκοπό να
προςεγγιςτοφν και να αναλυκοφν ςυςτθματικά όλεσ οι παράμετροι και όλοι οι ςυντελεςτζσ που
επθρεάηουν και κακορίηουν το πλαίςιο λειτουργίασ και ανάπτυξθσ του Διμου. Ψα βιματα που
περιλαμβάνονται ςτο κάκε ςτάδιο περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια.

Βιμα 1: Σροετοιμαςία και οργάνωςθ
Χκοπόσ του βιματοσ είναι θ προετοιμαςία και οργάνωςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Ψο βιμα ολοκλθρϊνεται με τισ εξισ ενζργειεσ :
- Σργάνωςθ του ζργου από τθ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ ςε ςυνεννόθςθ με τον ζχοντα τθν
ευκφνθ αιρετό τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Υροτείνεται θ δθμιουργία ομάδασ διοίκθςθσ ζργου
.
- Διατφπωςθ των αρχικϊν κατευκφνςεων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ
- Υρογραμματιςμό του ζργου
- Ενθμζρωςθ των αιρετϊν, κακϊσ και των ςτελεχϊν των υπθρεςιϊν και των ΡΥ τθσ Υεριφζρειασ
για τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ

Βιμα 2: Υυνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
Χκοπόσ του βιματοσ είναι θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ:
- τθσ γενικισ εικόνασ τθσ περιοχισ του Διμου ωσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ
- του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου (όργανα διοίκθςθσ, υπθρεςίεσ και Ρομικά
Υρόςωπα)
Για το ςκοπό αυτό, θ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ:
- περιγράφει ςυνοπτικά τθ γενικι, μακροςκοπικι εικόνα τθσ περιοχισ του Διμου αλλά και τον
Διμο ωσ Σργανιςμό
- ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τα Ρομικά του Υρόςωπα, όπου απαιτείται,
παρουςιάηει

τα

γεωγραφικά,

πλθκυςμιακά,

κοινωνικά,

οικονομικά,

πολεοδομικά,

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά.
- ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου, τα Ρομικά του Υρόςωπα, τισ Δθμοτικζσ και Ψοπικζσ
Ξοινότθτεσ και Επιτροπζσ, μζςω ςυναντιςεων εργαςίασ και ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων
περιγραφισ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ, εντοπίηει τα προβλιματα για τθν τοπικι
ανάπτυξθ ςε κάκε κεματικό τομζα
- ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ και τα Ρομικά Υρόςωπα του Διμου, μζςω ςυμπλιρωςθσ
ερωτθματολογίων, αποτυπϊνει και παρουςιάηει ςυνοπτικά:
 τθν οργανωτικι δομι και τα ςυςτιματα λειτουργίασ
 το ανκρϊπινο δυναμικό
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 τισ ςυνεργαςίεσ
 διαδικαςίεσ, ςυςτιματα και πρότυπα που υποςτθρίηουν τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ
 τθν κτιριακι υποδομι και τον τεχνικό εξοπλιςμό
 οικονομικά ςτοιχεία και περιουςία.
- ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τα Ρομικά του Υρόςωπα, μζςω ςυμπλιρωςθσ
ερωτθματολογίων, για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ τομείσ, προβαίνει ςε

εντοπιςμό

προβλθμάτων για τθν εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου. Χειρά πινάκων διευκολφνουν τθ
ςυνοπτικι και περιεκτικι παρουςίαςθ των ςτοιχειϊν που απαιτοφνται.

Θ αξιολόγθςθ τθσ περιοχισ του Διμου και τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του περιλαμβάνει
τουλάχιςτον:
- Ψα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ (τοπικά και εςωτερικά), τα οποία είναι ςκόπιμο να
αντιμετωπιςτοφν από τον Διμο μεςοπρόκεςμα.
- Ψα προβλιματα και τισ δυνατότθτεσ τθσ περιοχισ του Διμου ωσ προσ τα κρίςιμα ηθτιματα και
τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν.
- Ψισ δυνατότθτεσ και τισ υφιςτάμενεσ αδυναμίεσ των υπθρεςιϊν του Διμου και των Ρομικϊν
Υροςϊπων του, ςε ςχζςθ α) με τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν, το ανκρϊπινο δυναμικό, τθν
υλικοτεχνικι τουσ υποδομι, τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, και β) με τθν
οικονομικι κατάςταςθ του Διμου και των Ρομικϊν Υροςϊπων του.
- Ψισ ευκαιρίεσ και τουσ περιοριςμοφσ από εξωγενείσ παράγοντεσ (όπωσ κεςμικό πλαίςιο,
εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και χρθματοδοτιςεισ).

Βιμα 3: Μακοριςμόσ του Ρράματοσ και τθσ Υτρατθγικισ του Διμου-Ματάρτιςθ Υτρατθγικοφ
Υχεδίου
Χκοποί του βιματοσ είναι:
- θ διατφπωςθ του οράματοσ
- θ διατφπωςθ των κατευκυντθρίων πολιτικϊν επιλογϊν τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τθν επόμενθ
περίοδο
- θ επιλογι τθσ ςτρατθγικισ που κα ακολουκιςει ο Διμοσ
- ο προςδιοριςμόσ των Πζτρων και των Χτόχων, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα διαρκρωκεί το
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ)
αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ.

(Οι ενζργειεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και τθν ομάδα ζργου ςε
ςυνεργαςία με τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι).
Βιμα 4: Υυνεργαςία με τουσ όμορουσ Διμουσ και τθν Σεριφζρεια
Χκοπόσ του βιματοσ είναι:
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- θ διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ των δράςεων τοπικισ, υπερτοπικισ και περιφερειακισ
ανάπτυξθσ και θ προϊκθςθ τυχόν διαβακμιδικϊν ςυνεργαςιϊν.
Ψο βιμα περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ:
- Διαβοφλευςθ των δράςεων του Χτρατθγικοφ Χχεδίου, διαβακμιδικζσ ςυνεργαςίεσ, ι
διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ
- Χφνοψθ των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθ των όμορων
Διμων και τθσ Υεριφερειακισ Αρχισ

Βιμα 5: Ζγκριςθ του Υτρατθγικοφ Υχεδίου και Διαδικαςίεσ Διαβοφλευςθσ
Ψο βιμα περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ:
- Ζγκριςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο μετά από ειςιγθςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
- Υαρουςίαςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου ςτθν Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ
- Υαρουςίαςθ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου μζςω των διακζςιμων ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν
επικοινωνίασ
- Διαβοφλευςθ
- Χφνοψθ των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν

Βιμα 6: Ματάρτιςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδίου
Πε ςκοπό τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ του Διμου, ςτο βιμα αυτό, καταρτίηεται το
Επιχειρθςιακό Χχζδιο για τθν επίτευξθ κάκε Χτόχου του Χτρατθγικοφ Χχεδίου.
Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονεσ, Πζτρα, Χτόχουσ, όπωσ ζχουν καταρτιςτεί ςτθ
φάςθ κατάρτιςθσ του Χτρατθγικοφ Χχεδίου, και δράςεισ που εξειδικεφουν τθ ςτρατθγικι του
Διμου. Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα καταρτίηεται από τθν Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ ςε
ςυνεργαςία με τθν Ωπθρεςία / Ρομικό Υρόςωπο που είναι αρμόδια για το Πζτρο και το Χτόχο. Για
τθν επίτευξθ των Χτόχων του κάκε Πζτρου ςχεδιάηεται ςειρά Δράςεων.
Για τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου απαιτοφνται οι εξισ ενζργειεσ:
1. Εξειδίκευςθ των Πζτρων και των Χτόχων ςε Δράςεισ
2. Χυνοπτικι περιγραφι του ςχεδίου δράςθσ για κάκε αρμόδια υπθρεςία

Ψο Επιχειρθςιακό Χχζδιο αναφζρεται τόςο ςε δράςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ όςο και ςε δράςεισ
εςωτερικισ ανάπτυξθσ.
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Βιμα 7: Σενταετισ Σρογραμματιςμόσ των Δράςεων. Ρικονομικόσ Σρογραμματιςμόσ του
Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ
Χκοποί του βιματοσ είναι:
- Λεράρχθςθ & προγραμματιςμόσ των δράςεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια
υπθρεςία, φορείσ υλοποίθςθσ και χωροκζτθςθ, προτεραιότθτα, προςδιοριςμόσ των
αναγκαίων ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ τουσ, εκροζσ, κλπ.
- Εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ των δράςεων
- Εκτίμθςθ των εςόδων και των πθγϊν χρθματοδότθςθσ
- Ξατανομι των εςόδων ςτα ζτθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν των δράςεων

Σ πενταετισ και ο οικονομικόσ προγραμματιςμόσ πραγματοποιοφνται από τθν Διεφκυνςθ
Υρογραμματιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία / Ρομικό Υρόςωπο που είναι αρμόδια για το
Πζτρο και το Χτόχο.
Υροκειμζνου να αποκτθκεί θ ςυγκεντρωτικι εικόνα των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ αλλά και θ εικόνα για επιμζρουσ κατανομζσ, θ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ
δθμιουργεί και ομαδοποιεί ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ.
Ψζλοσ ςυντάςςονται οι Χρθματοδοτικοί Υίνακεσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ.

Βιμα 8: Σροςδιοριςμόσ Δεικτϊν Σαρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ
Χτο βιμα αυτό προςδιορίηονται οι δείκτεσ με βάςθ τουσ οποίουσ κα πραγματοποιείται θ
παρακολοφκθςθ

και

θ

αξιολόγθςθ

του

Επιχειρθςιακοφ

Υρογράμματοσ.

Σι

δείκτεσ

παρακολοφκθςθσ κατθγοριοποιοφνται ςε δείκτεσ ειςροϊν, εκροϊν και αποτελζςματοσ.

Βιμα 9: Ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ & Φελικζσ Ενζργειεσ
Ψο βιμα περιλαμβάνει τισ εξισ ενζργειεσ:
- ζγκριςθ από το ΔΧ του κάκε Ρομικοφ Υροςϊπου του Διμου, εντόσ μιασ (1) εβδομάδασ από
τθν ειςιγθςθ των υπθρεςιϊν του, των ςτόχων και των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ που το
αφοροφν.
- ολοκλιρωςθ

του

ςχεδίου

Επιχειρθςιακοφ

Υρογράμματοσ

από

τθ

Διεφκυνςθ

Υρογραμματιςμοφ
- υποβολι του ςχεδίου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι ςτο
Δθμοτικό Χυμβοφλιο, επιςυνάπτοντασ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ των Ρομικϊν Υροςϊπων του
Διμου για δράςεισ/ ςχζδια δράςθσ που τα αφοροφν.
- ζγκριςθ του ςχεδίου από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο
- ζλεγχο για τθ νομιμότθτα τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ από τθν
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, με υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ εγκεκριμζνθσ από το Δθμοτικό
Χυμβοφλιο
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- δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από τον Διμο.

Χτθ ςυνζχεια περιγράφονται τα βιματα τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε ςτον Διμο
Χαλκιδζων. Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν απεικονίηεται:
1. θ αλλθλουχία των βθμάτων για το ςχεδιαςμό, τθν εκπόνθςθ και τθν ολοκλιρωςθ του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
2. το μεκοδολογικό πλαίςιο για τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου.

Υχιμα 1: Διαγραμματικι απεικόνιςθ των ςταδίων κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ
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Υχιμα 2: Ξεκοδολογικό πλαίςιο για τθν Ματάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ

Σεριβάλλον και
Σοιότθτα ηωισ

Μοινωνικι μζριμνα &
ςυνοχι - Σολιτιςμόσ –
Ακλθτιςμόσ – Σαιδεία /
ΔΒΞ

Επιχειρθςιακόσ Υχεδιαςμόσ
(Άξονεσ, Πζτρα, Χτόχοι, Δράςεισ, Χρονικόσ και
Σικονομικόσ Υρογραμματιςμόσ)

Ρικονομία και
Απαςχόλθςθ

Εςωτερικι Ρργάνωςθ
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Θ Διαδικαςία Υφνταξθσ του Ε.Σ. του Διμου Χαλκιδζων – Ρμάδα Διοίκθςθσ Ζργου
Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του Ε.Υ. ακολουκεί το περιεχόμενο των Υροεδρικϊν Διαταγμάτων 185
και 89 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων των ΣΨΑ ϋ βακμοφ». Θ μεκοδολογία εκπόνθςθσ, ζγινε ζτςι ϊςτε
ςε όλεσ τισ φάςεισ του ζργου, να διαςφαλιςτεί θ κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ εμπλοκι των
υπθρεςιϊν και των Ρομικϊν Υροςϊπων του Διμου. Αφενόσ μεν διότι γνωρίηουν τα προβλιματα
τθσ περιοχισ, τισ ανάγκεσ των πολιτϊν αλλά και των δυνατοτιτων που μποροφν να αξιοποιθκοφν,
αφετζρου δε διότι βαςικόσ ςτόχοσ του κεςμοφ είναι θ ειςαγωγι μόνιμων διαδικαςιϊν
προγραμματιςμοφ ςτουσ Διμουσ.

Σ ςτόχοσ επομζνωσ ιταν, μετά τθ ςφνταξθ του ςυγκεκριμζνου Ε.Υ., οι υπθρεςίεσ και ειδικότερα θ
αρμόδια για τθ ςφνταξθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Ε.Υ. Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ,
να είναι ςε κζςθ να αναλάβει το ζργο αυτό ςτισ επόμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ.

Ειδικότερα, θ διαδικαςία που ακολουκικθκε περιγράφεται ςυνοπτικά, ςτθ ςυνζχεια:

I. Υραγματοποιικθκε ενθμζρωςθ

των αιρετϊν, των Διευκυντϊν του Διμου Χαλκιδζων και των

ςτελεχϊν των Ρομικϊν Υροςϊπων για το ςκοπό, τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία
ςφνταξθσ του Ε.Υ. και προζκυψε το οργανωτικό ςχιμα. Ψο ςχιμα αυτό παρουςιάηεται και
επεξθγείται ςτθ ςυνζχεια:

ΦΡ ΥΧΘΞΑ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ
 Δθμοτικό Χυμβοφλιο
 Εκτελεςτικι Επιτροπι
 Διμαρχοσ
 Αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ Υρογραμματιςμοφ
 Δ/νςθ Υρογραμματιςμοφ και Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου
 Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ κατάρτιςθσ του Ε.Υ., το οποίο ειςθγείται ςτο
Δθμοτικό Χυμβοφλιο προσ ψιφιςθ
 Σ Αντιδιμαρχοσ ςυντονίηει τισ ςχζςεισ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου με τισ υπθρεςίεσ
του.
 Θ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ,
των υπθρεςιϊν του Διμου και των Ρομικϊν Υροςϊπων του κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ
του Ε.Υ, κακϊσ και για τθ ςφνταξθ ςχεδίου Χτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ, τα
οποία υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
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Ρμάδα Διοίκθςθσ Ζργου :
Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, ςτο πλαίςιο τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ λειτοφργθςε Σμάδα
Διοίκθςθσ Ζργου τθν οποία απαρτίηουν οι :
 Ξεράτςασ Ξων/νοσ, Διευκυντισ ΕΥ & νζων ΨΥ - Χυντονιςτισ ΣΔΕ
 Ξυριάκθσ Λωάννθσ, Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ ΥΑΣ
 Ππουλζρου Παρία, υπάλλθλοσ ΕΥ
 Ψηάρασ Γεϊργιοσ, Ειδικόσ Χυνεργάτθσ
 Ξατςοφλθσ Δθμιτρθσ, Ειδικόσ Χυνεργάτθσ
 Ππουραντάσ Θρακλισ, Ειδικόσ Χυνεργάτθσ
 Ψαντάλου Ρίκθ, Ειδικόσ Χφμβουλοσ

Θ ομάδα εποπτεφεται από τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο Υρογραμματιςμοφ Διαμαντι Ξαρκαντελίδθ.
Σ Διμαρχοσ Χριςτοσ Υαγϊνθσ ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό Γραμματζα Ψθλζμαχο Πωραΐτθ ζχουν
τθ γενικι εποπτεία τθσ προόδου των εργαςιϊν.
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Υχιμα 3: Διαγραμματικι απεικόνιςθ Υχιματοσ Ρργάνωςθσ Ζργου για τθν υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ 4 κεματικοί τομείσ
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II.

Αφοφ ςυμφωνικθκε το οργανωτικό ςχιμα, ζγινε αναλυτικι ςυηιτθςθ για τουσ ςκοποφσ, το

περιεχόμενο και τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του Ε.Υ. ςτα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ
και προςδιορίςτθκαν οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν τθσ Σμάδασ Διοίκθςθσ Ζργου.

ΙΙΙ.

Ψα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεργάςτθκαν με τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τον τρόπο οργάνωςθσ

του ζργου, τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ και τα κεματικά πεδία.

ΙV.

Χυντάχκθκαν και διανεμικθκαν προσ ςυμπλιρωςθ, με τθ μζκοδο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, ωσ

προσ το εςωτερικό περιβάλλον, ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ Ωπθρεςιϊν και Ρομικϊν Υροςϊπων,
κακϊσ και τισ Χχολικζσ Επιτροπζσ ερωτθματολόγια (τρεισ διαφορετικοί τφποι εντφπων ςφνοψθσ)
για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, των προβλθμάτων και των προτάςεων ςε όλουσ
τουσ κεματικοφσ τομείσ αρμοδιοτιτων τθσ Υεριφζρειασ.

V.

Υραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ εργαςίασ με τουσ Αντιδθμάρχουσ και τουσ εκπροςϊπουσ
όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων

VI.

Ξατά τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων ζγιναν παράλλθλα ςυναντιςεισ με τουσ
Διευκυντζσ των Ωπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτελζχθ και διοικιςεισ των Ρομικϊν Υροςϊπων και
Χχολικϊν Επιτροπϊν, με ςτόχο τθ βζλτιςτθ αποτφπωςθ των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

VII.

Αναηθτικθκαν εξωτερικζσ πθγζσ ςτοιχείων, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν ςτθν καταγραφι
τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςτισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου
(Χτατιςτικι Ωπθρεςία, νζο ΕΧΥΑ και νζο Υεριφερειακό ΕΧΥΑ, Υεριφερειακό Υλαίςιο Χωροταξικοφ
Χχεδιαςμοφ, Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Υρωτογενοφσ Ψομζα Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ,
Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ RIS 3, κ.λ.π.)

VIII.

Χυντάχκθκαν επιςτολζσ προσ τουσ όμορουσ Διμουσ Διρφφων – Πεςςαπίων, Ερζτριασ,
Κθβαίων, Ψανάγρασ, Σρχομενοφ, κακϊσ και προσ τθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ με ςτόχο
προτάςεισ προϊκθςθσ διαβακμιδικϊν και διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν.
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1. ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΣΕΤΙΡΧΘΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ
1.1. ΒΑΥΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ

1.1.1. Χωροταξικι ζνταξθ – γεωγραφικά χαρακτθριςτικά
Θ γενικι εικόνα τθσ περιοχισ του Διμου
Σ Διμοσ Χαλκιδζων είναι Διμοσ τθσ περιφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ που ςυςτικθκε με το
Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων Διμων Ανκθδϊνοσ, Οθλαντίων,
Αυλίδοσ, Ρζασ Αρτάκθσ και Χαλκιδζων. Θ ζκταςθ του Διμου είναι 424,77 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ
του 102.223 κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Αρχισ (ΕΟ.ΧΨΑΨ) του
2011.
Ζδρα του Διμου είναι θ Χαλκίδα.
Σ Διμοσ με πλθκυςμό που ξεπερνά πλζον τουσ 100.000 μόνιμουσ κατοίκουσ κατατάςςεται ςτουσ
μεγαλφτερουσ Διμουσ τθσ Χϊρασ και μάλιςτα με ςυνεκτικά μθτροπολιτικά χαρακτθριςτικά
οργάνωςθσ μεταξφ του τζωσ Διμου και νυν ΔΕ Χαλκιδζων και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
Οθλαντίων, Ανκθδϊνοσ, Αυλίδοσ και Ρ. Αρτάκθσ.
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Σ Ξαλλικρατικόσ Διμοσ ζχει ςθμαντικό υπόβακρο να αξιοποιιςει δυνατότθτεσ ςτθν
παροφςα,κρίςιμθ οικονομικι ςυγκυρία, αναπροςαρμόηοντασ το παραδοςιακό του μοντζλο και
δθμιουργϊντασ ςυμπλθρωματικότθτα παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ, ζτςι ϊςτε ςταδιακά να αναδειχκεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο αςτικό- παραγωγικό
κζντρο εκνικισ ςθμαςίασ.
Θ Χαλκίδα χαρακτθρίηεται από ζντονο δυϊςμό προςανατολιςμοφ αφοφ ανικει ςτθν Υεριφζρεια
Χτερεάσ Ελλάδασ με εντονότατεσ λειτουργικζσ εξαρτιςεισ από και προσ τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
Ακινασ. Χυνιςτά πλζον τον μεγαλφτερο Διμο τθσ Υεριφζρειασ, και το ςε ςυνδυαςμό με τθν
ιδιότθτά του ωσ πρωτεφουςα τθσ ΥΕ Εφβοιασ του προςδίδει ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθν
απαίτθςθ ενδυνάμωςθσ μεγάλων υποδομϊν, ςτθ διεκδίκθςθ ςθμαντικϊν παρεμβάςεων και ςτθν
κατανομι κονδυλίων.
Ψα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά του Διμου είναι:
 Σλεονεκτικι γεωγραφικι κζςθ: γειτνίαςθ με τθν Αττικι, μικρι απόςταςθ από το αεροδρόμιο
των Χπάτων, γειτνίαςθ με δίκτυα ςυγκοινωνιϊν εκνικοφ χαρακτιρα (ΥΑΚΕ- ΣΧΕ- μεγάλα
Οιμάνια), εφκολθ ςιδθροδρομικι και οδικι πρόςβαςθ, ςφνδεςθ με επιχειρθματικι ηϊνθ
Κιβασ – Σινόφυτων / Χχθματαρίου.
 Ρ μεγαλφτεροσ αςτικόσ πόλοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Β.Α. Αττικισ- Βοιωτίασ- Εφβοιασ
και Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ, με επίπεδα πλθκυςμοφ άνω των 100.000 κατοίκων.
 Φουριςτικόσ προοριςμόσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ: διαμορφωμζνθ ανάπτυξθ
παρακεριςτικοφ τουριςμοφ και Β’ κατοικίασ, ςτο ςφνολο των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, τουριςμοφ
διθμζρου κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, ανάπτυξθ δεφτερθσ κατοικίασ.
 Υλοφςιοι και αξιόλογοι πολιτιςμικοί και ιςτορικοί πόροι – μακραίωνθ ςυνεχισ ιςτορικι
διαδρομι από το 3.000π.χ. ζωσ ςιμερα - Ιδιαίτερθ φυςικι ομορφιά – ιδιαίτερο ανάγλυφο. Χθμαντικι παράδοςθ ςτον τομζα τθσ αρχιτεκτονικισ

Χτον αντίποδα αυτϊν των πλεονεκτθμάτων και κυρίωσ λόγω τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ τθσ
χϊρασ, εντοπίηονται ςθμαντικά ηθτιματα, όπωσ :
 Θ ραγδαία αποβιομθχάνιςθ θ οποία επζφερε ζντονα κοινωνικά και οικονομικά ηθτιματα,
δθμιουργϊντασ παράπλευρεσ επιπτϊςεισ με το αναξιοποίθτο απόκεμα εγκαταςτάςεων και
δευτερογενοφσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ λόγω τθσ εγκατάλειψισ τουσ.
 Θ ςυνακόλουκθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και θ διάρρθξθ του κοινωνικοφ ιςτοφ.

 Θ λειτουργία τθσ Χαλκίδασ ωσ περιαςτικόσ δορυφόροσ τθσ πρωτεφουςασ, με ζντονθ
κακθμερινι μεταφορά εργαηόμενων και ςπουδαςτϊν, οι οποίοι όμωσ δεν καταναλϊνουν
ειςόδθμα ςτθν περιοχι.
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Χωροταξικόσ Υχεδιαςμόσ
Σ Εκνικόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, τα Ειδικά Χωροταξικά για τον Ψουριςμό, τθ Βιομθχανία, τισ
Ωδατοκαλλιζργειεσ και τθν Ενζργεια, και ο υφιςτάμενοσ Υεριφερειακόσ Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ,
ο οποίοσ βρίςκεται ςε φάςθ ανακεϊρθςθσ (και ζχει υςτεριςει θ ολοκλιρωςι του) καταγράφουν
βαςικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ Χαλκίδασ, τα οποία όμωσ πρζπει να εναρμονιςτοφν ςτισ
κατευκφνςεισ του ςυνόλου των Χωροταξικϊν.
Ψα κυριότερα ηθτιματα εναρμόνιςθσ – ανακεϊρθςθσ, μεταξφ του Γενικοφ/Ειδικϊν Χωροταξικϊν
και του Υεριφερειακοφ Χωροταξικοφ είναι :
-

Θ Χαλκίδα (με Οιβαδειά και Κιβα) εξαρτϊνται λειτουργικά από τθν ΠΥΑ / Θ Χαλκίδα
προωκείται ωσ δευτερεφων διαπεριφερειακόσ πόλοσ τθσ ΥΧτΕ με ειδικό ρόλο (ενεργειακόσ
κόμβοσ)

- Θ βιομθχανικι και μεταποιθτικι δραςτθριότθτα τθσ ΥΧτΕ παρουςιάηει ζντονθ εξάρτθςθ από
τθν Ακινα και τθν Π.Υ.Α. και δομείται επάνω ςτον άξονα Ακινα-Σινόφυτα-Κιβα-ΧαλκίδαΟαμία / Σ δευτερογενισ τομζασ οργανϊνεται ςε άξονεσ-δζςμεσ ςυνδεόμενεσ με πόλουσπόλεισ με διακριτό και διαπεριφερειακό ρόλο (Χαλκίδα–Χχθματάρι-Σινόφυτα)

- Σ λιμζνασ Χαλκίδασ πρζπει να παίξει υποςτθρικτικό ρόλο ωσ προσ τουσ λιμζνεσ Αττικισ
(γενικά το λιμενικό ςφςτθμα τθσ ΥΧτΕ καλείται να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςτθν Αττικι
για τθν αποςυμφόρθςι τθσ) / Σ λιμζνασ Χαλκίδασ λειτουργεί ανεξάρτθτα, ωσ
διαπεριφερειακοφ επιπζδου.
- Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ εςτιάηεται ςτισ ακτζσ τθσ Εφβοιασ και τον ορεινό χϊρο τθσ ΥΧτΕ /
Θ τουριςτικι ανάπτυξθ προωκείται ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ, μζςω ιπιων και
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ που κα αξιοποιοφν τθν τοπικι οικονομία και φυςιογνωμία.

- Αναδεικνφονται ςε εκνικισ εμβζλειασ πόρουσ ςτο τομζα των υδατοκαλλιεργειϊν οι περιοχζσ
του Παλιακοφ-Διαφλου Ωρεϊν και Ευβοϊκοφ / Ωσ προσ τθ χωροκζτθςθ των ΥΣΑΩ που
προτείνει το ΕΥΧΧΑΑ Ωδατοκαλλιεργειϊν δεν παρατθροφνται διαφορζσ με το ΥΥΧΧΑΑ .
- Υροωκείται θ λειτουργία Εμπορευματικοφ Υάρκου (logistics) ωσ «ςτρατθγικοφ υποδοχζα»
ςτθν Αυλϊνα (Βόρεια Αττικι) / Θ πρόταςθ πρζπει να εξεταςκεί ςε ςχζςθ με τθ βιομθχανικι
ςυςςϊρευςθ ςτα «Σινόφυτα – Χχθματάρι - Κιβα» και τουσ ιδθ αναπτυςςόμενουσ Ξόμβουσ
Χυνδυαςμζνων Πεταφορϊν τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ που προτείνει το ΥΥΧΧΑΑ.
Χε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ εφαρμογισ – επικαιρότθτασ του Υεριφερειακοφ Χωροταξικοφ –
εκτόσ των άλλων - επιςθμαίνεται ςταςιμότθτα ι και αρνθτικι τροχιά ςε δυνατά ςθμεία τθσ
Υεριφζρειασ, όπωσ :
 Θ γεωργο - διατροφικι τθσ παραγωγι εγγφσ τθσ Ξθτρ. Ακινασ.
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 Φα μεγάλα φυςικά ορεινά οικοςυςτιματα & τοπία τθσ & οι ιδιότυποι καλάςςιοι &
νθςιϊτικοι χϊροι τθσ / Βιοποικιλότθτα / Φουριςμόσ.
 Ρι κερμαλιςτικοί πόροι & θ παράδοςι τθσ ςτον ιαματικό τουριςμό.
 Θ διαςφνδεςθ πολιτιςτικϊν / φυςικϊν πόρων μεταξφ τουσ, με τισ πόλεισ, τθν οικονομία.

Χαφζςτατα, ςτθν εφαρμογι του Υεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ, εντοπίηονται
προβλιματα, που ενδεικτικά αφοροφν :
• Φθν κακυςτζρθςθ των παρακάμψεων των αςτικϊν ςυγκεντρϊςεων (ιδίωσ τθσ Χαλκίδασ).
• Φθν αβεβαιότθτα τθσ βραχυπρόκεςμθσ Σεριφερειακισ πολιτικισ ςτθν οικονομικι
ςυγκυρία.
• Φθν κακυςτζρθςθ του περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ.
• Φθν κακυςτζρθςθ του ςχεδιαςμοφ επιπ. ΓΣΥ / ΥΧΡΡΑΣ
• Φθν εγκατάλειψθ γεωργικισ καλλιεργοφμενθσ γθσ.
• Φθν αςάφεια μθχανιςμϊν οργανωμζνθσ ανάπτυξθσ.
• Φθν αλλθλοςυγκρουόμενθ διαβάκμιςθ “λιμζνων”

Πε βάςθ τισ χωροταξικζσ παραμζτρουσ , ο Διμοσ Χαλκιδζων πρζπει :
 Οα μετατρζψει τθ γειτνίαςι του με τθν ΞΣΑ ςε διακεκριμζνο πλεονζκτθμα
 Οα κατοχυρϊςει ςτον υπό ανακεϊρθςθ Σεριφερειακό Χωροταξικό Υχεδιαςμό βαρφνοντα –
κεντρικό ρόλο, με βάςθ τθ δθμογραφία, τα χαρακτθριςτικά και τα ςτρατθγικά του
πλεονεκτιματα.

Γεωγραφικά χαρακτθριςτικά
Χτα βόρεια, ο Διμοσ Χαλκιδζων ςυνορεφει με το Διμο Διρφφων-Πεςςαπίων, βορειοδυτικά με το
Διμο Σρχομενοφ, νότια με το Διμο Ψανάγρασ, νοτιοανατολικά με το Διμο Ερζτριασ και
νοτιοδυτικά με το Διμο Κθβαίων.
Ζχει τθν ιδιαιτερότθτα παρά το ότι διοικθτικά ανικει ςτθν ΥΕ Εφβοιασ, να καταλαμβάνει ζκταςθ
τθσ Εφβοιασ αλλά και τθσ θπειρωτικισ Χτερεάσ Ελλάδασ
Υαρουςιάηει πολυμορφία χαρακτθριςτικϊν, με κυρίαρχο τθν εκτεταμζνθ ακτογραμμι, θ οποία
εμπλουτίηεται με νθςιά, χερςαία υδατικά ςυςτιματα, ορεινζσ, δαςικζσ περιοχζσ και ορεινοφσ
όγκουσ. Σι ςθμαντικότεροι φυςικοί πόροι του Διμου παρουςιάηονται ςτον Υίνακα που ακολουκεί.
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Φυςικοί Σόροι

Ξονάδεσ Ξζτρθςθσ
Ονομαςία

Δάςθ

1. Δθμοτικι Ενότθτα
Χαλκιδζων
2. Δθμοτικι Ενότθτα
Οθλαντίων
3. Δθμοτικι Ενότθτα
Ανκθδϊνασ
4. Δθμοτικι Ενότθτα Ρζασ
Αρτάκθσ
5. Δθμοτικι Ενότθτα
Αυλίδασ

Ζκταςθ (ςτρ.)

Πθγι άντλθςθσ
ςτοιχείων

Θμερομθνία
Καταγραφισ

7.200 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

66.200 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

71.600 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

8.600 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

53.600 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

1. Δζλτα του ποταμοφ
Οιλαντα -υγροβιότοποσ
Βιότοποι
2. Ωγρό-βιότοποσ
Ξολοβρζχτθ
Υεδιάδεσ
Οίμνεσ
(περιλαμβάνονται
και λίμνεσ από
φράγματα)

Βοςκότοποι

800 ςτρ.

15.000 ςτρ.

el.wikipedia.org

2011

2. Ωλίκθ

19.100 ςτρ.

el.wikipedia.org

2011

900 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

12.000 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

9.400 ςτρ.

geodata.gov.gr

2011

Πλικοσ

Πθγι άντλθςθσ
ςτοιχείων

Θμερομθνία
Καταγραφισ

Πθγι άντλθςθσ
ςτοιχείων

Θμερομθνία
Καταγραφισ

Πθγι άντλθςθσ
ςτοιχείων

Θμερομθνία
Καταγραφισ

1. Δθμοτικι Ενότθτα
Οθλαντίων
2. Δθμοτικι Ενότθτα
Ανκθδϊνασ
3. Δθμοτικι Ενότθτα
Αυλίδασ

1. Κτυπονιςι ι Εγγλεηονιςι

1

2. Γάτηα ι Γλαρονιςι

1
Ποςοςτό
Κάλυψθσ %

1. Όροσ Πτϊον
2. Όροσ Κτυπάσ
Ονομαςία

χλμ

1.Ακτζσ Νοτίου Ευβοϊκοφτερεά
2.Ακτζσ Βόρειου Ευβοϊκοφτερεά
Ακτζσ

2011

1. Υαραλίμνθ

Ονομαςία
Σρεινοί Τγκοι

2008

1. Υεδιάδα του Οιλα

Ονομαςία
Ακατοίκθτα Ρθςιά

Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα
Διμου
Οθλαντίων 2007
-2010
Υ.Δ. (ΦΕΞ
642/Δ/9-101989)

23,9
36,7

3.Ακτζσ Νοτίου ΕυβοϊκοφΕφβοια

24,9

4.Ακτζσ Βόρειου Ευβοϊκοφ16,617
Εφβοια
Δ.Ε. Χαλκίδασ: Αςτζρια, ουβάλα , Κουρζντι, Λιανι Άμμοσ, Παναγίτςα.
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Δ.Ε. Λθλαντίων: Λευκαντί, Μποφρτηι.
Δ.Ε.Ανκθδϊνοσ: Άγιοσ Μθνάσ, Αλυκζσ, Βαλοποφλα, Λουκιςίων.
Δ.Ε.Ν.Αρτάκθσ: Βολζρι, Καλάμια.
Δ.Ε.Αυλίδοσ: Παραλία ςτο Φάρο, Παραλία Αυλίδασ

Ποηάμια

1. Λήλας
Ονομαζία

Πεπιοσέρ Natura

Λίμνες Υλίκη & Παραλίμνη (Σύζηημα Βοιωηικού
Κηθιζζού)
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κωδικός
GR
2410001/SCI

Έκηαζη
(ζηρ.)
116.065
ζηπ.

1.1.2. Φο προφίλ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΧΑΝΜΙΔΑΥ
Θ ΔΕ Χαλκίδασ αποτελεί τθ «μθτρόπολθ» του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χαλκιδζων και χωροταξικά
βρίςκεται ςτο κζντρο πλαιςιοφμενθ από τισ άλλεσ τζςςερεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Οθλαντίων, Ρ.
Αρτάκθσ, Αυλίδασ και Ανκθδϊνασ.
Χφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτουσ 59.125 κατοίκουσ διαρκϊσ
αυξανόμενοσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Θ ζκταςθ τθσ ΔΕ είναι 30,804 τετρ. χλμ. Θ ςχζςθ του
πλθκυςμοφ ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ προςδίδουν τα χαρακτθριςτικά αςτικοφ κζντρου, που ωσ προσ
τον αςτικό ιςτό είναι ςυμπαγζσ.
Θ ΔΕ Χαλκίδασ γεωγραφικά παρουςιάηει το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό να εκτείνεται προσ τθν
πλευρά τθσ Εφβοιασ, αλλά και τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ με τθν οποία ενϊνεται με τισ δυο γνωςτζσ
γζφυρεσ (παλαιά γζφυρα Ευρίπου και Ωψθλι Γζφυρα). Αποτελεί το διοικθτικό, κοινωνικό,
εμπορικό και διοικθτικό κζντρο τόςο του Ξαλλικρατικοφ Διμου, όςο και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
και τθσ Εφβοιασ.
Χθμαντικότερα πλεονεκτιματα τθσ ΔΕ Χαλκίδασ είναι :
 Θ δυναμικι τθσ ωσ αςτικό κζντρο και κζντρο πολυδφναμθσ παροχισ υπθρεςιϊν, γεγονόσ που
ςυγκεντρϊνει οικιςτικι τάςθ εξυπθρετοφμενων πολιτϊν, εργαηόμενων, φοιτθτϊν ςτα ΨΕΛ,
αλλά και ςυναλλαςςόμενων.
 Θ ςυγκζντρωςθ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ και αναψυχισ κυρίωσ ςτο παραλιακό τθσ μζτωπο,
γεγονόσ που προςελκφει πλικοσ επιςκεπτϊν από τθν Αττικι αλλά και από τα αςτικά και
θμιαςτικά κζντρα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ. Ειδικά ςε ςχζςθ με τθ Χτερεά Ελλάδα, ο
προςδιοριςμόσ τθσ Χαλκίδασ ωσ το μοναδικό παρακαλάςςιο αςτικό κζντρο τθσ τθ
διαφοροποιεί ωσ προοριςμό και τθν κακιςτά ελκυςτικι. Χτα χαρακτθριςτικά αυτά κα πρζπει
να προςτεκεί θ ευκολία τθσ πρόςβαςισ τθσ.
 Θ άμεςθ προςβαςιμότθτά τθσ με δθμόςιεσ και τακτικζσ ςυγκοινωνίεσ ειδικά από τθν Αττικι
(ΞΨΕΟ, ςιδθρόδρομοσ, προαςτιακόσ) κακϊσ και με ιδιωτικά οχιματα.
 Σ ςθμαντικόσ διαχρονικόσ πολιτιςτικόσ πλοφτοσ του τόπου (αρχαιολογικοί, βυηαντινοί και
νεϊτεροι χρόνοι), ο οποίοσ κεφαλαιοποιείται από ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ τθσ τζχνθσ που
ταυτίηονται με τθν πόλθ (Χκαρίμπασ, Χκαλκϊτασ, κ.λπ.)
 Σ ςυνδυαςμόσ των πολιτιςτικϊν μνθμείων με τον φυςικό πλοφτο, όπωσ αυτόσ
«ξεδιπλϊνεται» από το παγκόςμιο φαινόμενο των νερϊν του Ευρίπου, τθν παραλιακι ηϊνθ ,
τα αξιοκζατά τθσ (φροφριο Ξαράμπαμπα, Ξόκκινο Χπίτι, παλαιό Δθμαρχείο κ.λ.π.), κακϊσ και
θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ περιςςότερων ελεφκερων χϊρων.
 Ψο απόκεμα το «εςωτερικοφ» αςτικοφ μετϊπου (ςυνοικία Αγίασ Υαραςκευισ, Δθμοτικι
Αγορά, νεοκλαςικά κτίρια, κτίρια προβιομθχανικισ και βιομθχανικισ περιόδου) που μποροφν
να αναδειχκοφν και να αποκαταςτακοφν, δίνοντασ προςτικζμενθ αξία ςτο ςφνολο.
 Θ περαιτζρω ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν τθσ και θ οργάνωςθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ τθσ
πόλθσ για τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν δράςεων και τθν τόνωςθ τθσ
τοπικισ οικονομίασ.
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Επιδίωξθ τθσ ΔΕ Χαλκίδασ είναι να κεφαλαιοποιιςει τον πλοφτο τθσ, να αναδείξει τθν
ταυτότθτά τθσ και να δθμιουργιςει φυςιογνωμία μια πόλθσ ςφγχρονθσ, ελκυςτικισ για ηωι και
εργαςία. Οα αξιοποιιςει τα δυνατά χαρακτθριςτικά τθσ και να διαμορφωκεί ςε ςφγχρονο
αςτικό κζντρο, με καλι ποιότθτα περιβάλλοντοσ και ηωισ, με ευρεία πολιτιςτικι δράςθ , με
κοινωνικι ςυνοχι, με βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ τθσ. Σαράλλθλα να δθμιουργιςει προχποκζςεισ
για τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, με εξωςτρζφεια και καινοτομικό προςανατολιςμό.

Ψα ςθμαντικότερα ηθτιματα για τθ ΔΕ Χαλκίδασ είναι :
 Θ ανάγκθ να αναβακμίςει – βελτιϊςει – εκςυγχρονίςει – βαςικζσ περιβαλλοντικζσ υποδομζσ
(αποχζτευςθ, ΕΕΟ, ςυλλογι ομβρίων), να βελτιϊςει υπθρεςίεσ φδρευςθσ και κακαριότθτασ,
κακϊσ και να αποτελζςει πιλοτικό πρότυπο ςτθ διαχείριςθ των αςτικϊν απορριμμάτων με
ζμφαςθ ςτθν ανακφκλωςθ και τθν επαναξιοποίθςθ υλικϊν.
 Θ ανάγκθ να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει το «ενεργειακό πρότυπο» τθσ πόλθσ , αξιοποιϊντασ
τουσ φυςικοφσ τθσ πόρουσ, τισ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ και το εφροσ των δθμοτικϊν
κτιρίων και εγκαταςτάςεων, με ςτόχο τθν εφαρμογι ςφγχρονθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ,
κακϊσ και τθν μείωςθ των ρφπων και του ενεργειακοφ κόςτουσ.

 Θ ανάγκθ να επανατροφοδοτιςει τον αςτικό ιςτό με παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ,
ανάπλαςθσ, αναςυγκρότθςθσ και επαναξιοποίθςθσ περιοχϊν (όπωσ π.χ. θ Δθμοτικι Αγορά),
κακϊσ και να διευρφνει τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ με ζργα πραςίνου και ςχεδιαςμό
δραςτθριοτιτων για τουσ πολίτεσ.
 Θ αντιμετϊπιςθ τθσ υςτζρθςθσ ςε ςφγχρονα οδικά ζργα, που πρζπει να διεκδικθκεί θ
χρθματοδότθςθ και καταςκευι τουσ. Ξορυφαίο ηιτθμα αποτελεί θ παράκαμψθ Χαλκίδασ, που
αφορά τθν πόλθ, τον Ξαλλικρατικό Διμο και όλθ τθν Εφβοια. Υαράλλθλα ο αναςχεδιαςμόσ
κυκλοφοριακϊν παρεμβάςεων, ρυκμίςεων και ςυγκοινωνιϊν ςε νζα βάςθ , μπορεί να
αποφορτίςει τθ Χαλκίδα και να δθμιουργιςει νζα εικόνα ςτον αςτικό ιςτό.

 Θ δυνατότθτα να αξιοποιιςει το πολυδιάςτατο πολιτιςτικό τθσ απόκεμα, να δικτυϊςει
μνθμεία και περιοχζσ, να αποκαταςτιςει, να ενδυναμϊςει και να αναδείξει τθν τοπικι
κλθρονομιά και να δθμιουργιςει πολιτιςτικι ταυτότθτα με ςυνδυαςτικζσ δράςεισ για τον
ακλθτιςμό, τθ νεολαία, τθν επιχειρθματικότθτα και τθν τόνωςθ τθσ ντόπιασ οικονομίασ.
 Θ ανάγκθ να ενδυναμϊςει τισ κοινωνικζσ τθσ δομζσ, να επεκτείνει δράςεισ δθμιουργϊντασ
πλιρεσ πλζγμα κοινωνικισ παρζμβαςθσ, και να διεκδικιςει τθν ολοκλιρωςθ βαςικϊν
υποδομϊν υγείασ (Ροςοκομείο Χαλκίδασ)
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 Θ δυνατότθτα να αναδείξει τον πρωταγωνιςτικό τθσ ρόλο ωσ μθτροπολιτικό κζντρο, με
ζμφαςθ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, κακιερϊνοντασ παράλλθλα
ιςόρροπθ διαςφνδεςθ αςτικϊν περιοχϊν – υπαίκρου ςτο ςφνολο του Ξαλλικρατικοφ Διμου.

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ Ο. ΑΤΦΑΜΘΥ
Θ ΔΕ Ρζασ Αρτάκθσ, είναι θ μια από τισ πζντε ΔΕ του Διμου Χαλκίδασ (Χαλκιδζων, Οθλαντίων,
Ανκθδϊνοσ, Αυλίδασ και Ρ. Αρτάκθσ) Ζχει ζκταςθ 23,015 τ.χλμ. και βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό
τμιμα του Διμου, ςτθν πλευρά τθσ Εφβοιασ. Αποτελείται από ζνα Δθμοτικό Διαμζριςμα και ζναν
οικιςμό (Ρ. Αρτάκθ), που βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με το ςθμαντικό αςτικό κζντρο τθσ Χαλκίδασ.
Χτθν απογραφι του 2011 είχε πραγματικό πλθκυςμό 9.489 κατοίκουσ, ζχοντασ διαρκι και
ςθμαντικι αυξθτικι τάςθ τα τελευταία 60 χρόνια.
Θ περιοχι ζχει ιςχυρζσ ςχζςεισ εξάρτθςθσ από το δυναμικό αςτικό κζντρο τθσ Χαλκίδασ. Σ
οικιςμόσ τθσ Ρ. Αρτάκθσ ουςιαςτικά αποτελεί προάςτιο τθσ Χαλκίδασ και τθ φυςικι προζκταςι
τθσ προσ Βορρά, αφοφ βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με τθν βόρεια πολεοδομθμζνθ ζκταςι τθσ.
Υρακτικά Χαλκίδα και Ρ. Αρτάκθ λειτουργοφν ωσ ζνασ ενιαίοσ οικιςτικόσ χϊροσ και μάλιςτα
κακϋυπζρβαςθ των ορίων των αντίςτοιχων ΓΥΧ.
Υλεονεκτιματά για τθν περιοχι αποτελοφν :
 Θ προνομιακι τθσ κζςθ, ςε ςχζςθ με τθν Ξεντρικι και Βόρεια Εφβοια και το πλικοσ των
επιςκεπτϊν που διζρχονται από τθν περιοχι χρθςιμοποιϊντασ τθ μοναδικι οδό πρόςβαςθσ
που διζρχεται μζςα από τθν Ρ. Αρτάκθ.
 Θ ανάπτυξθ κρθςκευτικοφ τουριςμοφ με επίκεντρο τθν Πονι Φανερωμζνθσ και ςε
ςυνδυαςμό με τθν Πονι Αγ. Λωάννθ Φϊςου ςτθν Ξεντρικι Εφβοια.
 Θ προςταςία και ανάδειξθ των ηωνϊν προςταςίασ τθσ φφςθσ, του Ξολοβρζχτθ που βρίςκεται
ςτα όρια Ψαχνϊν και Αρτάκθσ, κακϊσ του καταφυγίου άγριασ ηωισ ςτθν περιοχι Γιαμίνα ςτα
όρια των Διμων Χαλκιδζων και Διρφφων/Πεςςαπίων
 Θ άμεςθ γειτνίαςθ με τθ Χαλκίδα και θ ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ τθσ Ρ. Αρτάκθσ ωσ αςτικό
παρακαλάςςιο προάςτιο, κατάλλθλο για μόνιμθ και παρακεριςτικι κατοικία.
 Θ φπαρξθ αξιοςθμείωτθσ δθμοτικισ περιουςίασ, περίπου 19.000 ςτρζμματα αγροτοδαςικισ
ζκταςθσ

Επιδίωξθ τθσ Ο. Αρτάκθσ είναι να αξιοποιιςει τα πλεονεκτιματά τθσ, να διατθριςει τον
αυξανόμενο πλθκυςμό τθσ βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων, να αυξιςει τθν
επιςκεψιμότθτά τθσ αναδεικνφοντασ τον τοπικό πλοφτο ςυνδυάηοντασ παράκτιεσ και χερςαίεσ
δραςτθριότθτεσ.

Χυνοπτικι αποτφπωςθ ηθτθμάτων τθσ περιοχισ
 Αναγκαιότθτα παρεμβάςεων για να αντιςτραφεί θ φκίνουςα φυςιογνωμία τθσ περιοχισ που
χαρακτθρίηεται :
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- από μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα οδικοφ δικτφου και δυςκολίεσ κυκλοφορίασ και
πρόςβαςθσ (απαιτοφνται ςιμανςθ, κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ, εξεφρεςθ ι / και
διαμόρφωςθ χϊρων ςτάκμευςθσ, ονοματοκεςία οδϊν, ςυντιρθςθ δθμοτικοφ δικτφου και
κυρίωσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ και οδικισ αςφάλειασ ςτον κεντρικό επαρχιακό άξονα
Χαλκίδασ – Ρ. Αρτάκθσ)
- από ελλείψεισ ςε παρεμβάςεισ αναπλάςεων /διαμορφϊςεων/ βελτιϊςεων/ ςυντθριςεων
ελεφκερων και κοινόχρθςτων χϊρων, πλατειϊν, παιδικϊν χαρϊν, χϊρων πραςίνου, ακτϊν
και παραλιϊν
- από ελλείψεισ ςε υποδομζσ κακαριότθτασ και φδρευςθσ (κάδοι αποκικευςθσ
απορριμμάτων, μικροκάδοι, παροχι επαρκοφσ ποιοτικά και ποςοτικά νεροφ φδρευςθσ ςε
όλθ τθ ΔΕ, με πρόβλεψθ εξυπθρζτθςθσ του εποχιακά αυξανόμενου πλθκυςμοφ)
- από αναξιοποίθτο δίκτυο αποχζτευςθσ και εγκαταςτάςεων Βιολογικοφ Ξακαριςμοφ, με
ςυνζπεια κινδφνουσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των καλάςςιων νερϊν.
 Αναγκαιότθτα προςταςίασ, ανάδειξθσ και προβολισ του τοπικοφ, και διαδθμοτικοφ φυςικοφ
πλοφτου, κακϊσ και τθσ υπάρχουςασ δθμοτικισ περιουςίασ ςε ςυνδυαςμό με τον τοπικό και
ευρφτερο κρθςκευτικό τουριςμό.
 Αναγκαιότθτα ςθμαντικϊν ζργων για τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία και κωράκιςθ τθσ
περιοχισ από ειςροι ομβρίων υδάτων.

 Αναγκαιότθτα αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ (κακαριότθτα,
φδρευςθ, διαμόρφωςθ και αξιοποίθςθ δθμοτικϊν κτιρίων για ςτζγαςθ και άλλων αναγκαίων
υπθρεςιϊν, όπωσ π.χ. ιατρείο)
 Αναγκαιότθτα ςυντονιςμοφ των τοπικϊν αναγκϊν με τισ προτεραιότθτεσ των υπθρεςιϊν του
Διμου, ειδικά ςε ότι αφορά ζργα και τεχνικζσ παρεμβάςεισ

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΝΘΝΑΟΦΙΩΟ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Οθλαντίων, βρίςκεται ςτθν Ροτιοανατολικι πλευρά του Διμου, ςτθν Εφβοια
και αποτελείται από ζξι (6) Ξοινότθτεσ : τισ Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ Αγίου Ρικολάου και Βαςιλικοφ
κακϊσ και τισ Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ Αφρατίου, Φφλλων, Ρ. Οαμψάκου και Πφτικα.
Υλθκυςμιακά είναι θ πρϊτθ ςε μζγεκοσ (μετά τθν ΔΕ Χαλκίδασ) Δθμοτικι Ενότθτα του Διμου, με
μόνιμο πλθκυςμό 16.994 κατοίκουσ (απογραφι 2011). Θ ζκταςι τθσ είναι 111,446 τετρ. χλμ.,
μζγεκοσ που τθν κατατάςςει δεφτερθ (μετά τθν ΔΕ Αυλίδασ) ανάμεςα ςτισ πζντε Δθμοτικζσ
Ενότθτεσ του Διμου.
Αποτελεί ιςχυρό τουριςτικό πόλο τθσ Χαλκίδασ, ωσ προσ τθν παραλιακι τθσ ηϊνθ, θ οποία
αποτελεί περιοχι παρακεριςτικισ κατοικίασ κακϊσ και προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν κυρίωσ τουσ
κερινοφσ μινεσ.
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Υλεονεκτιματα για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Οθλαντίων αποτελοφν :
 Θ ςτρατθγικι τθσ κζςθ ςε ςχζςθ με το αςτικό κζντρο τθσ Χαλκίδασ, κακϊσ και με τθν Ξεντρικι
και Ρότια Εφβοια, αφοφ αποτελεί περιοχι διζλευςθσ των πολυάρικμων επιςκεπτϊν.
 Θ ελκυςτικότθτα που παρουςιάηει ωσ κερινόσ προοριςμόσ (πρακτικά τριπλαςιάηεται ο
πλθκυςμόσ τθσ) ειδικά ςτθν παραλία Οευκαντί, κακϊσ και ςτισ παραλιακζσ περιοχζσ εςτίαςθσ
και αναψυχισ Οάμψακο, Πποφρηι, οι οποίεσ προςελκφουν
επιςκζπτεσ και τα
Χαββατοκφριακα ι / και εορταςτικζσ περιόδουσ.
 Σι ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που τα τελευταία χρόνια προςελκφουν γφρω από το
Οευκαντί φίλουσ του ςζρφινγκ και του διαρκϊσ ανερχόμενου κάιτ
 Θ πλοφςια και αξιόλογθ αγροτικι γθ γφρω από τον ποταμό Οιλαντα, το γνωςτό Οθλάντιο
πεδίο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αποδοτικό ςε καλλιζργειεσ όπωσ αμπζλια, ελιζσ,
εςπεριδοειδι, οπωροκθπευτικά και φροφτα (π.χ. ςφκο)
 Ψο ςθμαντικό πολιτιςτικό απόκεμα τθσ περιοχισ με ζμφαςθ ςτο Ξάςτρο ςτο Ξαςτζλι Φφλλων,
και ςτθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ οποία μπορεί να ςυνδυαςτεί με τουσ φυςικοφσ τθσ
πόρουσ.

Επιδίωξθ τθσ ΔΕ Νθλαντίων είναι να δϊςει προςτικζμενθ αξία ςτα πλεονεκτιματά τθσ,
αυξάνοντασ τθν επιςκεψιμότθτά τθσ ωσ τουριςτικι περιοχι, κακϊσ και ωσ περιοχι κεματικοφ
τουριςμοφ (ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ). Σαράλλθλα να ςυγκρατιςει τον πλθκυςμό τθσ με μια
οικονομία που κα αξιοποιεί τουσ τοπικοφσ πόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανάδειξθσ
δυναμικισ ςτον πρωτογενι τομζα και κα παρζχει περιςςότερεσ και πιο ποιοτικζσ υπθρεςίεσ
ςτουσ πολίτεσ.

Χυνοπτικι αποτφπωςθ ηθτθμάτων τθσ περιοχισ


Θ ανάγκθ ενίςχυςθσ των βαςικϊν υποδομϊν, με προτεραιότθτα τα οδικά ζργα και τισ
πεηοδρομιςεισ. Ειδικότερα :
- Ψθ χρθματοδότθςθ και ολοκλιρωςθ του Ρότιου Άξονα τθσ Εφβοιασ, με προτεραιότθτα ςτο
πλιρεσ από άποψθ μελετϊν ζργο «Υαράκαμψθ Βαςιλικοφ»
- Ψθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διάνοιξθσ οδοφ πρόςβαςθσ ςτο
Οευκαντί , που κα αναβακμίςει ουςιαςτικά τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι και
κα διευκολφνει τθν προςπζλαςθ κατοίκων και επιςκεπτϊν
- Ψθν πεηοδρόμθςθ τθσ παραλιακισ περιοχισ ςτο Οευκαντί , που κα ενιςχφςει τθν οικιςτικι,
παρακεριςτικι και τουριςτικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ, κακϊσ και τθν επζκταςθ του
θλεκτροφωτιςμοφ.
- Ψθ βελτίωςθ του τοπικοφ δικτφου, τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ και τθ ςιμανςθ προσ
οικιςμοφσ, παραλιακζσ ηϊνεσ, περιοχζσ αναψυχισ, τοπία φυςικοφ κάλλουσ.



Θ ανάγκθ ενίςχυςθσ περιβαλλοντικϊν υποδομϊν ςτον τομζα των απορριμμάτων και τθσ
διαχείριςθσ νερϊν . Ειδικότερα :
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- Θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανεπάρκειασ νεροφ φδρευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου.
- Θ ολοκλιρωςθ του αποχετευτικοφ δικτφου ςτο Βαςιλικό και θ αντιμετϊπιςθ τθσ
διαχείριςθσ λυμάτων ςτισ παραλιακζσ περιοχζσ Οαμψάκου και Πφτικα
- Θ αντιμετϊπιςθ των ελλείψεων ςε κάδουσ και ο εκςυγχρονιςμόσ των μζςων προςωρινισ
αποκικευςθσ και ςυλλογισ – μεταφοράσ απορριμμάτων.


Θ ςθμαντικι υςτζρθςθ ςε ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και διευκζτθςθσ του
ποταμοφ Οιλαντα, που κα ςυμβάλλουν αφενόσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ και αφετζρου
ςτθν αξιοποίθςθ του παραγωγικοφ πεδίου.



Θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ εγκαταςτάςεων και ανάδειξθσ /προβολισ ειδικοφ ακλθτικοφ
τουριςμοφ, με ζμφαςθ ςτα καλάςςια ςπορ κάιτ και ςζρφινγκ, κακϊσ και ςτθν ιδθ
υπάρχουςα περιοχι μοντελιςμοφ ςτθ Οάμψακο.



Θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του τοπικοφ πολιτιςτικοφ πλοφτου, με προτεραιότθτεσ το
Ξάςτρο ςτο Ξαςτζλι Φφλλων, το κτίριο Υαπαφράγκα, τθ φιλοξενία τθσ μουςικισ ςυλλογισ του
εντόπιου Γεραμάνθ, κακϊσ και τθν περαιτζρω ενίςχυςθ υποδομϊν, δομϊν και
δραςτθριοτιτων πολιτιςμοφ και κοινωνικισ μζριμνασ.



Θ ανάγκθ βελτιϊςεων των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και θ αναβάκμιςθσ τθσ
ποιότθτασ ηωισ τουσ, μζςα από παρεμβάςεισ εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και
αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ κοινόχρθςτων χϊρων και περιοχϊν.

ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΑΧΝΙΔΑΥ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αυλίδασ χωροκετείται ςτθ Ροτιοδυτικι πλευρά του Διμου Χαλκιδζων, ςτθν
πλευρά τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ και αποτελείται από τζςςερεισ Ξοινότθτεσ : τισ Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ
Βακζοσ και Υαραλίασ Αυλίδασ και τισ Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ Ξαλοχωρίου-Υαντειχίου και Φάρου.
Πε τθν απογραφι του 2011 ζχει πλθκυςμό 9.306 κατοίκουσ, ενϊ θ ζκταςι τθσ ανζρχεται ςε
122,235 τ.χλμ. Υαρά τθ μεγάλθ τθσ ζκταςθ ζχει αυξθμζνθ ςθμειακι πλθκυςμιακι πυκνότθτα που
εντοπίηεται ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, με ζμφαςθ προσ τθν παραλιακι ηϊνθ.
Θ ΔΕ Αυλίδασ αποτελεί τθν πφλθ ειςόδου προσ τθν Εφβοια και τθ Χαλκίδα, μζςω του ςφγχρονου
αυτοκινθτόδρομου Χαλκίδα - Χχθματάρι , αλλά και μζςω τθσ ΥΕΣ Χαλκίδα – Φιτςϊνα – Γζφυρα
Κθβϊν. Θ γειτνίαςι τθσ με τισ περιβαλλοντικά επιβαρυμζνεσ περιοχζσ Σινοφφτων – Χχθματαρίου
– Κθβϊν, ζχει δθμιουργιςει φαινόμενα ρφπανςθσ ςτθν περιοχι, με επιπτϊςεισ κυρίωσ ςτον
υδροφόρο ορίηοντα και ςτθν αιςκθτικι του τοπίου. Χτον αντίποδα αυτισ τθσ οπτικισ, το μεγάλο
και ενδιαφζρον μικοσ ακτογραμμϊν ςτον Ρότιο Ευβοϊκό, ζχει ιδθ προςδϊςει ςτισ παραλιακζσ
περιοχζσ δυναμικι παρακεριςτικισ και δευτερεφουςασ κατοικίασ.
Χθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ ΔΕ Αυλίδασ αποτελοφν :
 Θ προνομιακι τθσ κζςθ, ωσ πφλθ ειςόδου ςτθν Εφβοια και τθ Χαλκίδα, κακϊσ και θ γειτνίαςι
τθσ με ελκυςτικά ςτθν Αττικι παρακεριςτικά κζντρα, όπωσ το Διλεςι.
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 Θ ανεπτυγμζνθ παραλιακι τθσ ηϊνθ και θ αυξθμζνθ επιςκεψιμότθτα τθσ περιοχισ
 Ψο «δυνατό» ιςτορικό τθσ όνομα, που ςυνδζεται με ζνα από τα κορυφαία γεγονότα τθσ
αρχαίασ ιςτορίασ και θ δυνατότθτα ανάδειξθσ και προβολισ των αρχαιολογικϊν χϊρων και
μνθμείων
 Θ δυνατότθτα ςυνδυαςτικισ αξιοποίθςθσ του παρακεριςτικοφ και ιςτορικοφ τουριςμοφ , που
μπορεί να αποδϊςει προςτικζμενθ αξία ςτθν περιοχι και να προςελκφςει περιςςότερουσ και
πιο ποιοτικοφσ επιςκζπτεσ.

Επιδίωξθ τθσ ΔΕ Αυλίδασ είναι να ενιςχφςει το ιςτορικό τθσ όνομα, να δθμιουργιςει
διαφοροποιθμζνθ επιςκεψιμότθτα, να βελτιϊςει τα χαρακτθριςτικά του υφιςτάμενου
τουριςτικοφ πόλου και παράλλθλα να αναβακμίςει τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ,
εξομαλφνοντασ τισ ανιςότθτεσ του τόπου. Επιπλζον να παρζχονται περιςςότερεσ και καλφτερεσ
υπθρεςίεσ ςτουσ δθμότεσ και τουσ επιςκζπτεσ, με αναβάκμιςθ κυρίωσ τοπικϊν οδικϊν
υποδομϊν και με υπθρεςίεσ κακαριότθτασ αςτικοφ και υπαίκριου χϊρου, κακϊσ και ακτϊν.

Ψα ςθμαντικότερα ηθτιματα τθσ περιοχισ είναι :
 Θ ανάγκθ αναβάκμιςθσ του οδικοφ δικτφου, με βελτιϊςεισ, ςυντθριςεισ, ανακαταςκευζσ και
νζα αγροτικι και δθμοτικι οδοποιία, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ με
παρεμβάςεισ ςιμανςθσ. Υαράλλθλα θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ πλθροφοριακϊν πινακίδων για
τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν περιοχι.
 Σι ελλείψεισ ςε υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ειδικά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ λόγω τθσ αφξθςθσ
του πλθκυςμοφ και τθσ ανάγκθσ κακαριςμοφ μεγάλου μικουσ ακτογραμμϊν.
 Θ ενίςχυςθ τθσ περιοχισ με βαςικζσ υποδομζσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, επεξεργαςίασ
λυμάτων και αντιπλθμμυρικϊν ζργων, με ολοκλιρωςθ των ζργων που είναι ιδθ ςε εξζλιξθ
και ςχεδιαςμό/ προγραμματιςμό / καταςκευι νζων παρεμβάςεων
 Θ υςτζρθςθ ςε ενζργειεσ και ζργα προςταςίασ και αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
τθσ Αυλίδασ, όπωσ ο αρχαιολογικόσ χϊροσ, ο Ραόσ τθσ Αρτζμιδασ, το πθγάδι του Αγαμζμνονα,
κ.λ.π και θ δθμιουργία brandname με επίκεντρο τθ κυςία τθσ Λφιγζνειασ και τον Ψρωϊκό
πόλεμο.
 Θ περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ εγκαταλελειμμζνων βιομθχανικϊν περιοχϊν και ο ζλεγχοσ
και θ λιψθ μζτρων αντιρρφπανςθσ ςε λειτουργοφςεσ δραςτθριότθτεσ που δθμιουργοφν
οχλιςεισ.
 Θ ανάγκθ παρεμβάςεων αναβάκμιςθσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ και θ διερεφνθςθ δυνατοτιτων
περαιτζρω αξιοποίθςθσ του παραλιακοφ μετϊπου με υποδομζσ φιλοξενίασ ςκαφϊν.
 Θ παροχι περιςςότερων και καλφτερων υπθρεςιϊν ποιότθτασ ηωισ ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ
τθσ Αυλίδασ.
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ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΑΟΘΘΔΩΟΡΥ
Θ ΔΕ Ανκθδϊνοσ βρίςκεται ςτθ βορειοδυτικι πλευρά του Διμου Χαλκιδζων, ςτο τμιμα τθσ
Χτερεάσ Ελλάδασ. Αποτελείται από τθ Δθμοτικι Ξοινότθτα Δροςιάσ και τθν Ψοπικι Ξοινότθτα
Οουκιςίων. Σ πλθκυςμόσ τθσ είναι 7.309 κάτοικοι – ο πλζον ολιγάρικμοσ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ ΔΕ –
ςτον οποίο αντιςτοιχεί θ μεγαλφτερθ ζκταςθ : 137,266 τετρ.χλμ. Υαρά το εφροσ τθσ ζκταςισ τθσ
οικιςτικά εμφανίηει πυκνότθτα ςτθν παραλιακι τθσ ηϊνθ και ειδικά ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Δροςιάσ
και των Οουκιςίων.
Θ εκτεταμζνθ ακτογραμμι τθσ και θ ποιότθτα των παραλιϊν ζχουν αναδείξει τθν περιοχι τθσ
Δροςιάσ ςε πόλο παρακεριςτικισ και δευτερεφουςασ κατοικίασ. Υαράλλθλα, τόςο θ Δροςιά, όςο
και τα Οουκίςια εξαιτίασ τθσ άμεςθσ πρόςβαςισ τουσ από το αςτικό κζντρο τθσ Κιβασ, αποτελοφν
προοριςμό επιςκεπτϊν ειδικά τουσ κερινοφσ μινεσ.
Γενικά, θ ΔΕ Ανκθδϊνοσ ζχει αναπτυχκεί ςε πρότυπο οικογενειακοφ παρακεριςτικοφ τουριςμοφ, ο
οποίοσ λόγω τθσ εςωςτρζφειάσ του δεν ζχει αποδϊςει υψθλι προςτικζμενθ αξία ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν. Ψαυτόχρονα, θ διαρκϊσ επεκτεινόμενθ οικιςτικι τάςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ
κεςμικοφ πλαιςίου χριςεων γθσ, ςυρρίκνωςε τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ τθσ περιοχισ.
Χαρακτθριςτικό επίςθσ τθσ Δροςιάσ είναι οι μεγάλεσ εκτάςεισ που κατζχει ο Χυνεταιριςμόσ
Χυνιδιοκτθτϊν Δροςιάσ, γεγονόσ που, παρά τθν εν γζνει καλι ςυνεργαςία τθσ ΔΕ με τον ΧΧΔαποτελεί ζναν επιπλζον περιοριςμό ςτθν προςταςία και αξιοποίθςθ του τόπου.
Υλεονεκτιματα για τθν Ανκθδϊνα αποτελοφν :
 Θ προνομιακι γεωγραφικι τθσ κζςθ και ο φυςικόσ τθσ πλοφτοσ που εςτιάηεται ςτισ όμορφεσ
και εκτεταμζνεσ ακτζσ του Βόρειου Ευβοϊκοφ, τισ οποίεσ πλουτίηει το μικρό νθςί Εγγλεηονιςι
ι Ξτυπονιςι.
 Ψο προφίλ τθσ παρακεριςτικισ κατοικίασ, το οποίο διακζτει χαρακτθριςτικά οικονομικισ
ιςχφοσ και μπορεί να αποτελζςει βάςθ για τουριςτικι ανάπτυξθ άνω του μζςου επιπζδου.
 Θ φπαρξθ βαςικϊν και ςφγχρονων υποδομϊν και λειτουργιϊν.
 Θ ολοκλιρωςθ του ΓΥΧ, που βρίςκεται ςε τελικό ςτάδιο , προκειμζνου να περιοριςτεί θ
άναρχθ δόμθςθ και να υπάρχει ζνα βαςικό πλαίςιο οργάνωςθσ του χϊρου και ανάπτυξθσ τθσ
περιοχισ.

Επιδίωξθ τθσ ΔΕ Ανκθδϊνασ είναι να αποδϊςει ταυτότθτα ςτο χϊρο, να αποκαταςτιςει τθν
ιςορροπία ανάμεςα ςτον υπάρχοντα κερινό τουριςμό, τθν αξιοποίθςθ τθσ αγροτικισ
παραγωγισ, τθν ποιότθτα ηωισ κατοίκων και επιςκεπτϊν και τθν προςταςία του φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. Σαράλλθλα να ενδυναμϊςει τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του
φυςικοφ τθσ πλοφτου ζτςι ϊςτε να δϊςει νζα ϊκθςθ ςε περιςςότερο και ποιοτικότερο
τουριςμό.
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Ψα ςθμαντικότερα ηθτιματα τθσ περιοχισ είναι :
 Θ ανάγκθ ςυγκρότθςθσ του χϊρου για τον περιοριςμό τθσ διάςπαρτθσ κατοικίασ και τθσ
άναρχθσ δόμθςθσ και για τθν προςταςία των παραγωγικϊν ηωνϊν και των περιοχϊν φυςικοφ
κάλλουσ.
 Θ ανάγκθ ολοκλιρωςθσ και λειτουργίασ ζργων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και αρδευτικϊν
δικτφων, με ςκοπό τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων, και του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθν
προϊκθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ.

 Θ ανάγκθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ ςχεδίου δράςθσ για τθν διαφφλαξθ και προςταςία τθσ
ποιότθτασ των νερϊν κολφμβθςθσ, των ακτϊν και των υδροβιοτόπων τθσ περιοχισ (Γλφφα,
Αλυκζσ), από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ ιχκυοκαλλιζργειεσ, κ.λ.π.)
 Θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ, με ζμφαςθ ςτο Εγγλεηονιςι,
κακϊσ και ςε ςυνδυαςτικζσ μορφζσ τουριςμοφ (ακτογραμμζσ, παραλία, ορειβατικά
μονοπάτια, αγροτουριςμόσ)

 Θ ανάγκθ ολοκλιρωςθσ και καταςκευισ ζργων αιςκθτικισ, πολιτιςτικισ και κοινωνικισ
αναβάκμιςθσ με πλατείεσ, ποδθλατόδρομουσ, παιδικζσ χαρζσ, ςχολεία και κοινωνικζσ /
πολιτιςτικζσ / ακλθτικζσ υποδομζσ. Ψο πλαίςιο αυτό πρζπει να ςυνδυαςτεί με ζνα πλιρεσ
πλζγμα υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ κακαριότθτασ, θλεκτροφωτιςμοφ, ςυγκοινωνιϊν,
κοινωνικϊν, ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δράςεων.
 Σι ελλείψεισ βελτίωςθσ, αναβάκμιςθσ, επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου
(προςβάςεισ από Χαλκίδα και Φιτςϊνα, ενδοδθμοτικι και δθμοτικι οδοποιία), κακϊσ και οι
παρεμβάςεισ οδικισ αςφάλειασ (ςθμάνςεισ, φωτιςμόσ, κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ, κ.λ.π.)

32

1.1.3. Δθμογραφικζσ τάςεισ – Μοινωνικά χαρακτθριςτικά πλθκυςμοφ

ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ
424,77

Ζκταςθ (τ.χμ.):
Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
85.852
Ξόνιμοσ Σλθκυςμόσ:
1991
85.573
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991

202,116

2001

92.202

2011

2001

92.809

2011

2001

217,065

2011

102.223
102.420

241,118

(θ πυκνότθτα
υπολογιςμζνθ βάςει
του μόνιμου
πλθκυςμοφ 2011).

Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011)
Χφνολο
0-9
10-19
102.223 11.124
10.744
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :

20-29
13.424

30-39
17.303

40-49
15.722

Δείκτθσ Γιρανςθσ
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ

50-59
12.660

60-69
9.727

70 ετϊν
και άνω
11.519
0,78
0,43
1,47

ΔΘΞΡΦΙΜΕΥ ΕΟΡΦΘΦΕΥ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Ρνομαςία
Χαλκιδζων
Οθλαντίου
Ανκθδϊνοσ
ΡζασΑρτάκθσ
Αυλίδοσ

ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ
Σ Διμοσ Χαλκιδζων εμφανίηει ςθμαντικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ του κατά τα τελευταία 50 χρόνια.
Από το 1991 ζωσ το 2011 ςυνολικά ο Διμοσ Χαλκιδζων ζχει ςθμειϊςει πλθκυςμιακι αφξθςθ 16,29%
γεγονόσ που δε ςυμβαδίηει με τθ γενικότερθ τάςθ για μείωςθ του πλθκυςμοφ που επικρατεί ςτο ςφνολο
τθσ χϊρασ. Ειδικά οι Δ.Ε. Ανκθδϊνασ και Αυλίδασ παρουςιάηουν ςθμαντικι αφξθςθ , 37,16% και 26,06%
αντίςτοιχα. Πία αιτία τθσ αφξθςθσ αυτισ είναι ίςωσ το γεγονόσ ότι πολλζσ εξοχικζσ κατοικίεσ ςτισ
παρακαλάςςιεσ αυτζσ περιοχζσ ζγιναν μόνιμεσ εφόςον θ απόςταςθ από τθν πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ,
τθν Ακινα, είναι μόλισ 78 χλμ.
Σ Διμοσ εμφανίηει μικρό δείκτθ γιρανςθσ, από τουσ μικρότερουσ τθσ Υεριφζρειασ και τθσ χϊρασ,
γεγονόσ που υποδθλϊνει ζναν θλικιακά ςθμαντικά ανανεωνόμενο πλθκυςμό (υποςτθρίηεται και από
τθν αντίςτοιχθ τιμι του δείκτθ αντικατάςταςθσ). Θ Απογραφι του 2011 κατζγραψε 102.420 κατοίκουσ
ςτο Διμο Χαλκιδζων, εκ των οποίων οι 52.010 είναι άντρεσ και οι 50.410 γυναίκεσ. Πε αυτά τα δεδομζνα
ο Διμοσ Χαλκιδζων κατατάςςεται: πρϊτοσ ςε πλθκυςμό ςτθ Χτερεά Ελλάδα και 14οσ μεγαλφτεροσ
πανελλαδικά.Χε αντίκεςθ με άλλουσ Διμουσ τθσ χϊρασ, ο πλθκυςμόσ του Διμου Χαλκιδζων ςυνεχίηει να
αυξάνει, γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν αυξανόμενθ δυναμικι του ςτο να αποτελζςει ςθμαντικό αςτικό
πόλο ςτθν ευρφτερθ περιοχι Β.Α. Αττικισ- Βοιωτίασ- Εφβοιασ, με επίπεδα πλθκυςμοφ άνω των 100.000
κατοίκων.
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ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ
Ζκταςθ (τ.χμ.):

30,804

Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
51.646
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991
1676,6

2001

53.584

2001 1739,514

2011

59.125

2011 1919,394

Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011)
Χφνολο

0-9

10-19

20-29

59.125
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :

6.418

6.323

7.919

30-39
9.865

Δείκτθσ Γιρανςθσ
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ

40-49
9.243

50-59
7.356

60-69
5.414

70
ετϊν
και
άνω
6.587
0,74
0,42
1,58

ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Χαλκιδζων είναι θ αυτι με τθ μεγαλφτερθ πλθκυςμιακι πυκνότθτα, όπωσ είναι
αναμενόμενο από τθν φπαρξθ ςε αυτιν ενόσ ςθμαντικοφ αςτικοφ κζντρου: τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ. Θ
Δθμοτικι Ενότθτα εμφανίηει μικρό δείκτθ γιρανςθσ (μικρότερο τθσ μονάδασ), από τουσ μικρότερουσ τθσ
Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ και τθσ χϊρασ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ζναν θλικιακά ςθμαντικά
ανανεωνόμενο πλθκυςμό (υποςτθρίηεται και από τθν αντίςτοιχθ τιμι του δείκτθ αντικατάςταςθσ). Πζχρι
και το 2011 παρατθρείται μια ςταδιακι αφξθςθ του πλθκυςμοφ.Θ Δθμοτικι Ενότθτα ανικει ςτισ
μικρότερεσ, ςε επίπεδο ζκταςθσ, Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χαλκιδζων.
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ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ ΝΘΝΑΟΦΙΩΟ
Ζκταςθ (τ.χμ.):
111,45
Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
13.972
2001
15.568
2011 16.994
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991
125,37
2001
139,691
2011 152,49
Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011):
Χφνολο
0-9 Σκτ-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ετϊν και άνω
16.994
3.886
2.241
2.855
2.575
2.034
1.474
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :
Δείκτθσ Γιρανςθσ
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ
ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ

1.929
0,75
0,47
1,47

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Οθλαντίων εμφανίηει τθν τρίτθ δεφτερθ κατά μζγεκοσ πλθκυςμιακι πυκνότθτα και
καταλαμβάνει τθ δεφτερθ κζςθ από άποψθ ζκταςθσ Δθμοτικι Ενότθτα του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χαλκιδζων. Θ
Δθμοτικι Ενότθτα εμφανίηει μικρό δείκτθ γιρανςθσ (μικρότερο τθσ μονάδασ), από τουσ μικρότερουσ τθσ
Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ και τθσ Χϊρασ, και ςυγκρίςιμο με τον αντίςτοιχο δείκτθ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Χαλκιδζων γεγονόσ που υποδθλϊνει ζναν θλικιακά ςθμαντικά ανανεωνόμενο πλθκυςμό (υποςτθρίηεται και από
τθν αντίςτοιχθ τιμι του δείκτθ αντικατάςταςθσ). Πζχρι και το 2011 παρατθρείται μια ςταδιακι αφξθςθ του
πλθκυςμοφ.

ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ ΑΟΘΘΔΩΟΡΥ
Ζκταςθ (τ.χμ.):
137,266
Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
4.978
2001
6.104
2011
7.309
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991
36,265
2001
44,468
2011
53,246
Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011):
Χφνολο
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ετϊν και άνω
7.309
1.476
872
1.112
1.062
1.027
868
892
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :
Δείκτθσ Γιρανςθσ
0,92
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
0,45
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ
1,17
ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκθδϊνοσ, εμφανίηει τθ μικρότερθ πλθκυςμιακι πυκνότθτα και τθ μεγαλφτερθ από άποψθ
ζκταςθσ Δθμοτικι Ενότθτα του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χαλκιδζων. Θ Δθμοτικι Ενότθτα εμφανίηει μειωμζνο δείκτθ
γιρανςθσ (μικρότερο τθσ μονάδασ), γεγονόσ που υποδθλϊνει ζναν θλικιακά οριακά ανανεωνόμενο πλθκυςμό
(υποςτθρίηεται και από τθν αντίςτοιχθ τιμι του δείκτθ αντικατάςταςθσ).
Πζχρι και το 2011 παρατθρείται μια ςταδιακι αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα.
Χτθν Ανκθδϊνα θ όποια υςτζρθςθ μπορεί να αποδοκεί περιςςότερο ςτθν (μθ καταμετριςιμθ) αλλά ςτακερι
μετατροπι τθσ Β’ παρακεριςτικισ ςε μόνιμθ κατοικία, ςε ςυνδυαςμό με τθν περιοριςμζνθ εξζλιξθ νζων κατοικιϊν
λόγω πολεοδομικϊν περιοριςμϊν ςτον κφριο οικιςμό, που ευνοοφςε τθν κατοικία ςτθν παρακείμενθ περιοχι
Ξανικου- Υοςειδωνίασ. Εκτιμάται ότι θ εφαρμογι του ΓΥΧ Ανκθδϊνοσ κα λειτουργιςει εξιςορροπθτικά ςτθν
εξζλιξθ αυτϊν των τάςεων.
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ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ ΟΕΑΥ ΑΤΦΑΜΘΥ
Ζκταςθ (τ.χμ.):
23,015
Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
7.394
2001
8.646
2011
9.489
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991
321,27
2001
375,67
2011
412,3
Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011):
Χφνολο
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ετϊν και άνω
9.489
2.100
1.320
1.693
1.401
1.142
891
942
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :
Δείκτθσ Γιρανςθσ
0,67
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
0,41
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ
1,62
ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ
Χθμαντικό είναι να αναφερκεί ότι θ Δθμοτικι Ενότθτα Ρζασ Αρτάκθσ κατζχει τον μικρότερο δείκτθ γιρανςθσ
(μικρότερο τθσ μονάδασ) από όλεσ τισ άλλεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ αλλά και ςε ςχζςθ με τθν Χϊρα, τθν Υεριφζρεια
Χτερεάσ Ελλάδασ και τθν Υεριφερειακι Ενότθτα Εφβοιασ, γεγονόσ που είναι πολφ κετικό για τθν περιοχι. Επίςθσ,
παρουςιάηει μεγάλθ πυκνότθτα πλθκυςμοφ εφόςον θ ζκταςθ τθσ είναι μικρι ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ. Ψο
πιο εντυπωςιακό όμωσ από όλα είναι ο πολφ υψθλόσ δείκτθσ αντικατάςταςθσ τθσ περιοχισ (1,62) ςε ςχζςθ με
εκείνουσ των άλλων Δθμοτικϊν Ενοτιτων.
Πζχρι και το 2011 παρατθρείται μια ςταδιακι αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα.

ΔΘΞΡΓΤΑΦΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ ΑΧΝΙΔΡΥ
Ζκταςθ (τ.χμ.):
122,24
Σραγματικόσ Σλθκυςμόσ:
1991
7.862
2001
8.300
2011
9.306
Συκνότθτα Σλθκυςμοφ:
1991
64,319
2001
67,902
2011 76,132
Θλικιακι κατανομι πραγματικοφ πλθκυςμοφ (2011):
Χφνολο
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69 70 ετϊν και άνω
9.306
1.665
1.072
1.778
1.441
1.101
1.080
1.169
Δθμογραφικοί δείκτεσ (2001) :
Δείκτθσ Γιρανςθσ
1,2
Δείκτθσ Εξάρτθςθσ
0,42
Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ
0,98
ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΕΟΡΦΘΦΑΥ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αυλίδοσ εμφανίηει το μεγαλφτερο δείκτθ γιρανςθσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Ξαλλικρατικοφ Διμου, μεγαλφτερο τθσ μονάδασ, γεγονόσ που υποςτθρίηεται
και από το χαμθλό δείκτθ αντικατάςταςθσ τθσ περιοχισ (0,98). Είναι μια Δθμοτικι Ενότθτα που
ουςιαςτικά γερνά. Σ δείκτθσ γιρανςισ κυμαίνεται ςτο αντίςτοιχο μζςο επίπεδο τθσ Χϊρασ, τθσ
Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ και τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ. Θ τιμι του δείκτθ εξθγείται
από μια κάμψθ που παρατθρείται ςε ςχζςθ με τθ ραγδαία αφξθςθ του πλθκυςμοφ που βίωςε ο πρϊθν
Διμοσ μετά το 1981.
Είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα με τθ δεφτερθ μικρότερθ πλθκυςμιακι πυκνότθτα.
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ΞΡΟΙΞΡΥ ΣΝΘΘΧΥΞΡΥ, ΕΣΙΦΑΟΕΙΑ ΜΑΙ ΣΧΜΟΡΦΘΦΑ ΣΝΘΘΧΥΞΡΧ, ΞΕ ΔΙΑΜΤΙΥΘ ΥΕ ΑΥΦΙΜΕΥ ΜΑΙ
ΑΓΤΡΦΙΜΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ, ΜΑΘΩΥ ΜΑΙ ΥΕ ΣΕΔΙΟΕΥ, ΘΞΙΡΤΕΙΟΕΥ ΜΑΙ ΡΤΕΙΟΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ ανά ΔΕ

Δθμοτικι
Ενότθτα

Ξόνιμοσ
Σλθκυςμόσ

Αςτικότθτα

Ρρεινότθτα

Ζκταςθ τ.χ.

Χαλκιδζων

59125

Αςτικά

Υεδινά

32

Ανκθδϊνοσ

7309

Θμιαςτικά &
Αγροτικά

Υεδινά &
Θμιορεινά

137

Αυλίδοσ

9306

Θμιαςτικά &
Αγροτικά

Υεδινά

121

Οθλαντίων

16994

Θμιαςτικά &
Αγροτικά

Υεδινά &
Θμιορεινά

114

Ρζασ Αρτάκθσ

9489

Θμιαςτικά

Υεδινά

23

Απογραφι Σλθκυςμοφ 2011. Διμοσ Χαλκιδζων. Απαςχολοφμενοι αλλοδαποί κατά φφλο, ομάδεσ Χπθκοοτιτων
Άρρενεσ
Θιλεισ
Απαςχολοφμενοι
3.Ευρωπαϊκζσ
3.Ευρωπαϊκζσ
2.Χϊρεσ
4.Νοιπζσ
2.Χϊρεσ
4.Νοιπζσ
αλλοδαποί
χϊρεσ εκτόσ
χϊρεσ εκτόσ
ΕΕ
χϊρεσ
ΕΕ
χϊρεσ
ΕΕ
ΕΕ
ΔΘΞΡΥ
ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ

4493

257

1409

37

1909

325

524

69

1.2. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΗΩΘΥ

1.2.1 Ρ Διμοσ ςιμερα : οικιςτικι εξζλιξθ, χωροταξία, πολεοδομία

Γενικά χαρακτθριςτικά
Θ πόλθ τθσ Χαλκίδασ αποτελεί κλαςικό παράδειγμα πολεοδομικισ ανάπτυξθσ περιφερειακισ
ελλθνικισ πόλθσ. Σι ιςτορικζσ και κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ ανζπτυξαν τθν πόλθ ςχεδόν
άναρχα και παρά το πλοφςιο κτιριακό τθσ απόκεμα ςτερείται ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ. Θ
αυξανόμενθ αςτυφιλία τθσ ζδωςε προοδευτικά τα χαρακτθριςτικά πόλθσ προαςτίου των Ακθνϊν.
Υαρά τθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ που ζχει ακολουκιςει γεωμετρικι πρόοδο, οι νομοκετικζσ και
οικιςτικζσ ρυκμίςεισ για τθ ςτζγαςθ του πλθκυςμοφ ιταν αντιςτρόφωσ ανάλογεσ. Ψα ΓΥΧ
εφαρμόηονται αποςπαςματικά ι με μεγάλεσ κακυςτεριςεισ κάτι που τα κακιςτά αναχρονιςτικά. Θ
λανκάνουςα πολεοδομικά τελευταία 50ετία αποτυπϊνεται κυρίωσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ .
Ξατϋεπζκταςθ ςτισ
λοιπζσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ θ αλματϊδθσ ηιτθςθ και καταςκευι
παρακεριςτικισ κατοικίασ, επζφερε μεταβολζσ ςτον χαρακτιρα τθσ υπαίκρου.
Ψα τελευταία χρόνια θ χωροταξικι – πολεοδομικι οικιςτικι «αρρυκμία» επιχειρείται να
αντιμετωπιςτεί με νζα ΓΥΧ, τα οποία, εκ των πραγμάτων, ενςωματϊνουν τα «κακϊσ κείμενα»,
αλλά επιδιϊκουν να περιορίςουν το κακεςτϊσ τθσ αυκαιρεςίασ κάκε δραςτθριότθτασ, να
προςτατεφςουν και να οργανϊςουν τον αςτικό και περιαςτικό χϊρο.

Μεντρικό οδικό δίκτυο
Σ Ξαλλικρατικόσ Διμοσ τθσ Χαλκίδασ, αποτελεί πφλθ ειςόδου ςτθν Εφβοια και ςυνδζεται με τθν
Βόρεια, Ρότια, Ξεντρικι Εφβοια , τον ΥΑΚΕ και τθ Χτερεά Ελλάδα, με ζνα οδικό πλζγμα εκνικοφ
και επαρχιακοφ δικτφου (αρμοδιότθτασ Ωπουργείου και/θ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ &
Υεριφερειακισ Ενότθτασ Εφβοιασ) :
 Ψον οδικό άξονα Χαλκίδα – Χχθματάρι (ςφνδεςθ με ΥΑΚΕ) / νζα ΕΣ – δευτερεφον Εκνικό
δίκτυο
 Ψουσ δρόμουσ : Χαλκίδα – Χχθματάρι (παλαιά ΕΣ ), τμιμα τθσ ΕΣ 44 που διαςχίηει τθ Ρ.
Οάμψακο και τμιμα τθσ ΕΣ Χχθματαρίου – Χαλκίδασ που ζχει παρακαμφκεί για τθν
καταςκευι του νζου αυτοκινθτόδρομου, οι οποίοι χαρακτθρίηονται τριτεφοντα Εκνικά δίκτυα.
 Ψουσ δρόμουσ : Χαλκίδα – Ρ. Οάμψακοσ (μζςω τθσ παράκαμψθσ) – Αλιβζρι – Οζπουρα,
Χαλκίδα – Ρ.Αρτάκθ - Ψαχνά(μζςω τθσ παράκαμψθσ) – Λςτιαία – Αιδθψόσ, που
κατατάςςονται ςτα δευτερεφοντα Εκνικά δίκτυα.
 Ψο δίκτυο τθσ Υανευβοϊκισ ακτισ : Χχθματάρι (από παραλία Αυλίδασ – Φάρο (Γεραλι) – Βακφ
– Χάλια, Φιτςϊνα – Βακφ, Πουρίκι-Οουκίςια – Χάλια (από Υλατανάκι), που χαρακτθρίηεται ωσ
πρωτεφον και δευτερεφον επαρχιακό.
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 Ψουσ επαρχιακοφσ δρόμουσ : Βαςιλικό – Οευκαντί, Πφτικασ – Πποφρτηι, Χαλκίδα – Πίςτροσ –
Πονοδρυ (από Δοκό, Αφράτι, Χζττα…) και Αρτάκθ –Χτρόπωνεσ – Ξφμθ (από Βατϊντα –
Ξακενοφσ – Χτενι -…)

Ψο μεγάλο, χρόνιο και αίτθμα δεκαετιϊν πρόβλθμα τθσ Εφβοιασ, δθλ. θ ςθμαντικι υςτζρθςθ
καταςκευισ του διαμπεροφσ οδικοφ άξονα Βόρειασ και Ρότιασ Εφβοιασ, κακϊσ και του κεντρικοφ
(προσ Ξφμθ), που αποτελοφν Εκνικό οδικό δίκτυο με προϊκθςθ ςτο Διευρωπαϊκό, ςυμπαραςφρει
και τον Ξαλλικρατικό Διμο τθσ Χαλκίδασ, αφοφ ωσ πφλθ ειςόδου υποδζχεται όλο το
κυκλοφοριακό φορτίο τθσ Εφβοιασ. Θ ζλλειψθ ςφγχρονου δικτφου αφενόσ επθρεάηει
κυκλοφοριακά τον Διμο και αφετζρου θ προοπτικι καταςκευισ του περιορίηει τισ μεςοπρόκεςμεσ
δυνατότθτεσ κακοριςμοφ, ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των χϊρων και των περιοχϊν του.

Σι άμεςεσ προτεραιότθτεσ είναι :
 Θ χρθματοδότθςθ και καταςκευι τθσ παράκαμψθσ Χαλκίδασ (αρμοδιότθτα Ωπουργείου), που
υπάρχει ολοκλθρωμζνθ μελζτθ, προχπολογιςμοφ 160 εκ. €.
Υρόκειται για τθν οδικι αρτθρία που ξεκινάει λίγο πριν τον κόμβο τθσ Ρζασ Οαμψάκου, ςτθ
ςθμερινι χάραξθ του δρόμου Χαλκίδα-Αλιβζρι-Οζπουρα και παρακάμπτοντασ ανατολικά τθν
πόλθ τθσ Χαλκίδασ, ςε νζα χάραξθ, καταλιγει ςτα Ψαχνά, όπου ςυναντά τον Βόρειο Άξονα τθσ
Εφβοιασ (Χαλκίδα – Λςτιαία – Οουτρά Αιδθψοφ).
Ψο ςυνολικό μικοσ τθσ παράκαμψθσ είναι 16,6 χιλιόμετρα, με προδιαγραφζσ ςφγχρονου
αυτοκινθτόδρομου και μελζτθ ζξι ανιςόπεδων κόμβων ςτθν Οάμψακο, ςτα Δφο Δζντρα, ςτο
Ρότιο θμικόμβο Αλιβερίου, ςτον Βόρειο θμικόμβο Αλιβερίου, ςτθν Χαραυγι και ςτον
Βατϊντα.
 Θ παράκαμψθ Βαςιλικοφ (αρμοδιότθτασ Ωπουργείου), ςτο πλαίςιο καταςκευισ του Ρότιου
Άξονα τθσ Εφβοιασ. Για το ζργο υπάρχει ολοκλθρωμζνθ και εγκεκριμζνθ μελζτθ.

Χωρικι οργάνωςθ – Σολεοδομικά Χαρακτθριςτικά
Θ οργάνωςθ του χϊρου ςτον Ξαλλικρατικό Διμο, παρουςιάηει αςαφι χαρακτθριςτικά και
αλλθλοςυγκρουόμενεσ χριςεισ, τα οποία ζχουν ωσ αφετθρία τάςεισ, δυναμικζσ αλλά και
παραλείψεισ προθγοφμενων ετϊν. Ενδεικτικά :
 Θ προ κρίςθσ ελλθνικι εποχι και θ γειτνίαςθ τθσ Χαλκίδασ και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων με
τθν Αττικι, ζδωςαν μια μεγάλθ ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ παρακεριςτικισ και δευτερεφουςασ
κατοικίασ.
 Υαράλλθλα θ ζλλειψθ πολεοδομικϊν και χωρικϊν ςχεδιαςμϊν ςτισ ΔΕ , ζδωςε μεγάλθ
διαςπορά ςτθ δόμθςθ, θ οποία λειτοφργθςε πολλζσ φορζσ εισ βάροσ παραγωγικϊν ηωνϊν
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ι/και άλλων χριςεων. Επιπρόςκετα θ διαςπορά αυτι αφξθςε τισ ανάγκεσ ςε υποδομζσ και
υπθρεςίεσ (φδρευςθ/αποχζτευςθ, κακαριότθτα, οδικό δίκτυο, διαμορφϊςεισ χϊρων).
Θ ςθμαντικι βιομθχανικι ςυγκζντρωςθ ςτθν περιοχι λόγω των γεωγραφικϊν και τοπικϊν
πλεονεκτθμάτων, ζγινε επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ζλλειψθσ εκνικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ,
με ότι αυτό ςυνεπάγεται περιβαλλοντικά, χωρικά και λειτουργικά.
Σ αςτικόσ χϊροσ τθσ Χαλκίδασ παρουςιάηει προβλιματα ςτθν οργάνωςι του, αφοφ το
υπάρχον παλαιό ΓΥΧ αφϋενόσ ζχει καταςτεί ανεπίκαιρο και αφϋζτζρου δεν εφαρμόςτθκε
πλιρωσ.
Ακόμα και τα ςε εξζλιξθ ΓΥΧ των πρϊθν Διμων και νυν ΔΕ Ρ. Αρτάκθσ, Οθλαντίων , Αυλίδασ
και Ανκθδϊνασ, παρότι δρομολογοφν κατευκφνςεισ χωρικισ οργάνωςθσ, πικανϊσ όταν
ολοκλθρωκοφν να είναι ιδθ παρωχθμζνα. Αυτό γιατί θ ςφνκετθ και εξαιρετικά χρονοβόρα
διαδικαςία εκπόνθςθσ ΓΥΧ , πικανόν να ζχει δθμιουργιςει ανατροπζσ ςτα δεδομζνα που
χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξι τουσ, ειδικά λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεράςτιεσ κοινωνικοοικονομικζσ μεταβολζσ που ζχουν
γίνει ςτθ χϊρα τθν τελευταία πενταετία τθσ
παρατεταμζνθσ φφεςθσ.
Γενικά το μοντζλο του μθ εντατικοποιθμζνου τουριςμοφ, τθσ μθ κακοριςμζνθσ χριςθσ
βιομθχανικϊν ηωνϊν και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ ςε εκτόσ
ςχεδίου περιοχισ, τθσ ελλειμματικισ ςτρατθγικισ ςε βαςικζσ – οριηόντιεσ αναπτυξιακζσ
υποδομζσ, που χαρακτθρίηει τθν ελλθνικι επικράτεια γφρω από τα ςυμπαγι αςτικά
πολεοδομικά ςυγκροτιματα τθσ χϊρασ, ζχει επαγωγικά χαρακτθρίςει και τον Διμο τθσ
Χαλκίδασ.

Αναλυτικά, θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ :

Δθμοτικι Ενότθτα Χαλκίδασ
Αποτελείται απογραφικά από ζνα οικιςμό ςτθ Χαλκίδα. Υολεοδομικά υπάρχουν «δορυφόροι»
οικιςμοί: Δοκόσ, Δφο Δζνδρα, Αγία Ελεοφςα, Ξολιματςάνικα, Υζι
Εγκεκριμζνα Χχζδια
a. Φυμοτομικό ςχζδιο Χαλκίδασ που υφίςταται το 1983 (παλαιό ςχζδιο).
Ψο κεωροφμε ωσ ενιαία οντότθτα και αποτελείται από τισ ςυνοικίεσ Γ και Δ που βρίςκονται εξ
ολοκλιρου εντόσ του παλαιοφ ςχεδίου κακϊσ και τμιματα των ςυνοικιϊν Α, Β και Ε.
Εγκρίκθκε ςταδιακά το 1932 (αρχικό), 1933, 1937, 1938, 1954, 1955, 1963, 1972, 1973 και
1979. Χτο παλαιό ςχζδιο περιλαμβάνονται και οι εργατικζσ κατοικίεσ (Αγ. Παρίνασ και
Οθλαντίων) κακϊσ και θ διανομι τθσ Υρόνοιασ (Σκωμανικό νεκροταφείο, Αγ. Χτζφανοσ). Για
τισ ςυνοικίεσ Β, Γ και Ε ζχει γίνει ανακεϊρθςθ του ςχεδίου κατά τα ζτθ 1987 (Ε), 1990 (Β),
1996 (Γ). Δεν ζχουν ανακεωρθκεί οι ςυνοικίεσ Α (Ξαράμπαμπασ) και Δ.
b. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ ςυνοικίασ (Α) Χαλκίδασ ζτουσ 1989.
Ξυρϊκθκε θ πράξθ εφαρμογισ τα ζτθ 1989 (πυκνοδομθμζνο) και 1991 (αραιοδομθμζνο), και
ςυμπλθρωματικά τα ζτθ 19925 και 1997.
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c. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ ςυνοικίασ (Ε) Χαλκίδασ ζτοπυσ 1989 και 1993.
Ξυρϊκθκε θ πράξθ εφαρμογισ το 1992 (για το ςχζδιο που εγκρίκθκε το 1989), και το 2003
(μερικϊσ για το ςχζδιο που εγκρίκθκε το 1993). Ωπολείπεται θ κφρωςθ του υπολοίπου
τμιματοσ (περιοχι Γθροκομείου, που κακυςτερεί λόγω προβλιματοσ ςτουσ όρουσ δόμθςθσαρτιότθτα τθσ περιοχισ).
d. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ ςυνοικίασ Η’ Χαλκίδασ. Εγκρίκθκε το 1990 και ςυμπλθρωματικά
το 1993. Για ολόκλθρθ τθ ςυνοικία Η ζχει κυρωκεί θ πράξθ εφαρμογισ το 2001. Βρίςκεται ςε
εξζλιξθ θ μερικι ανακεϊρθςθ του ςχεδίου πόλεωσ και θ ζνεκα ταφτθσ μερικι αναςφνταξθ τθσ
πράξθσ εφαρμογισ.
e. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ ςυνοικίασ Θ Χαλκίδασ. Εγκρίκθκε το 1993 και ςυμπλθρωματικά
το 2000 (περιοχι Ξλωςτοχφαντουργϊν) και 2002 (κφλακεσ που είχαν εξαιρεκεί από τθν
αρχικι ζγκριςθ). Ζχει γίνει το 1999 μερικι κφρωςθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ (περίπου το 60%
του ςχεδίου του 1993). Ψο 2004 κυρϊκθκε θ πράξθ εφαρμογισ ςτθν περιοχι των
κλωςτοχφαντουργϊν και των κυλάκων). Ωπολείπεται θ πράξθ εφαρμογισ για το 40 % του
ςχεδίου του 1993, για το οποίο απαιτείται θ ανακεϊρθςι του. Για τθν ανακεϊρθςθ του
ςχεδίου ζχει ςυνταχκεί και ςυνυπογραφεί από το ΩΥΕΞΑ το ςχετικό Υ. Δ/γμα και ζχει ςταλεί
ςτο Χ.τ.Ε. για γνωμοδότθςθ, προκειμζνου να υπογραφεί από τον πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ.
Υαράλλθλα ζχει δοκεί εντολι ςτουσ μελετθτζσ για να προχωριςουν ςτισ εργαςίεσ τθσ
αναςφνταξθσ τθσ πράξθσ εφαρμογισ.
f. Φυμοτομικό ςχζδιο του οικοδομικοφ ςυνεταιριςμοφ «Πζγασ Αλζξανδροσ» (Πακεδονικά).
Εγκρίκθκε το 1993.. Ξυρωκικαν οι πινακίδεσ εφαρμογισ το 1994. (Χθμείωςθ: ςτουσ
οικοδομικοφσ ςυν/ςμουσ θ γθ για τθν δθμιουργία των κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων
ςυνειςφζρεται από τουσ μεριδιοφχουσ – τίκεται ςε κοινι χριςθ ταυτόχρονα με τθν ζγκριςθ
του ςχεδίου, οπότε απαιτείται πράξθ εφαρμογισ, παρά μόνο κφρωςθ των πινακίδων
εφαρμογισ.)
g. Χαρακτθριςμόσ ωσ υγρότοπου τθσ περιοχισ τθσ περιοχισ εκβολισ Αγ. Χτεφάνου (ςτο πάρκο
λαοφ)
Πελζτεσ ςε εξζλιξθ
1.

Υολεοδομικι Πελζτθ Ανακεϊρθςθσ-Υράξθ Εφαρμογισ Πελζτθσ Ανακεϊρθςθσ, ςε τμιματα
του ςχεδίου πόλθσ Χυνοικία Θ Χαλκίδασ ( Ζξω Υαναγίτςα – προσ Αρτάκθ).
Υροβλζπεται να τελειϊςει το 2016

2.

Υολεοδομικι Πελζτθ-Ανακεϊρθςθ-Υράξθ Εφαρμογισ ςε τμιματα του Χχεδίου πόλεωσ
Χυνοικία Η Χαλκίδασ (Οιανι Άμμοσ).Υροβλζπεται να τελειϊςει το 2016

3.

Ξτθματογράφθςθ-Υολεοδομικι Πελζτθ και πράξθ Εφαρμογισ τθσ Υολεοδομικισ μελζτθσ
εκτόσ ςχεδίου τμιματοσ τθσ ςυνοικίασ Α Χαλκίδασ (περιοχι Ξαράμπαμπα).Υροβλζπεται να
τελειϊςει το 2016

Δθμοτικι Ενότθτα Ο. Αρτάκθσ
Θ Δ.Ε. Ρ. Αρτάκθσ αποτελείται απογραφικά από ζναν οικιςμό που περιλαμβάνει και τον Βατϊντα.
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Εγκεκριμζνα:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Διανομι Ωπουργείου Γεωργίασ ζτουσ 1934
Διανομι Ωπουργείου Γεωργίασ ζτουσ 1963
Φυμοτομικό ςχζδιο Ρ. Αρτάκθσ (Ρομαρχιακά) ζτουσ 1971
Γενικό πολεοδομικό ςχζδιο Ρ. Αρτάκθσ (Ρ. 1337/83), ζτουσ 1989
Ηϊνθ οικιςτικοφ ελζγχου υδροβιότοπου Οιβάδι (Ξολοβρζχτθσ)ζτουσ 1989. Επανζγκριςι του το
ζτοσ
Υολεοδομικι μελζτθ πολεοδομικισ Ενότθτασ Λ ( Επζκταςθ) ζτουσ 2000
Υολεοδομικι μελζτθ ενοτιτων ΛΛ και ΛΛΛ (Επζκταςθ) ζτουσ 2000
Υράξθ εφαρμογισ πολεοδομικισ ενότθτασ Λ ζτουσ 2004
Υράξθ εφαρμογισ πολεοδομικϊν ενοτιτων ΛΛ και ΛΛΛ ζτουσ 2004

Πελζτεσ ςε εξζλιξθ

1.Χτθν περιοχι τθσ Φανερωμζνθσ ζχει ςυνταχκεί μερικι πολεοδομικι μελζτθ για
τθνζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ μικρισ περιοχισ, που ζχει παραμείνει εκτόσ ςχεδίου.
Βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο για τθν ζγκριςθ.
2.Εκπονείται με φορζα και τθν επίβλεψθ Χτερεάσ Ελλάδασ το Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο του
τζωσ καποδιςτριακοφ διμου Ρ. Αρτάκθσ (Ρ. 2508/97).
Βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο για τθν ζγκριςθ του.
3.Ζχει εκπονθκεί μελζτθ τροποποίθςθσ που αφορά τθν ςφνδεςθ του προβλεπόμενου
υπεραςτικοφ δρόμου με τον υφιςτάμενο ςιμερα εκνικό δρόμο. Θ τροποποίθςθ αφορά το
δρόμο που βρίςκεται ςτα όρια Χαλκίδασ – Ρ. Αρτάκθσ και βρίςκεται ςτο ΩΥΕΞΑ για ζγκριςθ.

Δθμοτικι Ενότθτα Νθλαντίων
Αποτελζιται από τουσ οικιςμοφ Αγ. Ρικολάου, Αφρατίου, Γυριςμάτων, Οεχριϊν, Βαςιλικοφ,
Πφτικα, Ρ. Οαμψάκου, Φφλλων, Ξαμαρίων, Υανοράματοσ, Πονι Αγ. Γεωργίου Αρμά.
Εγκεκριμζνα
a. Φυμοτομικό ςχζδιο Βαςιλικοφ ζτουσ 1975. Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ εφαρμογισ το ζτοσ 1980.
Ανακεωρικθκε το ζτοσ 1993
a. Γενικό Υολεοδομικό ςχζδιο Βαςιλικοφ(Ρ. 1337/1983) ζτουσ 1993.
a. Ηϊνθ Σικιςτικοφ Ελζγχου Βαςιλικοφ-Φφλλων (Η.Σ.Ε.) ζτουσ 1989
a. Διανομι Ωπουργείου Γεωργίασ Ρ. Οαμψάκου ζτουσ 1936
a. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ οικιςμοφ Ρ. Οαμψάκου ζτουσ 1977. Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ
εφαρμογισ το 1986
a. Φυμοτομικό ςχζδιο επζκταςθσ οικιςμοφ Ρ. Οαμψάκου ζτουσ 1989. Ξυρϊκθκε θ πράξθ
εφαρμογισ το 1995
a. Τριο οικιςμοφ Ρ. Οαμψάκου ζτουσ 1986 (περιλαμβάνει τα ρυμοτομικά ςχζδια και μικρά
τμιματα εκτόσ αυτϊν)
a. Τριο οικιςμοφ Αγ. Ρικολάου ζτουσ 1987
a. Τριο οικιςμοφ Αφρατίου ζτουσ 1986
a. Τριο οικιςμοφ Πφτικα ζτουσ 1989
a. Τριο οικιςμοφ Φφλλων ζτουσ 1988
a. Τριο οικιςμοφ Υανοράματοσ ζτουσ 1995
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a. Τριο οικιςμοφ Ξαμαρίου ζτουσ 1988.
Σι οικιςμοί Γυρίςματα και Οεχριζσ δεν οριοκετικθκαν διότι δεν υφίςταντο ωσ οικιςμοί το 1985.
a. Ξακοριςμόσ ωσ μικρϊν υγρότοπων τθσ εκβολισ του Οιλαντα και του ζλουσ τθσ Ρ. Οαμψάκου
(πίςω από το Ελενίτ)

Πελζτεσ ςε εξζλιξθ
1.

Ξτθματογράφθςθ –Υολεοδόμθςθ -Υράξθ εφαρμογισ περιοχϊν Αγίου Γεωργίου και Ξάμποσ
Βαςιλικοφ. (Ανάκεςθ: 2002 / Χτάδιο μελζτθσ: Ζχει εκπονθκεί θ Α φάςθ τθσ πολεοδομικισ
μελζτθσ και θ κτθματογράφθςθ για τθν οποία ζχει πραγματοποιθκεί θ 1θ και 2θ ανάρτθςθ.)

2.

Υολεοδόμθςθ περιοχϊν παρακεριςτικισ κατοικίασ Βαςιλικοφ (κτθματογράφθςθΥολεοδόμθςθ-Υράξθ Εφαρμογισ) (Ανάκεςθ: 1997 / Χτάδιο μελζτθσ: Ζχει εκπονθκεί θ
κτθματογράφθςθ και θ Α’ και Β’ φάςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ.

3.

Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο (ΓΥΧ) Διμου Οθλαντίων
Ανάκεςθ: 2002 (Επίβλεψθ: Δ/νςθ Υολεοδομίασ ΡΑ Εφβοιασ /Χτάδιο μελζτθσ: Ζχει
ολοκλθρωκεί και ζχει ςταλεί από το 2007 ςτθν περιφζρεια για ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ
ΓΥΧ.Δεν ζχει εγκρικεί μζχρι ςιμερα.)

Δθμοτικι Ενότθτα Ανκθδϊνοσ
Αποτελείται από τουσ οικιςμοφσ: Δροςιά, Ξρόνια, θρόβρυςθ, Οουκιςίων, Ανκθδϊνοσ,
Χκροπονερίων, Ωλίκθσ
Εγκεκριμζνα:
a. Φυμοτομικό ςχζδιο Δροςιάσ ζτουσ 1947και ςυμπλθρωματικό ζτουσ 1972
b. Φυμοτομικό ςχζδιο Αγγειοπλαςτϊν (ΣΡΨΑΚΛ) ζτουσ 1970. Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ
εφαρμογισ από το 1984.
c. Φυμοτομικό ςχζδιο Χκροπονερίων (Ακτι Βοιωτίασ) ζτουσ 1966. Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ
εφαρμογισ από το 1985 και ζπειτα.
d. Φυμοτομικό ςχζδιο Χκροπονερίων (Σικοδομικόσ Χυνεταιριςμόσ Βουλευτϊν) ζτουσ 1975.
Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ εφαρμογισ από το 1985
e. Φυμοτομικό ςχζδιο Ξολλεγίου Ακθνϊν Ξυρϊκθκαν οι πινακίδεσ εφαρμογισ.
f. Φυμοτομικό ςχζδιο υπαλλιλων Γεωργίασ ζτουσ 2012. Ζχει γίνει προςφυγι από μερίδα
φερόμενων ιδιοκτθτϊν ςτο ΧτΕ κατά τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ. Επίςθσ ζχει γίνει προςφυγι
ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, κατά τθσ απόφαςθσ κφρωςθσ των πινακίδων εφαρμογισ και
τθσ υψομετρικισ μελζτθσ.
g. Τριο οικιςμοφ Οουκιςίων ζτουσ 1975.

Σι οικιςμοί Δροςιά, Ξρόνια, Ανκθδϊνα, Ωλίκθ, Χκροπονζρια δεν οριοκετικθκαν διότι δεν
υφίςταντο ωσ οικιςμοί το 1985. Θ θρόβρυςθ δεν οριοκετικθκε διότι περιλαμβάνεται ςτον
οικιςτικό ιςτό τθσ Χαλκίδασ .
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Πελζτεσ ςε εξζλιξθ
2. Γενικό Υολεοδομικό ςχζδιο (ΓΥΧ) Διμου Ανκθδϊνοσ
(Επίβλεψθ: Δ./νςθ Υολεοδομίασ ΡΑ Εφβοιασ /Ανάκεςθ: 2002)

Δθμοτικι Ενότθτα Αυλίδασ
Αποτελείται από τουσ οικιςμοφσ: Βακζωσ, Υαραλίασ Βακζωσ, Φιτςϊνασ, (Δ.Ε. Βακζωσ), Φάρου
(Δ.Ε. Φάρου), Υαραλίασ Αυλίδασ (Ξ.Ε. Υαραλίασ Αυλίδασ), Ξαλοχωρίου-Υαντειχίου (Ξ.Ε.
Ξαλοχωρίου- Υαντειχίου)
Εγκεκριμζνα:

a. Φυμοτομικό ςχζδιο Βακζωσ ζτουσ 1938. Ζχει καταργθκεί μερικϊσ το 1955 (ουςιαςτικά
ζχει παραμείνει ςε ιςχφ το ςχζδιο εκατζρωκεν του ςιδθροδρόμου)
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Τριο οικιςμοφ Βακζωσ ζτουσ
Τριο οικιςμοφ Φιτςϊνασ ζτουσ
Τριο οικιςμοφ Φάρου ζτουσ 1987
Υολεοδομικι μελζτθ Φάρου και τμιμα Υαραλίασ Αυλίδασ ζτουσ. Ζχει ακυρωκεί τμιμα του
από το ΧτΕ. Χε τμιμα του εκκρεμεί ο κακοριςμόσ όρων δόμθςθσ από ΩΥΕΞΑ.
Τριο οικιςμοφ Υαραλίασ Αυλίδασ, ζτουσ 1987
Διανομι Ωπουργείου Γεωργίασ Ξαλοχωρίου, ζτουσ 1934
Τριο οικιςμοφ Ξαλοχωρίου, ζτουσ 1987
Ηϊνθ Σικιςτικοφ Ελζγχου Αυλίδασ, ζτουσ 1989
Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο Υαραλίασ Αυλίδασ (Ρ. 1337/83), ζτουσ 2003
Γενικό Υολεοδομικό ςχζδιο Αυλίδασ (Ρ. 2508/97 καποδιςτριακόσ διμοσ). Εγκρίκθκε το 2012

Πελζτεσ ςε εξζλιξθ
1.Υολεοδόμθςθ Α’ κατοικίασ Υαραλίασ Αυλίδασ
Εργοδότθσ: Διμοσ Αυλίδασ / Χτάδιο μελζτθσ: Σλοκλθρωμζνθ. Ζχει ςταλεί ςτο ΩΥΕΞΑ για
ζγκριςθ.Υροβλζπεται να τελειϊςει το 2016
2.Υολεοδομικι μελζτθ Υαρακεριςτικισ Β’ κατοικίασ Φάρου Αυλίδασ και τμιματοσ Υαραλίασ
Αυλίδασ (κτθματογράφθςθ-Υολεοδόμθςθ- Υράξθ εφαρμογισ)
Εργοδότθσ: ΩΥΕΧΩΔΕ/ Ανάκεςθ: 1997 /Χτάδιο: Σλοκλθρωμζνθ. Ζχει απόφαςθ Ωπουργοφ
ΥΕΧΩΔΕ για ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ, πλθν όμωσ, τμιμα αυτοφ ακυρϊκθκε από το ΧΨΕ
(ζκρινε ότι ζπρεπε να ζχει εκδοκεί Υ. Δ/γμα) .Για το κζμα επαναγνωμοδότθςε το δθμοτικό
ςυμβοφλιο και ςτάλκθκε εκ νζου ςτο ΩΥΕΞΑ. Δεν ζχει γίνει ακόμα επανζγκριςθ του ςχεδίου.
3.Υολεοδομικι μελζτθ παρακεριςτικισ κατοικίασ περιοχισ Υαραλίασ Αυλίδασ 1.
Εργοδότθσ: ΩΥΕΧΩΔΕ/ Ανάκεςθ: 1997/Χτάδιο μελζτθσ: Ζχει ολοκλθρωκεί θ κτθματογράφθςθ
και θ πολεοδομικι μελζτθ και ζχει ςταλεί ςτο ΩΥΕΧΩΔΕ για κεςμοκζτθςθ./Ψο ΧΨΕ επζςτρεψε
το Υ. Δ/γμα ζγκριςθσ (κφρια αιτιολογία θ μθ αποδοχι τθσ παρζκκλιςθσ αρτιότθτασ των
μικρϊν οικοπζδων) /Θ μελζτθ διακόπθκε από το ΩΥΕΞΑ χωρίσ να γίνει ζγκριςθ του ςχεδίου
πόλεωσ.
4.Υολεοδομικι μελζτθ παρακεριςτικισ κατοικίασ περιοχισ Υαραλίασ Αυλίδασ 2.
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Χτάδιο μελζτθσ: Ζχει ςταλεί ςτο ΩΥΕΧΩΔΕ αλλά δεν ζχει προωκθκεί για ζγκριςθ επειδι
εκκρεμοφν: κακοριςμόσ αιγιαλοφ-παραλίασ, οριοκζτθςθ ρεμάτων, χαρακτθριςμόσ δαςικϊν
εκτάςεων. /Θ μελζτθ διακόπθκε από το ΩΥΕΞΑ χωρίσ να γίνει ζγκριςθ του ςχεδίου πόλεωσ.

πωσ διαφαίνεται από τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθ, ςθμαντικά πολεοδομικά
και χωροταξικά ηθτιματα του Διμου αναδεικνφονται :
 Θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του ΓΥΧ ΔΕ Χαλκίδασ, το οποίο ζχει εγκρικεί από το 1987 και
προφανϊσ 28 χρόνια μετά ζχει καταςτεί ανεπίκαιρο.
Ψο νζο ΓΥΧ πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ καινοφργιεσ ανάγκεσ που ζχουν δθμιουργθκεί και
να αποτελζςει βαςικό εργαλείο τθσ νζασ χωροταξικισ πολιτικισ του Διμου, λειτουργϊντασ
ςυνδυαςτικά με τα ΓΥΧ των ΔΕ Αυλίδασ (εγκρίκθκε το 2011) και των ΔΕ Οθλαντίων, Αρτάκθσ
και Ανκθδϊνασ τα οποία είναι ςε εξζλιξθ.
 Θ ανάγκθ επίςπευςθσ αλλά και επαναξιολόγθςθσ των μελετϊν που είναι ςε εξζλιξθ και ο
επαναςχεδιαςμόσ τουσ με βάςθ τισ επίκαιρεσ ανάγκεσ, τα πρόςφατα χαρακτθριςτικά και τισ
νζεσ αναπτυξιακζσ κατευκφνςεισ του Διμου.
 Θ ανάγκθ εξειδικευμζνων παρεμβάςεων ςε κρίςιμεσ περιοχζσ, όπωσ ςτθν περιοχι Ξάςτρου –
Αγίασ Υαραςκευισ, ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ Χαλκίδασ, κ.λ.π.
 Θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν πολεοδομικϊν προβλθμάτων που εςτιάηονται κυρίωσ ςτθν
άρςθ των ρυμοτομικϊν απαλλοτριϊςεων, θ οποία δθμιουργεί τον κίνδυνο να ςτερθκεί ο
Διμοσ τουσ προβλεπόμενουσ κοινόχρθςτουσ και κοινωφελείσ χϊρουσ, ανατρζποντασ ςτθν
ουςία τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό.
 Θ υςτζρθςθ εφαρμογισ των υφιςτάμενων ςχεδίων, με αποτζλεςμα να υπάρχουν αδιάνοικτοι
δρόμοι και να μθν ζχουν αποκτθκεί κοινόχρθςτοι χϊροι.
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2.2.2. Αςτικι και περιαςτικι ανάπτυξθ –δίκτυα υποδομϊν& υπθρεςίεσ
Μοινόχρθςτοι χϊροι – αςτικό πράςινο
Σ Διμοσ Χαλκίδασ ωσ παράκτια περιοχι, όπωσ είναι φυςικό ζχει ςτρζψει το μζτωπο τθσ
κοινωνικισ, οικονομικισ και αςτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ παραλιακζσ ηϊνεσ του, με αποτζλεςμα
οι πλατείεσ, ελεφκεροι χϊροι, περιοχζσ εςτίαςθσ και αναψυχισ να γειτνιάηουν κατά κανόνα με τθ
κάλαςςα. Χτθ Χαλκίδα υπάρχει μια ςχετικι διαφοροποίθςθ, εξαιτίασ του μεγζκουσ τθσ πόλθσ , του
μεγαλφτερου αποκζματοσ και των διευρυμζνων αναγκϊν τθσ.
Σι πιο ςθμαντικοί χϊροι πραςίνου και αναψυχισ ςτθ Χαλκίδα είναι το άλςοσ ςτο Φροφριο
Ξαράμπαμπα, το πάρκο Φάρου, το πάρκο Βοφρκου ( ςε γειτνίαςθ με τθν δενδρόφυτθ Χχολι
Υεηικοφ) και το πάρκο Οαοφ. Σι χϊροι αυτοί εμπλουτίηονται από πλατείεσ, αλςφλια, νθςίδεσ,
διαηϊματα, πεηόδρομοι/πεηοδρόμια, παρτζρια και φυτεφςεισ, που ςυνδυάηονται με παιδικζσ
χαρζσ και αιςκθτικζσ/λειτουργικζσ αναβακμίςεισ. Αντίςτοιχοι χϊροι υπάρχουν και ςτουσ
οικιςμοφσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων.
Χφμφωνα με τθν Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου Χαλκιδζων, που ζχει τθν
αρμοδιότθτα πραςίνου, καταγράφονται :

ΧΩΤΡΙ ΣΤΑΥΙΟΡΧ
Α/Α

ΔΘΞ. ΕΟΡΦΘΦΑ

ΑΤΙΘΞΡΥ ΣΑΤΦΕΤΙΩΟ (ΦΕΞΑΧΙΑ)

ΥΦΤΕΞΞΑΦΑ

1
2
3
4
5

ΧΑΟΞΛΔΑ
ΑΦΨΑΞΘ
ΟΘΟΑΡΨΛΣ
ΑΩΟΛΔΑ
ΑΡΚΘΔΣΡΑ

221
34
46
30
21

1117
42
44
25
30

352
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ΥΧΟΡΝΡ

ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΑΝΥΘ & ΧΩΤΡΙ
Α/Α

ΔΘΞ. ΕΟΡΦΘΦΑ

1
2
3
4
5
ΥΧΟΡΝΡ

ΧΑΟΞΛΔΑ
ΑΦΨΑΞΘ
ΟΘΟΑΡΨΛΣ
ΑΩΟΛΔΑ
ΑΡΚΘΔΣΡΑ

ΑΤΙΘΞΡΥ ΑΝΥΧΝΝΙΩΟ ΜΑΙ ΝΡΙΣΩΟ
ΧΩΤΩΟ(ΦΕΞΑΧΙΑ)
26
9
10
8
20
73

Χφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία ο μζςοσ όροσ πραςίνου ανά κάτοικο είναι :
Χαλκίδα
Αρτάκθ
Οθλάντιο
Αυλίδα
Ανκθδϊνα

35 τετρ. μ.
17 τετρ.μ.
11 τετρ.μ.
17 τετρ.μ.
32 τετρ.μ.
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ΥΦΤΕΞΞΑΦΑ
968
123
153
136
209
1589

Χε ςχζςθ με το αςτικό πράςινο, επιςθμαίνονται τα εξισ :
 Ψα ςτοιχεία ανά Δθμοτικι Ενότθτα, δεν αποςκοποφν ςτθ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ, με δεδομζνθ
τθ διαφορετικι φυςιογνωμία και τθν πυκνότθτα κατοίκθςθσ μεταξφ του αςτικοφ κζντρου τθσ
Χαλκίδασ και των περιαςτικϊν περιοχϊν. Ξατά κανόνα οι οικιςμοί υπαίκρου δεν ζχουν
ςθμαντικζσ απαιτιςεισ ςε πράςινουσ χϊρουσ, αφοφ αυτό κατά κανόνα αναπλθρϊνεται από
τουσ αφλειουσ χϊρουσ των κατοικιϊν και το περιαςτικό πράςινο που ςυνικωσ περιβάλλει
τουσ οικιςμοφσ. Χτισ ΔΕ πλθν Χαλκίδασ, το πράςινο λειτουργεί ςυμπλθρωματικά ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςε αναπλάςεισ και ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ οδϊν, πλατειϊν,
κ.λ.π.
 Ψουσ παραπάνω χϊρουσ ςυμπλθρϊνουν οι πευκϊνεσ για τουσ οποίουσ μεριμνά ο Διμοσ και
ανζρχονται ςε 20.000 δζντρα και κατανζμονται ςτισ ΔΕ ωσ εξισ :
Χαλκίδα
Αρτάκθ
Οθλάντιο
Αυλίδα
Ανκθδϊνα

4.600 δζντρα
3.800 δζντρα
3.554 δζντρα
7.411 δζντρα
635 δζντρα

 Επιπρόςκετα οι Ωπθρεςίεσ του Διμου μεριμνοφν για τθν περιποίθςθ περίπου άλλων 30.000
δζντρων ςτθν περιοχι του Διμου (ευκάλυπτοι, ακακίεσ, λευκζσ, φοίνικεσ, ιτιζσ, δρυσ,
κυπαρίςςια, αροκαριεσ, λευλαντ, κουκουναριζσ, αλμυρίκια, καβάκια, χαρουπιζσ, μουριζσ,
βραχυχιτωνεσ, νεραντηιζσ, ελιζσ κλπ)
 Χτον αςτικό ιςτό τθσ Χαλκίδασ, θ πικανά ικανοποιθτικι αναλογία πραςίνου ανά κάτοικο κα
πρζπει να ςυςχετιςτεί με τισ περιοχζσ ςθμαντικισ ςυγκζντρωςισ του, που γενικά
χωροκετοφνται περιμετρικά τθσ πόλθσ.

Υτον τομζα βελτίωςθσ του πραςίνου, ο Διμοσ μπορεί να αξιοποιιςει δυνατότθτεσ, με
κατευκφνςεισ :
 Ψον εμπλουτιςμό υπαρχόντων χϊρων (πλατείεσ, πάρκα, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ , ειςόδουσ
οικιςμϊν, κ.λ.π.)
 Ψθ διαμόρφωςθ νζων χϊρων πραςίνου που προβλζπονται από τα ςχζδια πόλεωσ.
Απαιτοφνται ςυνεργαςίεσ μεταξφ των υπθρεςιϊν για τθν απόκτθςθ κοινοχριςτων χϊρων και
για τθ ςφνταξθ μελετϊν και τθν καταςκευι ζργων διαμόρφωςθσ. Θ γεωτεχνικι υπθρεςία κα
ςυμβάλει ςτθ ςφνταξθ των μελετϊν και τθν επίβλεψθ των ζργων ςε ότι αφόρα το πράςινο
κακϊσ και ςτθν ςυντιρθςθ των χϊρων αυτϊν όταν κα καταςκευαςτοφν.

 Ψθ δενδροφφτευςθ αςτικϊν και εξωαςτικϊν περιοχϊν (π.χ. αναδαςωτζων εκτάςεων) ςε
ςυνεργαςία με το δαςαρχείο, αλλά και τθ ςυμμετοχι ςυλλόγων και φορζων.

47

 Ψον επαναςχεδιαςμό των παραλιακϊν χϊρων πραςίνου ςε ςυνεργαςία με τον ΣΟΡΕ και τθ
κτθματικι υπθρεςία

 Ψθν ανάλθψθ καινοτόμων δράςεων (βιοκλιματικά πάρκα, πράςινεσ ςτζγεσ, δθμιουργία
βοτανικοφ κιπου με τα ενδθμικά φυτά τθσ περιοχισ κλπ), ςε ςυνδυαςμό με τρζχοντα
προγράμματα.

 Ψθ ςυμμετοχι και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ ςυμβολι τουσ με πράςινουσ
ιδιωτικοφσ χϊρουσ (μπαλκόνια, αυλζσ, ταράτςεσ, προςόψεισ καταςτθμάτων, κ.λ.π.

Αςτικό δίκτυο και αναπλάςεισ – λειτουργικζσ παρεμβάςεισ
Χφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ, μια πολφ καλι προςζγγιςθ του μικουσ των
αςτικϊν δικτφων, παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί :

ΔΜ/ΦΜ

Ξικοσ οδϊν
(χλμ)

Χαλκιδζων
Ρ. Αρτάκθσ
Βακζοσ
Ξαλοχωρίου-Υαντειχίου
Φάρου
Υαραλίασ Αυλ.
Δροςιάσ
Οουκιςίων
Βαςιλικοφ
Ρ. Οαμψάκου
Αγ. Ρικολάου
Πφτικα
Φφλλων
Αφρατίου

235
60
30
15
20
40
35
25
65
27
38
35
20
18

Ξικοσ
πεηοδρομίων
(χλμ)
145
35
10
5
6
12
7
5
17
10
5
5
2
2

Σοςοςτό
πεηοδρομίων (%)
61,7
58,3
33,3
33,3
30
30
20
20
26
37
13
14
10
11

Ξικοσ
ποδθλατόδρομων
(χλμ)
1,3 (Αγ. Παρίνα)

1 (Οευκαντί)

Ψο ςυνολικό μικοσ των 663 χλμ δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου και των 266 χλμ πεηοδρομίων,
παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά :
 Θ εξωτερικι οδοποιία (εκτόσ οικιςμϊν) είναι ςε ςχετικά καλι κατάςταςθ,ενϊ θ εςωτερικι
απαιτεί περιςςότερεσ βελτιϊςεισ.
 Ψα πεηοδρόμια βρίςκονται ςε μζτρια κατάςταςθ και χαρακτθρίηονται από πολυμορφία
ςχεδίων και υλικϊν.
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Θ αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ του Διμου ςτθρίηεται ςε ζνα πλζγμα παρεμβάςεων ,
αξιοποιϊντασ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ από κάκε πθγι εςόδων (ΕΧΥΑ, Εκνικοί πόροι, ΧΑΨΑίδιοι πόροι κ.λ.π.), εκ των οποίων οι πιο πρόςφατεσ και ςθμαντικζσ είναι :
 Ψο ολοκλθρωμζνο ςχζδιο αςτικισ ανάπτυξθσ περιοχισ Ξανικου – Ξαράμπαμπα, που
περιλαμβάνει τθν ανάπλαςθ τθσ πλαη Αςτζρια, τθ βελτίωςθ τθσ οδοφ Διάκου και τθ βελτίωςθ
των ςυνδετιριων οδϊν τθσ Ο. Ξαραμανλι (πρϊθν Ο. Ακθνϊν)
 Σι παρεμβάςεισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, όπωσ :










Αναπλάςεισ και διαμορφϊςεισ ςτθν Αρτάκθ
Ανάπλαςθ ειςόδου Ξαλοχωρίου
Διαμόρφωςθ πλατείασ Ψεγόπουλου ςτο Βαςιλικό
Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου Δικαςτικοφ Πεγάρου
Διαμόρφωςθ κοινόχρθςτων χϊρων Οουκιςίων
Αναπλάςεισ πλατειϊν Δροςιάσ
Ανάπλαςθ πλατείασ Αφρατίου
Υρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςε παιδικζσ χαρζσ και θ διαμόρφωςθ των χϊρων.
Υεηοδρομιςεισ ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ

 Σι βελτιϊςεισ ςτο οδικό δίκτυο, με νζεσ αςφαλτοςτρϊςεισ, καταςκευζσ αντιςτθρίξεων και
ςυνοδζσ παρεμβάςεισ
Σροςκετικά ςτθν καταςκευι ζργων και υποδομϊν, ο Διμοσ παρζχει υπθρεςίεσ , κυρίωσ ςτουσ
τομείσ :
 Ψθσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων ςτάκμευςθσ ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ, όπου θ Δθμοτικι
ΑΕ Εκμετάλλευςθσ Υεριουςίασ (ΔΑΕΥΕΧ ΑΕ), λειτουργεί :
 Ψο διϊροφο υπόγειο πάρκινγκ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, που διακζτει 215 κζςεισ
ςτάκμευςθσ και μθνιαία εξυπθρετεί 13-14 χιλιάδεσ αυτοκίνθτα
 Ψο υπαίκριο πάρκινγκ τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου, που διακζτει 40 κζςεισ ςτάκμευςθσ και ζχει
μθνιαία επιςκεψιμότθτα 2-2,5 χιλιάδεσ αυτοκίνθτα.



Ψθσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων από τα αδζςποτα ηϊα, για τθ διαχείριςθ (λειτουργία
του κυοκομείου, περιςυλλογι, περίκαλψθ, εμβολιαςμοί, ςτείρωςθ, κ.λ.π.) των οποίων
μεριμνά θ Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. Υαρά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, το κζμα
των αδζςποτων παρουςιάηει ζξαρςθ μετά τισ περιόδουσ διακοπϊν λόγω τθσ φπαρξθσ
πολλϊν εξοχικϊν κατοικιϊν.
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Θ βελτίωςθ των υποδομϊν και των λειτουργικϊν παρεμβάςεων ςτο Διμο, αποτελεί κεντρικισ
προτεραιότθτασ κζμα για τθ Δθμοτικι Αρχι, θ οποία ςτοχεφει :
 Χτθν εφαρμογι κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και οργάνωςθσ τθσ κυκλοφορίασ με
προτεραιότθτεσ το ιςτορικό κζντρο και τθν περιοχι βόρεια τθσ Ο. Χαινά, προκειμζνου να
αποςυμφορθκοφν κεντρικζσ αρτθρίεσ και να βελτιωκεί θ προςβαςιμότθτα του κζντρου και
των μνθμείων τθσ Χαλκίδασ
 Χτθν
υλοποίθςθ
παρεμβάςεων
αναπλάςεων,
διαμορφϊςεων πλατειϊν και κοινοχριςτων χϊρων

πεηοδρομιςεων,

αρχιτεκτονικϊν

 Χτθν αναβάκμιςθ τθσ δθμοτικισ οδοποιίασ, των δικτφων πεηοδρομίων και ποδθλατόδρομων,
κακϊσ και ςτθν ανακαταςκευι κόμβων.
 Χτθν αξιοποίθςθ ςθμαντικισ ζκταςθσ δθμοτικϊν χϊρων (π.χ. Αλυκζσ, παραλιακι ηϊνθ
Χαλκίδασ – Βαςιλικοφ) , με ςκοπό τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςι τουσ (χϊροι,
περιπάτου, ιπιασ άκλθςθσ, αναψυχισ, κ.λ.π.)

Μτιριακό απόκεμα
Αν και μεγάλο μζροσ τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ τθσ παλιάσ αςτικισ Χαλκίδασ ζχει χακεί, το
τελευταίο διάςτθμα χαρακτθρίςτθκαν ωσ διατθρθτζα πολλά κτίρια και ζτςι θ πόλθ κράτθςε ζνα
κομμάτι τθσ πολεοδομικισ αλλά κυρίωσ τθσ ιςτορικισ τθσ εξζλιξθσ.
Σ Διμοσ Χαλκίδασ , ζχει αποκτιςει οριςμζνα πολφ αξιόλογα κτίρια, τα οποία μετά τθν
αποκατάςταςι τουσ αποδόκθκαν ςε χριςεισ, κυρίωσ πολιτιςτικζσ, διοικθτικζσ και κοινωνικζσ,
διαςϊηοντασ, προβάλλοντασ και αξιοποιϊντασ το ιςτορικό απόκεμα τθσ πόλθσ. Ψα ςθμαντικότερα
αρχιτεκτονικά «κοςμιματα», κυριότθτασ του Διμου είναι :
 Ψο Ξόκκινο Χπίτι (οικία Πάλλιου), που φιλοξενεί τθν Εςτία Γνϊςθσ
 Ψο Χπίτι με τ’ αγάλματα, όπου ςτεγάηεται το Οφκειο Ελλθνίδων και τα γραφεία του τμιματοσ
Χαλκίδασ των Ευβοϊκϊν Χπουδϊν
 Ψο Πζγαρο Ξότςικα, που ςτεγάηει γραφεία υπθρεςίεσ του Διμου
 Ψο Ξριεηϊτιο, που φιλοξενεί το ιςτορικό αρχείο τθσ πόλθσ, Υαιδικό Χτακμό και ΞΑΥΘ

Ψο απόκεμα των ιςτορικϊν και διατθρθτζων μνθμείων πλουτίηεται με αξιόλογα μνθμεία, όπωσ :
 Θ εκκλθςία τθσ Αγίασ Υαραςκευισ
 Ψο Σκωμανικό Ψζμενοσ Εμίρ Ηαδζ
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 Ψο Δικαςτικό Πζγαρο
 Ψο Οαογραφικό Πουςείο
 Σ Χιδθροδρομικόσ Χτακμόσ
 Σ Υφργοσ του Βαςιλικοφ (ΔΕ Οθλαντίων)

Κετικό πρόςθμο ςτο πολιτιςτικό απόκεμα τθσ Χαλκίδασ βάηει ο εκτενισ κατάλογοσ που
ακολουκεί, και περιλαμβάνει ζνα μεγάλο μζροσ από χαρακτθριςμζνα διατθρθτζα οικιματα
διαφορετικϊν περιόδων. Τςο πιο ζγκαιρεσ παρεμβάςεισ γίνουν από το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ
και όςο περιςςότερο υποςτθριχκεί χρθματοδοτικά και κεςμικά ο Διμοσ, τόςο περιςςότερο κα
διατθρθκεί θ ηωντανι αρχιτεκτονικι ιςτορία τθσ Χαλκίδασ,

κα αποτελοφν μζροσ τθσ

πολεοδομικισ τθσ εξζλιξθσ και κα μπορζςουν να αξιοποιθκοφν για τθν πολιτιςτικι και
τουριςτικι ανάπτυξθ του τόπου. Ψα περιςςότερα από αυτά είναι λογικό πωσ διατθροφνται ςτο
κζντρο τθσ πόλθσ.
Α/Α

Φόποσ και κτίριο

Σεριγραφι

1

Πθτροπολιτικοφ Ραοφ
Αγίου Δθμθτρίου

Αξιόλογοσ γλυπτόσ διάκοςμοσ τθσ
προςόψεωσ και τθσ εν γζνει
αρχιτεκτονικισ του

ΩΑ 15283/1-8-1970 - ΦΕΞ
562/Β/11-8-1970

2

Υαλιό εργοςτάςιο
"Αρζκουςα"

Αποτελεί καυμάςιο δείγμα
βιομθχανικισ αρχιτεκτονικισ του
τζλουσ του περαςμζνου αιϊνα και
γιατί θ καλι του κατάςταςθ και
γειτνίαςθ του με τθν αρχαία πθγι
Αρζκουςα το κακιςτοφν
κατάλλθλο για Πουςείο.

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2727/174
3/12-1-1979 - ΦΕΞ 45/Β/22-11979

3

Σδοφσ Ρεοφφτου και
Ξουκοφλθ 5

Αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο που
χαρακτθρίηεται από λιτότθτα και
ςυμμετρία,

ΩΑ ΩΑΥΑ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1096/397
94/8-7-1980 - ΦΕΞ 669/Β/18-71980

4

Σδοφσ Πθτροπόλεωσ και
πλατείασ Αγίου Δθμθτρίου
ΣΨ84

Ψο κτίριο διζπεται από λιτότθτα
και ςυμμετρία και ζχει αξιόλογα
επιμζρουσ μορφολογικά ςτοιχεία

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1633/524
27/6-9-1980 - ΦΕΞ 905/Β/12-91980

5

Οεωφ. Ψηιαρντίνθ 10

6

Υλατεία Αγ. Δθμθτρίου 4,

Υαρουςιάηει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον με τθ
ςυμμετρικι διάταξθ των όψεων
και αξιόλογα επιμζρουσ
νεοκλαςικά μορφολογικά ςτοιχεία,
Αποτελεί ζνα αξιόλογο νεοκλαςικό
κτίριο το οποίο παρουςιάηει
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
ενδιαφζρον με τθ ςυμμετρικι
διάταξθ των όψεων και ζχει
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Απόφαςθ χαρακτθριςμοφ

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51981

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51982

αξιόλογα επιμζρουσ μορφολογικά
ςτοιχεία.

7

Σδοφσ Ρεοφφτου και
Αδαμαντίου Δοφκα

Θ διάταξθ των όψεων είναι λιτι
και ςυμμετρικι και τα επιμζρουσ
μορφολογικά ςτοιχεία
παρουςιάηουν ενδιαφζρον

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51983

8

Σδϊν Ρεοφφτου και
Αδαμαντίου Δοφκα 1,

Ζνα αξιόλογο διϊροφο νεοκλαςικό
κτίριο με ςυμμετρικι διάταξθ των
όψεων ςτουσ δφο δρόμουσ.

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51984

9

Υλατεία Αγ. Δθμθτρίου 1

Υαρουςιάηει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον. Ζχει
λιτζσ και ςυμμετρικζσ όψεισ και
ενδιαφζροντα επιμζρουσ
μορφολογικά ςτοιχεία.

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51985

10

Σδόσ Αντωνίου 33

Γιατί παρουςιάηει αρχιτεκτονικό
ενδιαφζρον με χαρακτθριςτικι
ςυμμετρικι διάταξθ των όψεων.

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51986

11

Υλατ. Αγ. Δθμθτρίου 6 και
Ρεοφφτου

Υαρουςιάηει ενδιαφζρον και
χαρακτθριςτικά επιμζρουσ
μορφολογικά ςτοιχεία, όπωσ είναι θ
πετρόχτιςτθ αυλόπορτα με πόρτα
ξφλινθ νεοκλαςικισ τεχνοτροπίασ,

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/524/2681
7/16-4-1981 - ΦΕΞ 276/Β/13-51987

12

Πεςαιωνικό Υφργο
"Χειρινα" ςτθν οδό
Ππαλαλαίων

Ζχει αρχαιολογικι και ιςτορικι
αξία, που κρίνεται ςθμαντικι
επειδι είναι ο μοναδικόσ ςτθν
πόλθ τθσ Χαλκίδασ.

13

Πουςείο Χαλκίδασ

14

Σδόσ Ξακαρά 4

15

Σδοφ Ρεοφφτου 15-ΣΨ83

Υρόκειται για χαρακτθριςτικό
υςτερονεοκλαςικό κτίςμα τθσ
αρχισ του
20οφαιϊνακαιπαρουςιάηει
αξιόλογο μορφολογικό
ενδιαφζρον.
Υρόκειται για αξιόλογο κτίριο
νεοκλαςικοφ ρυκμοφ που
βρίςκεται ςε ςθμαντικι κζςθ τθσ
πόλθσ τθσ Χαλκίδασ και
ςυγκεκριμζνα δίπλα ςτθ
Βιβλιοκικθ. Χτίςτθκε ςτο
τελευταίο τζταρτο του 19ουαιϊνα.
Υρόκειται για διϊροφθ οικοδομι
με αξιόλογα νεοκλαςικά και
μορφολογικά ςτοιχεία.
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ΩΑ ΩΥΥΕ/ΑΦΧ/Β1/Φ26/6797
3/1500/16-11-1982 - ΦΕΞ
24/Β/21-1-1983

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/36226/18
37/13-7-1983 - ΦΕΞ 453/Β/8-81983

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1835/408
63/15-7-1983 - ΦΕΞ 464/Β/11-81983

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2431/468
64/31-8-1983 - ΦΕΞ 573/Β/5-101983

16

Σδϊν Βφρωνοσ και Υερ.
Χταφρου 33-33α-33β

17

Σδοφσ Φίλωνοσκαι
Χαλονικιοφ

18

Σδοφσ Βουδοφρθ 26, 28,
30 και Φαρμακίδου

19

Σδοφσ Θςαΐου και
Ελευκερίου Βενιηζλου

20

Οεωφόρο Βουδοφρθ αρ.
22

21

Ξτίριο ιδιοκτθςίασ τθσ
Εκνικισ Ψράπεηασ ςτθν
οδόΑρεκοφςθσ 42

22

Σδοφσ Χκαλκϊτα και
Χταμάτθ

23

Σδοφσ Ερμοφ,
Φαρμακίδου και
Βουδοφρθ

Αξιόλογο δείγμα νεοκλαςικισ
αρχιτεκτονικισ
Αποτελεί αξιόλογο δείγμα
νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ, όπωσ
αυτι διαμορφϊκθκ ε ςτα μζςα του
περαςμζνου αιϊνα ςτθ Χαλκίδα.
Υρόκειται για κτίριο με αρμονικό
όγκο και αξιόλογα επιμζρουσ
μορφολογικά και αρχιτεκτονικά
ςτοιχεία. Είναι τριϊροφο,
λικόκτιςτο, και χτίςτθκε γφρω ςτα
1864.
Υαρουςιάηει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό και μορφολογικό
ενδιαφζρον. Είναι ζνα αξιόλογο
δείγμα εκλεκτικιςτικοφ
οικοδομιματοσ, χαρακτθριςτικό
για τθν παραλία τθσ Χαλκίδασ.
Αντιπροςωπευτικό δείγμα,
αξιόλογο για τθν ιςτορία τθσ
εξζλιξθσ τθ σαρχιτεκτονικισ, από
τα λίγα εναπομείναντα ςτθν πόλθ
τθσ Χαλκίδασ
Χαρακτθριςτικό δείγμα
αρχιτεκτονικισ για τθν πόλθ τθσ
Χαλκίδασ, από τα λίγα που
απζμειναν, τόςο για τα
νεοκλαςικά μορφολογικά όςο και
για τα επιμζρουσ αρχιτεκτονικά
του ςτοιχεία.
Δείγμα τθσ εξζλιξθσ τθσ τοπικισ
αρχιτεκτονικισ τθσπόλθσ τθσ
Χαλκίδοσ. Υρόκειται για
υπερυψωμζνο ιςόγειο κτίριο με
νεοκλαςικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ οι
οποίεσ χαρακτθρίηονται από
λιτότθτα και ςυμμετρία.
Αξιόλογο δείγμα τθσ εξζλιξθσ τθσ
αρχιτεκτονικισ φυςιογνωμίασ τθσ
περιοχισ, που διατθρεί
ενδιαφζροντα μορφολογικά
ςτοιχεία ςτισ όψεισ, αξονικι
διάταξθ των ανοιγμάτων, ταινίεσ
και χαρακτθριςτικό γείςο ςτθ
ςτζγθ.
Αποτελεί αξιόλογο δείγμα, τόςο
για τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ
τοπικισ αρχιτεκτονικισ, όςο και
για τθ κζςθ και χριςθ του ςτθν
πόλθ τθσ Χαλκίδασ.
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ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2033/432
33/6-8-1984 - ΦΕΞ 628/Β/10-91984

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1473/254
24/12-6-1986 - ΦΕΞ 455/Β/16-71986

ΩΑ ΩΥΥΕ/ΔΛΟΑΥ/Γ/923/2951
3/27-5-1983 - ΦΕΞ 344/Β/16-61983

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3255/814
6/3-1-1991 - ΦΕΞ 113/Β/28-21991

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4503/230
3/14-1-1992 - ΦΕΞ 55/Β/5-21992

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/611/1300
6/17-3-1992 - ΦΕΞ 232/Β/6-41992

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1367/367
86/15-7-1993 - ΦΕΞ 564/Β/28-71993

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2476/447
13/31-8-1993 - ΦΕΞ 709/Β/10-91993

24

Υάροδο Παρφ. Φρυηι και
Ξϊτςου (Σ.Ψ. 24)

Αποτελεί μαρτυρία τθσ εξζλιξθσ
τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ εποχισ του
και είναι απαραίτθτο για τθ μελζτθ
τθσ Αρχιτεκτονικι στθσ Χαλκίδασ.
Επίςθσ ορίηεται ωσ ηϊνθ
προςταςίασ ο χϊροσ που
περιβάλλει το κτίςμα διότι
ςυντελεί ςτθν ανάδειξθ του
μνθμείου.

25

Σδοφσ Ξρίεηϊτου και
Ππαλαλαίων

Χθμαντικό δείγμα αρχιτεκτονικισ
αςτικοφ τφπου με νεοκλαςικά
ςτοιχεία, ςθμαντικό για τθ μελζτθ
τθσ ιςτορίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ.

26

Σδό Αποςτόλθ 7 καιΠίχ.
Ξακκαρά

Υρόκειται για αξιόλογο κτίριο,
ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ τοπικισ
Αρχιτεκτονικισ."
Αποτελεί κτίριο ςθμαντικό για τθ
μελζτθ τθσ Λςτορίασ τθσ
Αρχιτεκτονικισ και είναι ςθμείο
αναφοράσ ςτον πολεοδομικό ιςτό
τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ".
Αξιόλογο δείγμα νεοκλαςικισ
αρχιτεκτονικισ εξοχικϊν
επαφλεων, ςθμαντικό για τθ
μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ
Αρχιτεκτονικισ.
Αξιόλογα δείγματα λαϊκισ
αρχιτεκτονικισ εποχισ
Ψουρκοκρατίασ, ςθμαντικά για τθ
μελζτθ τθσιςτορίασ τθσ
Αρχιτεκτονικισ
Υρόκειται για κτίριο με αξιόλογα
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά
ςτοιχεία κακϊσ και ενδιαφζρουςεσ
οροφογραφίεσ ςτο εςωτερικό του.
Επίςθσ αποτελεί χαρακτθριςτικό
δείγμα τθσ αρχιτεκτονικισ εξζλιξθσ
ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ,
Αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο με
ενδιαφζροντα αρχιτεκτονικά και
μορφολογικά ςτοιχεία και πλοφςιο
ηωγραφικό διάκοςμο ςτο
εςωτερικό του.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/26533/11
12/22-4-1994 - ΦΕΞ 484/Β/28-61994

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/38876/22
23/15-6-1994 - ΦΕΞ 818/Β/2-111994

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3064/543
48/2-11-1994 - ΦΕΞ 864/Β/2211-1994

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3654/611
38/14-12-1994-ΦΕΞ 978/Β/3012-1994

27

Οεωφ. Ψηίαρντίνί 6

28

Σδό Πιαοφλθ 5

29

Σδό Υαίδων

30

ΣδόΓαηζπθ 28

31

Σδοφσ Ρεοφφτου και
Βϊκου

32

Φαβιζρου και Υλατανίϊτθ
1

Υαρουςιάηει ιδιαίτερα
μορφολογικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1556/262
89/19-5-1995 - ΦΕΞ 565/Β/28-61995

33

Υαλαιό Εργοςτάςιο τθσ
"Πακαρονοποιίασ ΧΛΨΩ",
Σ.Ψ. 315

Αποτελεί μαρτυρία τθσ εξζλιξθσ
τθσ αρχιτεκτονικισ των
βιομθχανικϊν κτιρίων τθσ εποχισ
του.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3357/525
20/13-10-1995 - ΦΕΞ 946/Β/1611-1995
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Αρικμόσ ΦΕΞΩΑ
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3649/612 86/1512-1994-ΦΕΞ 978/Β/30-12-1994

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/979/2259
0/4-4-1995 - ΦΕΞ 462/Β/24-51995

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/844/2428
7/17-3-1995 - ΦΕΞ 499/Β/6-61995

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1357/242
96/5-5-1995 - ΦΕΞ 499/Β/6-61995

34

Σδό Πίχ. Ξακκαρά και
Αγνελάτου

Υρόκειται για κτίριο των αρχϊν
του 20οφαι., με αξιόλογα
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά
ςτοιχεία και αποτελεί
αντιπροςωπευτικό δείγμα αςτικισ
κατοικίασ,

35

Σδοφσ Υαπαναςταςίου και
Ξϊτςου

Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό
κτίριο τθσ περιοχισ με
ενδιαφζροντα μορφολογικά και
αρχιτεκτονικά ςτοιχεία,.
Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό
κτίριο τθσ περιοχισ με
ενδιαφζροντα μορφολογικά και
αρχιτεκτονικά ςτοιχεία,.,
ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ
ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ.
. Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό
κτίριο τθσ περιοχισ με
ενδιαφζροντα μορφολογικά και
αρχιτεκτονικά ςτοιχεία,.,
ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ
ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ.
Ψο μεν πρϊτο, αξιόλογο δείγμα
τοπικισ αρχιτεκτονικισ με πλοφςια
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά
ςτοιχεία, το δε δεφτερο, αξιόλογο
δείγμα λαϊκισ αρχιτεκτονικισ..
Διατθρεί αξιόλογα δομικά και
διακοςμθτικά ςτοιχεία, αποτελεί
τμιμα του παραδοςιακοφ
πολεοδομικοφ ςυνόλου τθσ
Χαλκίδασ

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4351/464
8/19-12-1995 - ΦΕΞ 85/Β/12-21996

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4240/557
12/3-11-1997 - ΦΕΞ 1039/Β/2511-1997

36

Σδό Υερ. Χταφρου 7, με
τον περιβάλλοντα χϊρο
του

37

Σδό Χαλονικιοφ

38

Σδό Υαπαναςταςίου και
Φαβιζρου

39

Σδόσ Ψςιριγϊτθ 6

40

Σδοφσ Βφρωνοσ και
Αντωνίου

Αξιόλογα μορφολογικά και
αρχιτεκτονικά ςτοιχεία

41

Σδόσ Ππαλαλαίων 32

Αποτελεί χαρακτθριςτικό δείγμα
τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ των
αρχϊν 20οφ αιϊνα

42

Σδό Αναπαφςεωσ 43

Αποτελεί μοναδικό δείγμα
δόμθςθσ κτιρίου,

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2823/457
24/2-12-1987 - ΦΕΞ 755/Β/3112-1987

43

Σδοφ Ερμοφ 29,

Γιατί αποτελεί ςθμείο αναφοράσ
ςυνδεδεμζνο με τθ μνιμθ των
κατοίκων τθσ Χαλκίδασ.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/396/2666
4/27-6-1988 - ΦΕΞ 485/Β/14-71988

55

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4239/557
14/5-11-1997 - ΦΕΞ 1039/Β/2511-1997

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1496/623
89/12-12-1997-ΦΕΞ 1204/Β/3112-1997

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/1651/464
09/27-8-1998 - ΦΕΞ 1080/Β/1610-1998

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4781/225
60/11-5-1999 - ΦΕΞ 991/Β/27-51999

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4310/444
/27-12-1999-ΦΕΞ 26/Β/19-12000

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/4527/540
75/16-10-2001 - ΦΕΞ 1350/Β/1710-2001

44

Βαρατάςθ και Βαςιλείου

Υολφ αξιόλογο κτίριο,
χαρακτθριςτικό δείγμα αςτικοφ
νεοκλαςικοφ κτιρίου, με εξαιρετικά
ενδιαφζρουςεσ όψεισ και αξιόλογα
ηωγραφιςτά ταβάνια.

45

Σδϊν Ψηαβάρα 33 και Ανω
Υφλθσ 6

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικισ
αρχιτεκτονικισ και ςθμείο
αναφοράσ ςυνδεδεμζνο με τθ
μνιμθ των κατοίκων τθσ Χαλκίδασ.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/25805/16
05/19-8-1988 - ΦΕΞ 671/Β/13-91988

Σδόσ Ππαλαλαίων 33

Λδιαίτερθσ πολεοδομικισ και
αρχιτεκτονικισ ςθμαςίασ του και
τθσ ςυμβολισ του ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ φυςιογνωμίασ
και τθσ προοπτικισ τθσ οδοφ.

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΡΕΧΑΞ/79019/18
85/4-2-2005 - ΦΕΞ 226/Β/21-22005

46

ΩΑ ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3075/534
57/6-12-1988 - ΦΕΞ 935/Β/3012-1988

Επιδίωξθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι να επενδφςει πάνω ςτο κτιριακό απόκεμα τθσ Χαλκίδασ κι
αυτό διαφαίνεται με :

 Ψθν ανάδειξθ και επίλυςθ τθσ ςταςιμότθτασ χαρακτθριςμοφ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ. Θ
Δθμοτικι Αρχι ςυνεργάςτθκε με το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, διεκδίκθςε Απόφαςθ του ΞΑΧ και
ιδθ προχϊρθςε ςτισ προ καιροφ αναγκαίεσ ενζργειεσ άρςθσ των κινδφνων για τθν αςφάλεια
και τθ δθμόςια υγεία των κατοίκων. Χτόχοσ είναι θ αποκατάςταςθ του κτιρίου, που αποτελεί
ςθμείο αναφοράσ εμπορικισ ηωισ τθσ Χαλκίδασ. Ιδθ δρομολογείται θ διενζργεια
αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των χϊρων του, ςφμφωνα με
τισ κζςεισ και υποδείξεισ τ Ωπουργείου Υολιτιςμοφ.
 Ψθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν αγορά από τουσ ιδιοκτιτεσ του, του κτιρίου τθσ οδοφ
Πιαοφλθ 5, προκειμζνου να διαςϊςει, να αποκαταςτιςει και να αποδϊςει ςε χριςθ ζνα
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ςτοιχείο τθσ πόλθσ. Θ πρόταςθ αγοράσ που υποβλικθκε για
χρθματοδότθςθ ςτο Υράςινο Ψαμείο, και ςε φάςθ αξιολόγθςθσ.
 Ψον προγραμματιςμό προτάςεων ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων που να αξιοποιοφν
ςυνδυαςτικά τα χαρακτθριςτικά του ιςτορικοφ κζντρου, παραδοςιακϊν ςυνοικιϊν και
αξιόλογων ςθμείων, το πλοφςιο αρχιτεκτονικό απόκεμα τθσ πόλθσ και τισ όποιεσ δράςεισ
αποκατάςταςισ του (π.χ. Αρζκουςα), κακϊσ και τθ διαμόρφωςθ – ανάδειξθ ιςτορικϊν –
κεματικϊν – τουριςτικϊν – αςτικϊν διαδρομϊν. Αντίςτοιχεσ προτάςεισ μποροφν να
εκπονθκοφν και για τισ ΔΕ.
 Ψισ παρεμβάςεισ για εμπλουτιςμό τθσ πόλθσ και των άλλων ΔΕ με ελεφκερουσ, κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ και κτίρια
 Ψθν προϊκθςθ ιπιων δράςεων βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ (ποδθλατόδρομοι,
πεηοδρομιςεισ, αρχιτεκτονικζσ διαμορφϊςεισ πλατειϊν και κοινόχρθςτων χϊρων) και
πράςινθσ ηωισ ςτθν πόλθ.
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 Ψθν ανάδειξθ κεϊρθςθσ τθσ πόλθσ ωσ αςτικι ολότθτα, που τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε
περιοχισ κα κακορίηουν τθ φυςιογνωμία τθσ και ταυτόχρονα κα δίνουν προςτικζμενθ αξία
ςτο ςφνολο

Αςτικζσ παρεμβάςεισ & αειφόροσ / βιϊςιμθ ενζργεια
Ψα τελευταία χρόνια οι Διμοι εμπλζκονται όλο και πιο ενεργά ςε δράςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ, υλοποιϊντασ παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και προγραμματίηοντασ ςχζδια για τθν αειφόρο – βιϊςιμθ ενζργεια.

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, ο Διμοσ Χαλκιδζων :
 Ωλοποιεί παρεμβάςεισ βιοκλιματικισ αναβάκμιςθσ ςτο ΣΨ 98 (Χαλκίδα), που περιλαμβάνουν
τθν ολικι ανάπλαςθ του πάρκου Χολογιάννθ (ςε μορφι πάρκου με υδατορζματα
ανακυκλοφμενων νερϊν, φωτοβολταϊκό ςφςτθμα, χϊρουσ αναψυχισ), κακϊσ και τθ
διαμόρφωςθ των πζριξ οδϊν με ψυχρά υλικά, με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ 2-3
βακμοφσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.
 Ωλοποιεί παρεμβάςεισ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και φωτιςμοφ ςτθν πλατεία των Φφλλων.

 Χχεδιάηει τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των δθμοτικϊν χϊρων και κτιρίων, με προτεραιότθτα
το Πζγαρο Ξότςικα.

Σι δράςεισ για τθν αειφόρο – βιϊςιμθ ενζργεια αποτελοφν προνομιακό πεδίο για τον Διμο, ο
οποίοσ μπορεί να ςυνδυάςει τισ αρχιτεκτονικζσ – αιςκθτικζσ – λειτουργικζσ διαμορφϊςεισ, τθ
ςυμμετοχι φορζων / ιδιωτϊν / πολιτϊν για μείωςθ των ατμοςφαιρικϊν εκπομπϊν και
περιβαλλοντικι προςταςία, κακϊσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ μεταφορζσ,
δθμόςια / δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ, αλλά και υπθρεςίεσ με ταυτόχρονο περιβαλλοντικό
και οικονομικό όφελοσ.
Θ τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ τζτοιων παρεμβάςεων ςτθρίηεται ςτα παρακάτω ςτοιχεία

Ματανάλωςθ ενζργειασ ςε Δθμοτικά Μτίρια/Εξοπλιςμό/Εγκαταςτάςεισ Διμου (2011)
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58

Φελικι Ματανάλωςθ ενζργειασ ανά Δθμοτικι Ενότθτα για Δθμοτικό Δθμόςιο Φωτιςμό (2011)

59

Υυνολικά Διανυόμενα km των αςτικϊν λεωφορείων εντόσ των ορίων του Διμου Χαλκιδζων το
2011

60

Ματανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Ρικιακό Φομζα (2009)
Σθγι: ΔΕΘ/ΕΝΥΦΑΦ

Ματανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Φριτογενι Φομζα

Υυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα

Ματανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ (2009)
Σθγι: ΔΕΘ, ΕΝΥΦΑΦ
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Ενεργειακι κατανάλωςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ

Υυγκεντρωτικι Ματανάλωςθ Ενζργειασ ςτο Διμο Χαλκιδζων το 2011
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Υυνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ι Ιςοδφναμου CO2 ςτο Διμο Χαλκιδζων (2011)

Σ ςχεδιαςμόσ του Διμου για μζτρα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, προγράμματα ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ και άλλεσ δράςεισ για τθν ενζργεια μπορεί να εςτιάηεται ςτθν εκπόνθςθ ενόσ
«Υχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ του Διμου Χαλκιδζων», με ζνα εφροσ τομζων, όπωσ
ενδεικτικά :
 Ψθν υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια και
τισ εγκαταςτάςεισ (χϊροι ςτζγαςθσ υπθρεςιϊν, εγκαταςτάςεισ πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν
δραςτθριοτιτων, ςχολεία, χϊροι άκλθςθσ, κ.λ.π.)
 Ψθν υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ ςτισ υπθρεςίεσ
ζνταςθσ ενζργειασ (δθμοτικόσ φωτιςμόσ και ςυγκοινωνίεσ)
 Ψθν ενςωμάτωςθ βιοκλιματικϊν διαμορφϊςεων και αρχιτεκτονικισ ςτον αςτικό ςχεδιαςμό
(αναπλάςεισ, ανάδειξθ μνθμείων και κτιρίων με φωτιςμό, αφξθςθ αςτικοφ πραςίνου, χριςθ
κατάλλθλων υλικϊν ςε διαμορφϊςεισ οδϊν και κοινοχριςτων χϊρων, κ.λ.π.)
 Ψθν ενθμζρωςθ και τθν παρακίνθςθ των κατοίκων, των επιχειριςεων και άλλων τοπικϊν
ενδιαφερομζνων μερϊν, κακϊσ και ςυνεργαςίεσ ςχετικά με τον τρόπο αποτελεςματικότερθσ
χριςθσ τθσ ενζργειασ. Σι δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ είναι ςθμαντικζσ προκειμζνου
να ςυμπεριλθφκεί ολόκλθροσ ο Διμοσ ςτθ ςτιριξθ των πολιτικϊν βιϊςιμθσ ενζργειασ.
 Ψθν υιοκζτθςθ «πράςινων ςυμβάςεων» ςτον Διμο (π.χ. προμικεια οικολογικϊν χαρτικϊν,
μελανιϊν εκτυπωτϊν, κακαριςτικϊν υλικϊν, λαμπτιρων, μπαταριϊν οχθμάτων, χρωμάτων,
θλεκτρικϊν καλωδίων, πλαςτικϊν τςαντϊν κ.λ.π.)
 Ψθν ενίςχυςθ δράςεων ανακφκλωςθσ με ζμφαςθ ςτθν ανακφκλωςθ ενεργοβόρων υλικϊν
(πλαςτικό, αλουμίνιο, χαρτί)
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1.2.3.Χποδομζσ και υπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ Διμου Χαλκιδζων

Χδρευςθ - Αποχζτευςθ – Επεξεργαςία λυμάτων
Θ διαχείριςθ νερϊν (πόςιμων και ακακάρτων) αςκείται από τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ
Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ (ΔΕΩΑΧ)
Θ ΔΕΩΑΧ ζχει τθν αρμοδιότθτα και επιμζλεια ςυντιρθςθσ, βελτίωςθσ και λειτουργίασ :
 Δικτφου φδρευςθσ ςυνολικοφ μικουσ 820,3 χιλιομζτρων, το οποίο ανά Δθμοτικι Ενότθτα
είναι :
Δθμοτικι Ενότθτα
Χαλκιδζων
Ρζασ Αρτάκθσ
Οθλαντίων
Ανκθδϊνασ
Αυλίδασ

Χιλιόμετρα δικτφου φδρευςθσ
260
26,3
339
88
107

 Δικτφου αποχζτευςθσ, ςυνολικοφ μικουσ 189 χιλιομζτρων ςτισ ΔΕ Χαλκίδασ και Αρτάκθσ,
όπου υπάρχουν και Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Ουμάτων (ΕΕΟ)
Δθμοτικι Ενότθτα
Χαλκιδζων
Ρζασ Αρτάκθσ
Οθλαντίων
Ανκθδϊνασ
Αυλίδασ

Χιλιόμετρα δικτφου αποχζτευςθσ
180
9
-

 Δικτφου ομβρίων, ςυνολικοφ μικουσ 208 χιλιομζτρων, το οποίο ανά ΔΕ είναι :
Δθμοτικι Ενότθτα
Χαλκιδζων
Ρζασ Αρτάκθσ
Οθλαντίων
Ανκθδϊνασ
Αυλίδασ

Χιλιόμετρα δικτφου ομβρίων
120
4
64
11
9

 Ψου ςυνολικοφ αρικμοφ των υδρομζτρων του Διμου που ανζρχεται ςτισ 64.000
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 Ψων πθγϊν φδρευςθσ του Διμου (υδρογεωτριςεισ και διχλιςτιριο Αυλίδασ), κακϊσ και των
εγκαταςτάςεων εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ
 Ψων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων (ΕΕΟ) ςε Χαλκίδα και Ρ. Αρτάκθ :
 Ψο Ξζντρο Ουμάτων Χαλκίδασ (ΞΟΧ) δζχεται μόνο αςτικισ προζλευςθσ λφματα από το
αποχετευτικό δίκτυο τθσ Χαλκίδασ, κακϊσ και βοκρολφματα από τθν ευρφτερθ περιοχι.
Δεν δζχεται βιομθχανικά λφματα. Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τρία τμιματα :
 Ψο ΞΟΧ 1, ςτο οποίο βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ επζκταςθσ του 1994
 Ψισ εγκαταςτάςεισ τριτοβάκμιασ επεξεργαςίασ λυμάτων
 Ψο ΔΞΟΧ (Διαδθμοτικό ΞΟΧ), ςτο οποίο βρίςκονται οι νεϊτερεσ εγκαταςτάςεισ (επζκταςθ
2013)
 Ψο Ξζντρο Επεξεργαςίασ Ουμάτων Ρζασ Αρτάκθσ (ΞΕΟΡΑ), που είναι υποδοχζασ αςτικϊν
λυμάτων και βοκρολυμάτων
Τπωσ προαναφζρκθκε ςτισ ΕΕΟ καταλιγουν τα υφιςτάμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Χαλκίδασ και
Αρτάκθσ. Σι λοιπζσ Δθμοτικζσ και Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ του Διμου Χαλκιδζων, αλλά και των
γειτονικϊν Διμων Ερζτριασ και Διρφφων – Πεςςαπίων αποχετεφουν ςε βόκρουσ, το περιεχόμενο
των οποίων μεταφζρεται και επεξεργάηεται ςτισ ΕΕΟ.
Θ εγκατάςταςθ ΞΟΧ 1 δζχεται κακθμερινά ειςερχόμενθ παροχι 9.000 κ.μ. αςτικϊν λυμάτων και
1.500 κ.μ. βοκρολυμάτων, ενϊ το ΞΕΟΡΑ επεξεργάηεται θμεριςια 1.200 κ.μ. αςτικά λφματα και
100κ.μ. βοκρολφματα.

Σι ςθμαντικότερεσ παρεμβάςεισ που υλοποιεί αυτι τθν εποχι θ ΔΕΩΑΧ, εςτιάηονται ςε δφο
κατευκφνςεισ :
 Χτθν προςταςία των νερϊν και του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, με υποδομζσ διαχείριςθσ
ακακάρτων (δίκτυα αποχζτευςθσ και ΕΕΟ ) και ομβρίων
 Χτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και ποςότθτασ νεροφ φδρευςθσ με ςφγχρονα ζργα.
Ενδεικτικά των παρεμβάςεων που υλοποιεί θ ΔΕΩΑΧ είναι :
- Ζργα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων ΔΞ Βαςιλικοφ, Αγ. Ρικολάου& Ρ.
Οαμψάκου, προχπολογιςμοφ 14.837.127 €, με χρθματοδότθςθ από το ΕΧΥΑ - ΕΥΥΕΦΑΑ, το
οποίο περιλαμβάνει πζντε υποζργα για τθν μελζτθ και καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων και
ςυλλεκτιριων αγωγϊν ςτθ ΔΕ Οθλαντίων
- Ζργα ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων Υαραλίασ Αυλίδασ, Βακζοσ
και Δροςιάσ, προχπολογιςμοφ 29.086.960 €, με χρθματοδότθςθ από το ΕΧΥΑ - ΕΥΥΕΦΑΑ, που
περιλαμβάνει εφτά υποζργα αποχετευτικϊν δικτφων, ζργων μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ
επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων ςτισ ΔΕ Ανκθδϊνοσ και Αυλίδασ.
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- Χφςτθμα τθλελζγχου – τθλεχειριςμοφ για τθν αυτόματθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο των
διαρροϊν του δικτφου φδρευςθσ ΔΔ Αυλίδασ, Οθλαντίων, Ρ. Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ και τθσ
πόλθσ τθσ Χαλκίδασ, προχπολογιςμοφ 3.148.560 €, που χρθματοδοτείται από το ΕΧΥΑ –
Υεριφερειακό Υρόγραμμα Χτερεάσ Ελλάδασ.
Σ άμεςοσ και μεςοπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ τθσ Επιχείρθςθσ, περιλαμβάνει
ζνα ευρφ φάςμα παρεμβάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ και για τθν
ανταπόκριςι τθσ ςε αιτιματα όλων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ
ομαδοποιοφνται ωσ εξισ :
 Αντικατάςταςθ, βελτίωςθ, επζκταςθ και ολοκλιρωςθ δικτφων αποχζτευςθσ, με
προτεραιότθτα τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου αγωγοφ λυμάτων από τθν Ξάνθκο ωσ τθ
Χουβάλα
 Αναβάκμιςθ του δικτφου φδρευςθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ
 Διερεφνθςθ πθγϊν υδρολθψίασ και μελζτθ ζργων μεςομακροπρόκεςμθσ διαςφάλιςθσ
ποςοτικά επαρκοφσ και ποιοτικά κατάλλθλου πόςιμου νεροφ
 Αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων ΞΟΧ, επεξεργαςία λυματολάςπθσ και διευκζτθςθ αποδζκτθ
επεξεργαςμζνων ΞΕΟΡΑ.
 Ανάπτυξθ λειτουργίασ ΞΕΟΡΑ, με νζεσ ςυνδζςεισ ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ
 Ζργα διευκζτθςθσ ομβρίων και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ
 Άρςθ των ανιςοτιτων μεταξφ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων και αποκατάςταςθ ενιαίασ δθμοτικισ
ςυνείδθςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων νεροφ (ςφγχρονεσ υποδομζσ παντοφ,
περιβαλλοντικι προςταςία παντοφ, ενιαία πολιτικι ςτισ υποχρεϊςεισ των πολιτϊν, κ.λ.π.)

Διαχείριςθ απορριμμάτων
Υροςωρινι αποκικευςθ – ςυλλογι – μεταφορά (αποκομιδι)
Θ αποκομιδι των απορριμμάτων ςτον Διμο, γίνεται από τισ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, με προςωρινι αποκικευςθ –ςυλλογι – μεταφορά ςε δφο
ρεφματα :
- Ψουσ 1.554 μπλε κάδουσ για τθν προςωρινι αποκικευςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί,
πλαςτικό, αλουμίνιο, υλικά ςυςκευαςίασ, κ.α), οι οποίοι είναι χωροκετθμζνοι ςτισ Δθμοτικζσ
Ενότθτεσ Χαλκίδασ, Ανκθδϊνασ, Αυλίδασ και Αρτάκθσ
- Ψουσ 7.182 πράςινουσ κάδουσ για τθν προςωρινι αποκικευςθ των υπόλοιπων πλθν
ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων, οι οποίοι χωροκετοφνται ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.
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Θ ςυλλογι και μεταφορά προσ διάκεςθ του ςυνόλου των απορριμμάτων του Διμου, γίνεται με
τακτικά δρομολόγια απορριμματοφόρων τα οποία οργανϊνονται ωσ εξισ :

ΔΙΜΦΧΡ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ ΧΑΝΜΙΔΡΥ
ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ

ΣΕΤΙΡΧΘ

ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ
ΕΒΔΡΞΑΔΑ

40
53
40
75
60
55

4
5
5
4
5
5

ΟΧΧΦΕΤΙΟΘ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΡΕΑΥΣΟΘ
ΞΕΡΨΦΣ
ΞΑΡΑΥΛΨΧΑ
ΦΩΟΑΞΕΧ
ΑΓ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ
ΧΨΕΡΑ

164
123
108
175
128
49
ΘΞΕΤΘΥΙΑ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΞΕΡΨΦΣ
ΞΑΡΘΚΣΧ/ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣ
ΞΑΡΘΚΣΧ/ΦΣΔΛΕΧ
ΑΓ ΕΟΕΣΩΧΑ
ΧΨΕΡΑ
ΑΟΩΡΑΞΛ
ΑΓ ΠΑΦΛΡΑ
ΟΛΒΑΔΛΑ
Ε ΥΑΡΑΓΛΨΧΑ
ΑΓ ΛΩΑΡΡΘΧ

60
45
2
166
56
4
137
47
3
175
45
4
70
48
4
85
61
4
245
43
4
290
74
4
350
55
4
220
48
4
Χφνολο κάδων αποκομιδισ Χαλκίδοσ: 2.545
Χφνολο Χιλιομζτρων αποκομιδισ Χαλκίδοσ: 845

ΔΙΜΦΧΡ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ ΝΘΝΑΟΦΙΡΧ
ΣΕΤΙΡΧΘ

ΑΓΛΣΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΥΑΟΑΛΣ ΒΑΧΛΟΛΞΣ
ΧΨΕΡΑ ΦΩΟΟΑ ΑΦΦΑΨΛ ΒΑΧΛΟΛΞΣ
ΞΕΡΨΦΛΞΣΛ ΒΑΧΛΟΛΞΣ ΟΕΩΞΑΡΨΛ
ΦΩΟΟΑ ΑΦΦΑΨΛ ΠΩΨΛΞΑ

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ

ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ
ΕΒΔΡΞΑΔΑ

400
50
4
450
55
4
280
80
4
600
65
4
370
50
4
Χφνολο κάδων αποκομιδισ Οθλαντίου: 2.100
Χφνολο χιλιομζτρων αποκομιδισ Οθλαντίου: 300

ΔΙΜΦΧΡ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ ΑΟΘΘΔΩΟΑΥ
ΣΕΤΙΡΧΘ

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ
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ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ

ΕΒΔΡΞΑΔΑ

ΔΦΣΧΛΑ
ΣΡΨΑΚΛ – ΑΓΛΣΧ ΓΛΑΡΡΘΧ – ΞΑΠΛΡΛΑ –
ΞΕΡΨΦΛΞΣ

90

75

3

82

98

2

ΥΣΧΕΛΔΩΡΛΑ – ΕΔΕΠ-ΥΑΡΩΦΑΠΑΥΑΡΑΓΛΨΧΑ-ΒΣΩΚΩΡΛ-ΑΟΛΞΕΧ-ΓΑΛΔΑΦΣΧΧΘΠΑΛΑΧ-ΠΥΣΩΦΡΩΡΨΑΧΞΣΛΠΘΨΘΦΛΣ-ΧΑΟΛΩΡ

85

105

2

ΑΓΛΣΧ ΠΘΡΑΧ-ΒΑΟΣΥΣΩΟΑ-ΟΣΩΞΛΧΛΑΑΟΑΨΛΡΘ

68

110

2

56

115

1

ΧΞΦΣΥΣΡΕΦΛΑ-ΥΑΦΑΟΛΕΧ ΟΣΩΞΛΧΛΩΡΧΨΑΩΦΣ-ΧΨΕΦΑΡΛ
ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ ΧΕ ΣΟΘ ΨΘΡ ΕΡΣΨΘΨΑ
ΑΦΥΑ ΧΕ ΣΟΘ ΨΘΡ ΕΡΣΨΘΨΑ

142

95
2
100
2
Χφνολο κάδων αποκομιδισ Ανκθδϊνασ: 381
Χφνολο χιλιομζτρων αποκομιδισ Ανκθδϊνοσ: 473
Χφνολοσ κάδων ανακφκλωςθσ Ανκθδϊνοσ: 142
Χφνολο χιλιομζτρων ανακφκλωςθσ Ανκθδϊνοσ: 95

ΔΙΜΦΧΡ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ ΑΧΝΙΔΑΥ
ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ

ΣΕΤΙΡΧΘ

ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ
ΕΒΔΡΞΑΔΑ

70
60
90

3
1
1

ΟΧΧΦΕΤΙΟΘ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΦΑΦΣΧ – ΞΑΟΣΧΩΦΛ
ΨΧΛΠΕΡΨΑΔΛΞΣ-ΕΦΓΣΧΨΑΧΛΑΞΘ ΧΩΡΣΛΞΛΑ
ΠΣΦΦΑ

250
81
117

ΘΞΕΤΘΥΙΑ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΒΑΚΩ
ΥΑΦΑΟΛΑ
ΠΣΦΦΑ
ΕΦΓΣΧΨΑΧΛΑ ΦΛΨΧΩΡΑΧ

317
197
117
90

70
3
60
3
90
1
120
1
Χφνολο κάδων αποκομιδισ Αυλίδοσ: 1.169
Χφνολο χιλιομζτρων αποκομιδισ Αυλίδοσ: 560

ΔΙΜΦΧΡ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ Ο.ΑΤΦΑΜΘΥ
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ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ
ΕΒΔΡΞΑΔΑ

ΣΕΤΙΡΧΘ

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ

ΦΑΡΕΦΩΠΕΡΘ-ΦΩΨΕΛΕΧ-ΗΕΦΩΦΣΧΡΣΠΑΦΧΛΑΞΑ

345

2

ΡΕΑ ΞΩΗΛΞΣΧ-ΒΑΨΩΡΨΑ-ΕΦΓΣΨΑΛΣΦΩΨΕΛΕΧ-ΕΦΓΣΧΨΑΧΛΑ

642

2

ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

Χφνολο κάδων αποκομιδισ Ρ Αρτάκθσ: 987
Χφνολο κάδων ανακφκλωςθσ Ρ Αρτάκθσ: 147

ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘ
ΟΧΧΦΕΤΙΟΘ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΞΕΡΨΦΣ
ΡΕΑΥΣΟΘ
ΟΘΟΑΡΨΛΣ (ΒΑΧΛΟΛΞΣ)

170
120
165

48
58
56

5
5
3

ΣΤΩΙΟΘ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘ

ΞΑΡΘΚΣΧ
Ε ΥΑΡΑΓΛΨΧΑ
ΑΟΩΡΑΞΛ
ΑΦΨΑΞΘ

195
60
45
210
87
5
175
40
2
147
62
2
Χφνολο κάδων ανακφκλωςθσ Χαλκίδοσ: 1.182
Χφνολο χιλιομζτρων ανακφκλωςθσ Χαλκίδοσ: 411

ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘ ΑΧΝΙΔΡΥ
ΣΕΤΙΡΧΘ

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΜΑΔΩΟ

ΒΑΚΩ-ΦΑΦΣΧ-ΑΩΟΛΔΑ-ΞΑΟΣΧΩΦΛ
ΑΩΟΛΔΑ-ΦΛΨΧΩΡΑ

110
120

ΧΙΝΙΡΞΕΦΤΑ

ΥΧΧΟΡΦΘΦΑ
ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΑΟΑ
ΕΒΔΡΞΑΔΑ

20
1
120
1
Χφνολο κάδων ανακφκλωςθσ Αυλίδοσ: 230
Χφνολο χιλιομζτρων ανακφκλωςθσ Αυλίδοσ: 140

ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

147

ΞΑΚΕ ΧΑΒΒΑΨΣ 1 ΑΥΣΦΦΛΠΠΑΨΣΦΣΦΣ
ΞΑΚΕ ΞΩΦΛΑΞΘ 1 ΑΥΣΦΦΛΠΠΑΨΣΦΣΦΣ

Υαράλλθλα θ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ είναι αρμόδια για :
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- Ψο πλφςιμο, τθ ςυντιρθςθ και τθν αντικατάςταςθ των κάδων και όλων των μζςων
προςωρινισ αποκικευςθσ (μικροκάδοι, καλακάκια, κοντζινερ, κ.λ.π.)
- Ψον οδοκακαριςμό και τθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων και των ακτϊν του
Ξαλλικρατικοφ Διμου
- Ψθν αποκομιδι ειδικϊν κατθγοριϊν απορριμμάτων (προςομοιάηοντα με τα οικιακά), όπωσ
απορρίμματα κιπων, κλαδεμάτων, ογκϊδθ, κ.λ.π.
- Ψθν υποςτιριξθ με υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των εκδθλϊςεων του
Διμου
- Ψθν εξυπθρζτθςθ των αιτθμάτων των δθμοτϊν ςε κζματα κακαριότθτασ (18.000 αιτιματα
ετθςίωσ)
Διάκεςθ των απορριμμάτων
Θ διάκεςθ των απορριμμάτων γίνεται ςτον ΧΩΨΑ (Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Απορριμμάτων)
Ξεντρικισ Εφβοιασ, τον οποίο διαχειρίηεται ο Ενιαίοσ Χφνδεςμοσ (ΕΧΔΑΔΞΕ) που ζχει ςυςτακεί για
το ςκοπό αυτό.
Χτον ΕΧΔΑΔΞΕ ςυμμετζχουν οι Ξαλλικρατικοί Διμοι Χαλκιδζων, Ερζτριασ και Διρφφων –
Πεςςαπίων, οι οποίοι μεταφζρουν ςτον ΧΩΨΑ τα απορρίμματά τουσ προσ αςφαλι διάκεςθ.
Υρακτικά ο ΧΩΨΑ υποδζχεται τα απορρίμματα 133.378 κατοίκων (πλθκυςμόσ απογραφισ) και
προφανϊσ πολφ περιςςότερων τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, αφοφ ςχεδόν το ςφνολο των ΔΕ
χαρακτθρίηονται από τουριςτικι κίνθςθ.
Χτο ΧΩΨΑ αυτι τθν εποχι βρίςκονται ςε εξζλιξθ δυο ςθμαντικά ζργα :
 Θ επζκταςθ του υφιςτάμενου χϊρου (νζο κφτταρο), που κα αυξιςει τθν διάρκεια ηωισ του
για τα επόμενα περίπου 5 χρόνια, προχπολογιςμοφ 7.7.524.900 €
 Θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων ΧΩΨΑ, προχπολογιςμοφ
2.046.800 €
Ξαι τα δφο παραπάνω ζργα χρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ – Υεριφερειακό Υρόγραμμα Χτερεάσ
Ελλάδασ.
Χτον ΧΩΨΑ καταλιγουν ετθςίωσ περίπου 40.000 απορριμμάτων . Είναι ο μοναδικόσ χϊροσ
διάκεςθσ που λειτουργεί με ςφγχρονεσ και αςφαλείσ προδιαγραφζσ. Σι ανεξζλεγκτοι ΧΑΔΑ του
Διμου Χαλκιδζων, ζχουν ιδθ καταςτεί ανενεργοί και ςτουσ περιςςότερουσ ζχουν ολοκλθρωκεί τα
ζργα αποκατάςταςισ τουσ.

Χτον κρίςιμο για το περιβάλλον και τθ δθμόςια υγεία ο Διμοσ πρζπει να αντιμετωπίςει
ολοκλθρωμζνα τα ηθτιματα διαχείριςθσ απορριμμάτων μζςω των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ
κακϊσ του ΕΧΔΑΔΞΕ (ο οποίοσ ςφντομα κα ενςωματωκεί ςτον Υεριφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ
Απορριμμάτων – ΦΣΔΧΑ, ςφμφωνα με το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο).
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Σι ςχεδιαηόμενεσ ι / και αναγκαίεσ παρεμβάςεισ αφοροφν :
 Χτθν εξειδίκευςθ και εφαρμογι Ψοπικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθ διαχείριςθ των
απορριμμάτων, το οποίο ιδθ εκπονείται ςτο πλαίςιο ανακεϊρθςθσ του Υεριφερειακοφ
Χχεδιαςμοφ. Θ ανακεϊρθςθ του Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ, που πρζπει να ολοκλθρωκεί
πριν τθν ζναρξθ του νζου ΕΧΥΑ (ς.ς. είναι προαπαίτθςθ για χρθματοδοτιςεισ βάςει του
κανόνα των αιρεςιμοτιτων) κα ςυμπεριλάβει τα αναγκαία ζργα τθσ επόμενθσ περιόδου.
 Χτθν προϊκθςθ ζργων, παρεμβάςεων και ενεργειϊν για τθν μείωςθ του όγκου των προσ
τελικι διάκεςθ απορριμμάτων και τθ ςταδιακι μετατροπι του ΧΩΨΑ ςε ΧΩΨΩ (υπολειμμάτων).
Ενδεικτικά μπορεί να γίνει διεφρυνςθ και καλι λειτουργία ανακφκλωςθσ, αξιοποίθςθ των
βιοαποικοδομιςιμων υλικϊν με παραγωγι compost, κ.λ.π.). Ζχει ιδθ προγραμματιςτεί θ

 Χτθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ με ςυντονιςμζνεσ δράςεισ (αναςχεδιαςμόσ
χωροκζτθςθσ κάδων και αποκομιδισ, μείωςθ «νεκροφ χρόνου» οχθμάτων και προςωπικοφ,
διερεφνθςθ αναγκαιότθτασ Χτακμϊν Πεταφόρτωςθσ – ΧΠΑ, βελτίωςθ οδοκακαριςμοφ και
ενίςχυςθ του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ, χριςθ νζων μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, κ.λ.π.)
 Χτθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ Ξακαριότθτασ και ςε δράςεισ πλθροφόρθςθσ – ενθμζρωςθσ
– ευαιςκθτοποίθςθσ – ςυμμετοχισ των πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςυνεργαςιϊν με
ςχολεία / ςυλλόγουσ κ.λ.π. για περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ.
 Χτθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ζργων του νζου κυττάρου ΧΩΨΑ, κακϊσ οι τελικζσ παρεμβάςεισ
κα εκςυγχρονίςουν ταυτόχρονα τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του και τισ περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ (π.χ. ςυλλογι – ενεργειακι αξιοποίθςθ του βιοαερίου, βελτίωςθ εξοπλιςμοφ)
 Χτθν αντιμετϊπιςθ τθσ υςτζρθςθσ ςτθν ολοκλιρωςθ των μελετϊν και ζργων αποκατάςταςθσ
ΧΑΔΑ Αυλίδασ, Φάρου και Βακζοσ.
Χτθν ενίςχυςθ τθσ οργάνωςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ (π.χ. ςυςτθματικόσ κακαριςμόσ
ακτϊν, μζριμνα για περιςςότερουσ κάδουσ και δρομολόγια τουσ κερινοφσ μινεσ με πλθκυςμό
αιχμισ, κ.λ.π.)

Σεριβαλλοντικζσ δράςεισ ΔΡΑΣΣΕΧ
Χε δράςεισ περιβάλλοντοσ δραςτθριοποιείται επίςθσ και ο Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Υολιτιςμοφ και
Υεριβάλλοντοσ Χαλκίδασ, ο οποίοσ το 2014 ςχεδίαςε και υλοποίθςε :
 ΔΦΑΧΘ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ
ςε κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ ςτθν βιοποικιλότθτα, και τθν κλιματικι αλλαγι , τθν
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ , περιβάλλον και υγεία , χριςθ των γαιϊν, φυςικοί πόροι , κόρυβοσ,
απόβλθτα και πόροι υλικϊν με θμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ , δθμοςιεφςεισ
 ΔΦΑΧΘ « ΨΣ ΡΕΦΣ ΥΣΩ ΨΦΩΠΕ _ ΨΣ ΒΑΦΩ ΨΛΠΘΠΑ ΨΘΧ ΑΦΔΕΩΣΠΕΡΘΧ ΓΕΩΦΓΛΑΧ»
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Ευαιςκθτοποίθςθ ενθμζρωςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ του Διμου μασ
καταναλωτϊν με θμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ , δθμοςιεφςεισ

και των

 ΔΦΑΧΘ « ΕΡΑΟΟΑΞΨΛΞΕΧ ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ»
Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ για τθν πράςινθ ενζργεια
 ΔΕΡΨΦΣΦΩΨΕΩΧΕΛΧ ΥΕΦΛΑΧΨΛΞΩΡ ΔΑΧΩΡ ΞΑΛ ΓΑΛΩΡ,
ςε ςυνεργαςία – φορείσ – ορειβατικό ςφλλογο – ςχολεία
 «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΥΦΑΧΛΡΛΗΩ ΨΘΡ ΥΣΟΘ»
ςε ςυνεργαςία – φορείσ – ορειβατικό ςφλλογο – ςχολεία
 «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΦΩΨΕΩΩ ΨΘΡ ΑΧΦΑΟΨΣ»
Αφαίρεςθ επιλεγμζνων πλακϊν πεηοδρομίων , κενά ςθμεία από τθν αφαίρεςθ κολϊνων τθσ
ΔΕΘ ( εφαρμογι προγράμματοσ υπογειοποίθςθσ καλωδίων)ςε ςυνεργαςία – φορείσ –
ορειβατικό ςφλλογο – ςχολεία
 ΞΑΚΑΦΕΧ ΑΞΨΕΧ – ΓΑΟΑΗΛΕΧ ΧΘΠΑΛΕΧ
 ΡΕΦΣ & ΑΡΚΦΩΥΣΧ
Οειτουργία εγκαταςτάςεων όπου διεξάγονται δράςεισ νεροφ .

Βιομθχανικι ρφπανςθ
Θ γειτνίαςθ του Διμου με τισ άτυπεσ αλλά ζντονα δραςτθριοποιοφμενεσ ςε βιομθχανικζσ
εγκαταςτάςεισ περιοχζσ Σινοφφτων – Χχθματαρίου –Κθβϊν, ζχει δθμιουργιςει επιπτϊςεισ
όχλθςθσ και ρφπανςθσ, ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Βοιωτικισ πλευράσ.
Από τθ μια θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα, απουςϊν των ρυκμίςεων χωροταξίασ και οργανωμζνων
υποδοχζων, και από τθν άλλθ θ εγκατάλειψι τουσ τα τελευταία χρόνια (ωσ ςυνζπεια τθσ φφεςθσ
και τθσ αποβιομθχάνιςθσ) ζχουν αφιςει μια ςειρά ηθτθμάτων, όπωσ :
 Θ περιβαλλοντικι και αιςκθτικι υποβάκμιςθ των εγκαταλελειμμζνων κτιρίων και χϊρων
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των λατομικϊν), οι οποίοι ςταδιακά ζχουν μετατραπεί ςε εςτίεσ
ρφπανςθσ.
 Σι δυςμενείσ επιπτϊςεισ από λειτουργοφςεσ, μετεγκατεςτθμζνεσ, επαναλειτουργοφςεσ
δραςτθριότθτεσ, για τισ οποίεσ επιβάλλεται ο περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ (Υεριφζρεια και Ωπουργεία)
 Σι ανολοκλιρωτεσ ρυκμίςεισ και ενζργειασ για οργανωμζνο υποδοχζα δραςτθριοτιτων και
εγκαταςτάςεων ςτθ Χαλκίδα
 Θ μόλυνςθ των υπόγειων υδροφορζων , που ζχει επθρεάςει το πόςιμο νερό περιοχϊν του
Ξαλλικρατικοφ Διμου.
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Χτα κζματα τθσ ρφπανςθσ κα πρζπει επίςθσ να προςτεκοφν και οι επιπτϊςεισ του πρωτογενοφσ
τομζα και των μεταποιθτικϊν του δραςτθριοτιτων (ελαιοτριβεία, πτθνοκτθνοτροφικζσ
εγκαταςτάςεισ, κ.λ.π.)
Ψα παραπάνω ηθτιματα αποτελοφν κεντρικι κατεφκυνςθ παρεμβάςεων και διεκδικιςεων τθσ
Δθμοτικισ Αρχισ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ.
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2.3. ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΞΕΤΙΞΟΑ & ΥΧΟΡΧΘ, ΧΓΕΙΑ, ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ & ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ, ΣΑΙΔΕΙΑ –
ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ
1.3.1. Μοινωνικι μζριμνα και ςυνοχι

Ρι δράςεισ του Διμου
Θ κοινωνικι πολιτικι ςτο Διμο Χαλκιδζων αςκείται μζςω του Δθμοτικοφ , γιϋαυτοφσ τουσ
ςκοποφσ, Σργανιςμοφ ΔΣΥΥΑΧ (Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Υαιδείασ, Υροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ
Χαλκίδασ) του Ψμιματοσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ που ανικει ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν
του Διμου και των δράςεων διαχείριςθσ δομϊν μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Υρογραμματιςμοφ .
Σι κοινωνικζσ δράςεισ που αςκοφνται αφοροφν κυρίωσ :
 Ψθ λειτουργία ζξι (6) Υαιδικϊν και δφο (2) Βρεφονθπιακϊν Χτακμϊν και ςυγκεκριμζνα των Αϋ,
ΒϋΓϋΥαιδικϊν Χτακμϊν Χαλκίδασ , των Υαιδικϊν Χτακμϊν Αρτάκθσ, Δροςιάσ και Βαςιλικοφ,
κακϊσ και των Αϋκαι ΒϋΒρεφονθπιακϊν Χτακμϊν Χαλκίδασ, που ςυνολικά εξυπθρετοφν
περίπου 250 παιδιά.
Θ λειτουργία τουσ ςτθρίηεται κατά βάςθ ςτθ χρθματοδότθςι τουσ από Ευρωπαϊκοφσ και
Εκνικοφσ πόρουσ.
 Ψθ λειτουργία δεκατεςςάρων (14) ΞΑΥΘ (Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋΧαλκίδασ και Βαςιλικοφ, Φφλλων,
Πφτικα, Αγ. Ρικολάου, Οαμψάκου, Αφρατίου, Ρ. Αρτάκθσ και Αυλίδασ.
 Ψθ λειτουργία πζντε (5) δομϊν «Βοικεια ςτο Χπίτι» (Χαλκίδα –Ανκθδϊνα – Οθλάντιο – Ρ.
Αρτάκθ – Αυλίδα) που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε περίπου 350 ωφελοφμενουσ, ου
χρθματοδοτείται (πλζον) από Εκνικοφσ πόρουσ.
 Ψθ ςφμπραξθ (μαηί με το Εργατικό Ξζντρο Εφβοιασ και άλλουσ φορείσ) ςε δράςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχιασ : Ξοινωνικό Υαντοπωλείο – Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ – Ψράπεηα
χρόνου – Ξοινωνικά Χυςςίτια – Ωποδοχι Αςτζγων.
Χφμφωνα με μετριςιμα ςτοιχεία:
 Χτο Ξοινωνικό Υαντοπωλείο απευκφνονται περίπου 800 ωφελοφμενοι.
 Χτα Ξοινωνικά Χυςςίτια διανζμονται 260 μερίδεσ φαγθτοφ θμεριςια.
 Θ Ωποδοχι αςτζγων αφορά 114 άτομα μθνιαία, ενϊ παράλλθλα ζχουν πραγματοποιθκεί
1533 επιςκζψεισ για παροχι υπθρεςιϊν (ιατρικζσ ςυμβουλζσ, μζτρθςθ πίεςθσ,
κερμομζτρθςθ, περιποίθςθ τραυμάτων, μζτρθςθ ςακχάρου, παραπομπι για
ςυνταγογράφθςθ, λιψθ ιςτορικοφ, είδθ προςωπικισ υγιεινισ – δθμιουργικι απαςχόλθςθ,
πλυντιρια – ςτεγνωτιρια, κοινωνικοί λειτουργοί, ροφχα, κοφρεμα, προβολι ταινίασ,
φάρμακα, κ.λ.π.)
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 Υαροχι τροφίμων ςε άπορουσ και χαμθλόμιςκουσ : διανομι ηυμαρικϊν, τυριοφ, κ.λ.π. μια
φορά το χρόνο, μζςω τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Εφβοιασ και του ΣΥΕΞΕΥΕ.
 Χοριγθςθ επιδομάτων ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ
ςε άτομα που βρίςκονται ςε ζνδεια, ςε περιπτϊςεισ κεομθνίασ ι φυςικϊν καταςτροφϊν. Σι
δικαιοφχοι είναι περίπου 3.000 άτομα και διανζμεται το ποςό των 2 εκ. €. (για όλθ τθν ΥΕ
Εφβοιασ)
 Χυςτθματικι παροχι υπθρεςιϊν και υποςτιριξθ κοινωνικϊν ενεργειϊν ςε όλθ τθ ΥΕ Εφβοιασ
: ζκδοςθ και ανακεϊρθςθ βιβλιαρίων αναςφάλιςτων, πιςτοποιθτικά κοινωνικισ προςταςίασ,
προϊκθςθ κοινωνικισ ζρευνασ μετά από ειςαγγελικι παραγγελία.
 Ξαταβολι ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ
Υρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2014 και εφαρμόηεται ςε
ιςάρικμουσ Διμουσ των 13 Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ. Χτθ Χτερεά Ελλάδα, θ Δθμοτικι Αρχι
διεκδίκθςε και διαςφάλιςε τθ ςυμμετοχι του Διμου ςε αυτό το οριηόντιο πρόγραμμα
κοινωνικισ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ακραίασ φτϊχιασ, όπωσ προβλζπεται από τθν
Εκνικι Χτρατθγικι για τθν Ξοινωνικι Υροςταςία και Ζνταξθ (ΕΧΞΕ)
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διμου ζχουν υποβλθκεί 5.752 αιτιςεισ εκ των οποίων
πλθρϊκθκαν ιδθ 2.665 δικαιοφχοι.
 Θ διαχείριςθ του Ξζντρου Χυμβουλευτικισ Ωποςτιριξθσ Γυναικϊν Κυμάτων βίασ Διμου
Χαλκιδζων (παραςχζκθκαν υπθρεςίεσ ςε 48 άτομα)
 Θ ςυμμετοχι ςε Ψοπικζσ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ και εργαςίασ για ευάλωτεσ ομάδεσ ςτθν
Εφβοια, μζςω Αναπτυξιακϊν Χυμπράξεων, για δράςεισ κοινωνικισ εργαςίασ ςτον Διμο και
πλθροφόρθςθσ, ςυμβουλευτικισ, υποςτιριξθσ, δικτφωςθσ, ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ
(προγράμματα ΨΣΥΧΑ, ΨΣΥΕΞΣ).
 Θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων / Ειδικισ
Ωπθρεςίασ Χυντονιςμοφ Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Χυγχρθματοδοτοφμενων Δράςεων του
Ωπουργείου Εςωτερικϊν το ζργο «Εξειδίκευςθ του πρότυπου Χυςτιματοσ Ζνταξθσ τθσ
Λςότθτασ των Φφλων ανά φορζα πολιτικισ, κακϊσ και πιλοτικι ανάπτυξθ και εφαρμογι
Υεριφερειακϊν και Ψοπικϊν Υρογραμμάτων Λςότθτασ των Φφλων» -Ψμιμα 2: Υεριφζρεια
Κεςςαλίασ, Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ, Διμοσ Οάριςασ, Διμοσ Βόλου και Διμοσ
Χαλκιδζων.
Χτόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ςχετικϊν μεκοδολογιϊν και εργαλείων, όπωσ επίςθσ και
θ ανάπτυξθ ενεργειϊν, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςι τουσ, με ςκοπό τθν
αποτελεςματικότερθ ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ (gender mainstreaming)
τθσ Υεριφερειακισ και Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Επιπλζον, ςτόχο του παρόντοσ ζργου αποτελεί
θ υποςτιριξθ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ, Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ, του Διμου
Οάριςασ, Διμου Βόλου και του Διμου Χαλκιδζων, ϊςτε να εντάξουν ουςιαςτικά και ενεργά
πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πρόγραμμά τουσ και ςτισ δράςεισ τουσ, με ςυςτθματικό
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και οργανωμζνο τρόπο, τόςο ςτθν εςωτερικι τουσ οργάνωςθ όςο και ςτο
ςχεδιαςμό/υλοποίθςθ των πολιτικϊν τουσ, προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τθν παροχι
υπθρεςιϊν τουσ προσ τουσ/τισ ωφελοφμενουσ/εσ πολίτεσ.
 Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Χτζγαςθ και επανζνταξθ», που υποβλικθκε και εγκρίκθκε
ςτο τζλοσ του 2014 και αφορά τθν άμεςθ μετάβαςθ ςε αυτόνομεσ μορφζσ διαβίωςθσ, κακϊσ
και τθν επανζνταξθ ςτον κοινωνικό ιςτό, μζςω παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιακισ επανζνταξθσ,
ατόμων που ζχουν αδυναμία ςτζγθσ και εργαςίασ.

Επιπλζον ο Διμοσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ των κοινωνικϊν δράςεων και τθ διεφρυνςθ του
πλζγματοσ ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ και τθσ κρίςθσ, ςυμπράττει με τθ
Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ και άλλουσ φορείσ, ςτθν υποβολι προτάςεων για
χρθματοδότθςθ :
 Ψθσ Αναπτυξιακι Χφμπραξθσ, για τθ «Οειτουργία Υεριφερειακοφ Πθχανιςμοφ Ωποςτιριξθσ
τθσ ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ των Ξοινωνικϊν Χυνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και ευρφτερα
των πρωτοβουλιϊν τθσ Ξοινωνικισ Σικονομίασ»
Χκοπόσ του μθχανιςμοφ κα είναι θ υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ
Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων ςε τοπικό επίπεδο, θ διάχυςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και θ
εδραίωςθ τθσ μζςω μόνιμων δικτφων ςυνεργαςίασ και τοπικϊν ςυμφωνιϊν. Σι υπθρεςίεσ
που κα παρζχει ςτουσ κοινωνικοφσ επιχειρθματίεσ και επιχειριςεισ, είναι τθσ μορφισ μίασ
ςτάςθσ (one stop shop), με πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ, παρακίνθςθ και υποςτιριξθ ςφςταςθσ
κοινωνικϊν ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ για τθ ςφςταςθ και
λειτουργία ςε αρχικό ςτάδιο
 Ψθσ ςφμπραξθσ για το πρόγραμμα «Επιςιτιςτικι και βαςικι υλικι ςυνδρομι για απόρουσ
ΨΕΒΑ.»
Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ παροχι υλικισ βοικειασ ςε τρόφιμα, ςχολικά, είδθ
κακαριςμοφ και προςωπικισ υγιεινισ κ.α, κακϊσ και ςυνοδευτικζσ δράςεισ, όπωσ
οικογενειακζσ ςυμβουλζσ, κοινωνικά φροντιςτιρια, κ.λ.π.

Μρίςιμα οριηόντια ηθτιματα κοινωνικισ πολιτικισ
Σι πολυδιάςτατεσ δραςτθριότθτεσ του Διμου, ειδικά τα τελευταία χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ
και τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ, ζχουν διευρυνκεί επιδιϊκοντασ να καλφψουν τα ποικίλα
προβλιματα τθσ κοινωνίασ.
Από τθν εποχι των δομϊν προςχολικισ και τρίτθσ θλικίασ, ο Διμοσ Χαλκιδζων, όπωσ και άλλοι –
ειδικά οι μεγαλφτεροι Διμοι τθσ χϊρασ - μζςα ςε λίγο χρόνο πζραςαν ςτθν παροφςα κατάςταςθ
όπου, ωσ εγγφτερθ αρχι ςτον πολίτθ, μεριμνά, ςυνδράμει, ςχεδιάηει και υλοποιεί ζνα ευρφ πεδίο
δράςεων για τθν αλλθλεγγφθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι.
Θ κρίςθ που πλιττει τθν ελλθνικι κοινωνία και ςυνοδεφεται από δθμοςιονομκι «αςφυξία»,
δθμιουργεί ςτουσ Διμουσ δυο βαςικά ηθτιματα :
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 Ψθν απαίτθςθ τθσ όλο και μεγαλφτερθσ ανάλθψθσ δράςθσ και ςυμμετοχισ για τθ ςτιριξθ όλο
και περιςςότερων κοινωνικϊν ομάδων.
 Ψθν υποχρζωςθ υλοποίθςθσ όλθσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ με όλο και λιγότερουσ
οικονομικοφσ, υλικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ.
Επιπλζον οι ζντονεσ αδυναμίεσ ζλλειψθσ προςωπικοφ, και ςυρρίκνωςθσ των πόρων,
δθμιοφργθςαν ι επζτειναν προβλιματα ακόμα και ςτισ παραδοςιακά λειτουργοφςεσ δομζσ , όπωσ
οι Υαιδικοί Χτακμοί, τα ΞΑΥΘ και θ «Βοικεια ςτο ςπίτι».
Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί πωσ θ εφαρμογι του «Ξαλλικράτθ», εκτόσ από το ότι ζγινε χωρίσ
τθν απαραίτθτθ οικονομικι ςτιριξθ, δθμιοφργθςε και λειτουργικζσ και διοικθτικζσ δυςκολίεσ
ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, κυρίωσ λόγω τθσ αςάφειασ και πολυδιάςπαςθσ
αρμοδιοτιτων.
Ζνα ακόμα ςθμαντικό ηιτθμα που πρζπει να επιςθμανκεί είναι πωσ ο ςχεδιαςμόσ εκνικισ
πολιτικισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ είναι εξαιρετικά αποςπαςματικόσ και κατακερματιςμζνοσ
ανάμεςα ςτα επίπεδα κεντρικισ, περιφερειακισ, τοπικισ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ.
Χϋαυτό το πλαίςιο θ ςθμερινι κρίςθ προςφζρει παράλλθλα τθν ευκαιρία :
Α) να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα των μζχρι τϊρα ςτρατθγικϊν και κατευκφνςεων
Β) να επαναξιολογθκεί ο ςχεδιαςμόσ , ζτςι ϊςτε να δομθκοφν ςυνεκτικζσ αλλά και εφαρμόςιμεσ
πολιτικζσ. Υολιτικζσ που κα δίνουν πραγματικό όφελοσ ςτον πολίτθ και ουςιαςτικό αποτζλεςμα
ςτθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ.
Γ) να ενδυναμωκεί ο ρόλοσ τθσ δικτφωςθσ μεταξφ των πολλϊν και διαφορετικϊν φορζων που
εμπλζκονται, με διακριτοφσ ρόλουσ ςτουσ οποίουσ να υπάρχει ικανότθτα ανταπόκριςθσ.
Υαράλλθλα να αντιμετωπιςτοφν τα φαινόμενα επικαλφψεων, των μεμονωμζνων δράςεων, τα
οποία δεν δθμιουργοφν οφτε οικονομίεσ κλίμακασ, οφτε δίνουν υπεραξία ςτο ςφνολο.
Δ) να επικαιροποιθκοφν τα δεδομζνα τθσ χϊρασ τθν παροφςα περίοδο : πραγματικι ανεργία,
δθμογραφικό πρόβλθμα, αναςφάλιςτοι, ευπακείσ ομάδεσ, βάκοσ διάρρθξθσ κοινωνικοφ ιςτοφ,
ψυχολογικι και κοινωνικι υποςτιριξθ, κ.λ.π., ζτςι ϊςτε ο όποιοσ ςχεδιαςμόσ να αρχίηει από τθν
«καρδιά» των προβλθμάτων και να ςτοχεφει ςε ριηικζσ λφςεισ.
Ε) να «κακετοποιθκοφν» οι οριηόντιεσ πολιτικζσ λαμβάνοντασ υπόψθ ςτθν εξειδίκευςθ τοπικϊν
κρίςιμα πλθκυςμιακά μεγζκθ, γεωγραφικά δεδομζνα και ειδικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ (μεγάλα
αςτικά κζντρα, αποβιομθχάνιςθ, βακμόσ πτϊςθσ του ΑΕΥ, δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ορεινϊν,
παράκτιων, πεδινϊν περιοχϊν,κ.λ.π.)
ΧΨ) να ςυν- λειτουργιςουν τα αρμόδια Ωπουργεία ςτθν κατεφκυνςθ ςφνκεςθσ των
προγραμμάτων, των χρθματοδοτιςεϊν τουσ και των κατευκφνςεϊν τουσ, με επιδίωξθ κοινοφσ και
ςαφείσ ςτόχουσ (π.χ. προγράμματα επανζνταξθσ ςτθν τοπικι αγορά εργαςίασ, θ οποία παράλλθλα
ενιςχφεται με πόρουσ και δράςεισ)
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Μρίςιμα ηθτιματα και επιςθμάνςεισ ςτο Διμο Χαλκιδζων

 Χε ότι αφορά τθ λειτουργία των Υαιδικϊν & Βρεφονθπιακϊν Χτακμϊν :
 Πε εξαιρζςεισ (ΓϋΥαιδικόσ, που λειτουργεί ςε ενοικιαηόμενο οίκθμα) τα κτίρια (ιδιόκτθτα
και ενοικιαηόμενα) και ο εξοπλιςμόσ τουσ κρίνονται επαρκι.
 Χρειάηεται μζριμνα για τθ ςυντιρθςι τουσ και για βελτιϊςεισ, κακϊσ και για τθν κεςμικι
πλθρότθτά τουσ.
 Θ λειτουργία νζου βρεφικοφ τμιματοσ κα ζδινε τθ δυνατότθτα κάλυψθσ περιςςότερων
ωφελοφμενων.
 Χθμαντικι δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των υποδομϊν δίνει θ άμεςθ λειτουργία του νζου
ιδιόκτθτου κτιρίου που κα μεταςτεγάςει τον Υαιδικό Χτακμό τθσ Δροςιάσ από το
ενοικιαηόμενο κτίριο και ζχει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ 30-40 παιδιϊν

 Χε ότι αφορά τθ λειτουργία των ΞΑΥΘ :


Θ επανεξζταςθ τθσ χωροκζτθςισ τουσ και πικανι μεταφορά των ενοικιαηόμενων κτιρίων ςε
πιο κεντρικά ςθμεία, μπορεί να δϊςει τθ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ περιςςότερων
ωφελοφμενων – μελϊν.



Χρειάηεται ενίςχυςθ του προςωπικοφ (ςιμερα θ λειτουργία ςτθρίηεται ςε εκελοντικι
προςφορά ομάδων), ζτςι ϊςτε να παρζχονται πιο ςυςτθματικζσ, πιο πολλζσ και πιο
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ.



Απαιτείται θ ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ τουσ, με ζμφαςθ ςτθν αγορά οχιματοσ μεταφοράσ,
το οποίο κα μπορεί να εξυπθρετεί ςυνδυαςτικά ΞΑΥΘ (δραςτθριότθτεσ, εκδρομζσ, κ.λ.π.)
και Υαιδικοφσ Χτακμοφσ (μεταφορά παιδιϊν)

 Χε ότι αφορά τθ λειτουργία των δομϊν «Βοικεια ςτο ςπίτι» :
Ψο πιο ςθμαντικό ηιτθμα είναι θ ενίςχυςθ των δομϊν με οχιματα εξυπθρζτθςθσ τθσ
λειτουργίασ τουσ.

 Χε ότι αφορά γενικά τισ δράςεισ κοινωνικισ προςταςίασ και ςτιριξθσ :


Ψο πλζον κρίςιμο και οριηόντιο ηιτθμα είναι να καταγραφεί και να αναςχεδιαςτεί ο
«χάρτθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» του Διμου, ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν όλεσ οι
δράςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκεται ο Διμοσ (ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, άλλεσ δομζσ φφλαξθσ παιδιϊν,
κ.λ.π), να ςυςτθματοποιθκοφν και με τθν επανεξζταςθ των δεδομζνων τουσ (χϊροι
ςτζγαςθσ, προςωπικό, λειτουργία, κ.λ.π.) να καταςτοφν πιο λειτουργικζσ και πιο
αποτελεςματικζσ.
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Υαράλλθλα, ο αναςχεδιαςμόσ ςε εςωτερικό επίπεδο (υπθρεςιϊν) Διμου, που ςχεδιάηουν
, εμπλζκονται ι/και υλοποιοφν κοινωνικζσ δράςεισ, κεωρείται ικανι και αναγκαία
ςυνκικθ για τον εξορκολογιςμό και τθν αποτελεςματικότθτα των κοινωνικϊν
παρεμβάςεων.



Επικουρικά, μια πρωτοβουλία του Διμου με κατεφκυνςθ τθν αφξθςθ ςυνεκτικότθτασ των
δικτυϊςεων (διαρκισ ςυνεργαςία και αλλθλοτροφοδότθςθ), άλλων φορζων, ςυλλόγων,
κλπ, που ςυμμετζχουν – υλοποιοφν παράλλθλεσ κοινωνικζσ δράςεισ, κα ενδυναμϊςει το
πλζγμα κοινωνικισ προςταςίασ για τουσ πολίτεσ του Διμου (ενοποίθςθ μθτρϊων
ωφελοφμενων, μζτρθςθ αποτελεςμάτων, προςκετικότθτα δράςεων, εντοπιςμόσ
κοινωνικϊν ηθτθμάτων, νζεσ προτάςεισ παρζμβαςθσ και χρθματοδότθςθσ, κ.λ.π.)



Χθμαντικι δυνατότθτα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία κοινωνικϊν δράςεων μπορεί να δϊςει θ
αξιοποίθςθ των χϊρων του Ξζντρου Ξοινωνικισ Υροςταςίασ Διμου Χαλκιδζων (ςτο οποίο
ςτεγάηεται και θ ΔΣΥΥΑΧ) που ζχει καταςκευαςτεί με ςκοπό τθ ςτζγαςθ δομϊν.



Ξεντρικι κατεφκυνςθ του Διμου είναι θ διεφρυνςθ των κοινωνικϊν παρεμβάςεων ςε δυο
βαςικοφσ άξονεσ :

 Υρϊτοσ άξονασ είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ των ωφελοφμενων (περιςςότερεσ ευπακείσ
ομάδεσ, μεγαλφτεροσ αρικμόσ πολιτϊν) με πιο πολλζσ δράςεισ και μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ
εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων
 Δεφτεροσ άξονασ είναι θ δραςτθριοποίθςθ του Διμου και ςτον τομζα τθσ πρωτοβάκμιασ
υγείασ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι διερευνάται θ δυνατότθτα ςφςταςθσ και λειτουργίασ
δθμοτικϊν - κοινωνικϊν ιατρείων.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτον τομζα τθσ δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, ο Διμοσ με
πρωτοβουλίεσ και παρεμβάςεισ ζχει λάβει διαβεβαιϊςεισ για τθ ςυνζχιςθ χρθματοδότθςθσ και
ολοκλιρωςθ του Ροςοκομείου τθσ Χαλκίδασ, αναγκαία δομι για τθν εξυπθρζτθςθ όλθσ τθσ
Εφβοιασ.

2.3.2. Σολιτιςμόσ - Ακλθτιςμόσ
Θ άςκθςθ των δραςτθριοτιτων από τον Διμο - ΔΡΑΣΣΕΧ
Θ πολιτιςτικι και ακλθτικι δραςτθριοποίθςθ του Διμου αςκείται από τον Δθμοτικό, γιϋαυτόν το
ςκοπό Σργανιςμό ΔΣΑΥΥΕΧ, που δθμιουργικθκε με τθν εφαρμογι του «Ξαλλικράτθ». Σ
ΔΣΑΥΥΕΧ αποτελεί ςυγχϊνευςθ 5 ΡΥΔΔ (των 5 πρϊθν Ξαποδιςτριακϊν Διμων και ςθμερινϊν
Δθμοτικϊν Ενοτιτων)με αντικείμενο τθν άκλθςθ, 3 ΡΥΔΔ με αντικείμενο τον πολιτιςμό, κακϊσ και
μεταφορά δράςεων και αρμοδιοτιτων 3 Δθμοτικϊν Ξοινωφελϊν Επιχειριςεων ςτον τομζα του
πολιτιςμοφ
Σι ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ πολιτιςμοφ – ακλθτιςμοφ του Σργανιςμοφ ςυνοπτικά αφοροφν :
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Ι. Υτον Φομζα του Σολιτιςμοφ, όπου υποςτθρίηεται κακθμερινά θ λειτουργία των πολιτιςτικϊν
δομϊν ( Ωδεία, ςχολζσ χοροφ, καλλιτεχνικά εργαςτιρια κλπ) , διαμορφϊνεται το πρόγραμμα
χριςθσ των πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων ( κζατρα κλπ) , προγραμματίηονται και
υλοποιοφνται οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ , δράςεισ για το περιβάλλον, τον τουριςμό και
ανάδειξθ του Διμου Χαλκιδζων ωσ Ψουριςτικό προοριςμό.
ΙΙ. Υτον τομζα του ακλθτιςμοφ , όπου διαμορφϊνεται το πρόγραμμα χριςθσ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων (κλειςτά γυμναςτιρια , γιπεδα ποδοςφαίρου , ςτάδια, κολυμβθτιριο κλπ) ,
παρακολουκείται θ κακθμερινι εφαρμογι του προγράμματοσ χριςθσ, καταρτίηεται και
υλοποιείται το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ των γθπζδων ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα ,
προγραμματίηονται και υλοποιοφνται οι ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, εκδθλϊςεισ, προγράμματα
μαηικοφ ακλθτιςμοφ.

Βαςικοί ςτόχοι του Δ.Σ.Α.Υ.ΥΕ.Χ είναι:
α) Σι δραςτθριότθτεσ και οι εκδθλϊςεισ με ςτόχο τθν προςζγγιςθ όλων των θλικιακϊν ομάδων
του Διμου Χαλκιδζων μζςα από ποικίλα προγράμματα πλθροφόρθςθσ εμψφχωςθσ,
ψυχαγωγίασ και δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου.
β)Θδθμιουργία πολιτιςτικϊν δομϊν , δράςεων και εκδθλϊςεων , ακλθτικϊν και
περιβαλλοντολογικϊν δραςτθριοτιτων για τθν πολιτιςτικι ενοποίθςθ του Ξαλλικρατικοφ
Διμου Χαλκιδζων , με ταυτόχρονθ διατιρθςθ και ανάδειξθ των τοπικϊν εκίμων και ςτοιχείων
πολιτιςμοφ.
γ)Θ ςυντιρθςθ και θ βελτίωςθ όλων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
δ) Θ αναβάκμιςθ του ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ επιπζδου τθσ πόλθσ μασ.
ε) Θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ ςτουσ νζουσ, τθν ψυχαγωγία του κοινοφ και τθν εξυπθρζτθςθ του
Διμου Χαλκιδζων ςτισ επίςθμεσ γιορτζσ και εκδθλϊςεισ.
ςτ) Σι δραςτθριότθτεσ και οι εκδθλϊςεισ με ςτόχο τθν προςζγγιςθ όλων των παιδιϊν τθσ πόλθσ
μζςα από ποικίλα προγράμματα πλθροφόρθςθσ εμψφχωςθσ, ψυχαγωγίασ και δθμιουργικισ
αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου.

Ωποδομζσ πολιτιςμοφ - ακλθτιςμοφ
Σι κυριότερεσ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για άςκθςθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν
δραςτθριοτιτων είναι :
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ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΧΑΝΜΙΔΑΥ
ΕΛΔΣΧ /
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

1.

ΔΘΠΣΨΛΞΣ
ΑΚΟΘΨΛΞΣ
ΞΕΡΨΦΣ
ΞΑΡΘΚΣΩ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Ξλειςτό γυμναςτιριο 1200 κζςεων. Ξαλακοςφαίριςθ, χειροςφαίριςθ,
πετοςφαίριςθ, ρυκμικι, τραμπολίνο, καρατε, μπότςε, αναρριχθτικόσ
τοίχοσ, αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ, πολιτιςτικοί χϊροι. Αποδυτιρια,
ιατρείο.
Γιπεδο ποδοςφαίρου με
αποδυτιρια, εξζδρεσ, ιατρείο.

ςυνκετικό

χλοοτάπθτα,

φωτιςμόσ,

Ξλειςτό γυμναςτιριο 1800 κζςεων. Ξαλακοςφαίριςθ, χειροςφαίριςθ,
πετοςφαίριςθ, ρυκμικι , αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ, πολιτιςτικοί
χϊροι, ιατρείο.
2.

ΔΑΞ ΧΑΟΞΛΔΑΧ
Ξολυμβθτιριο με κολυμβθτικι δεξαμενι 50 μ και 8 διαδρομϊν για
κολφμβθςθ και υδατοςφαίριςθ. Πικρι κολυμβθτικι δεξαμενι
εκμάκθςθσ, ιατρείο.
Γιπεδο ποδοςφαίρου
αποδυτιρια, ιατρείο.

3.

ΑΚΟΘΨΛΞΣ
ΞΕΡΨΦΣ ΥΑΦΞΣ
ΟΑΣΩ

με

ςυνκετικό

χλοοτάπθτα,

φωτιςμόσ,

Υάρκο κυκλοφοριακισ Αγωγισ
«Ρερό και Άνκρωποσ
Ωπαίκριο Κζατρο «Σ. ΠΑΞΦΘΧ»
Ανεκμετάλλευτοσ περιφραγμζνοσ χϊροσ 8 ςτρεμμάτων
Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα, ςτίβοσ με 10 διαδρομζσ,
Αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ, κερκίδα 1800 κζςεων, αποδυτιρια,
φωτιςμόσ ςτίβου, αποκθκευτικόσ χϊροσ, χϊροσ ρίψεων, ιατρείο

4.

ΧΨΑΔΛΣ ΧΑΟΞΛΔΑΧ

5.

«ΧΑΟΞΛΑ –
ΑΡΑΧΨΑΧΛΆΔΘ»

Ξλειςτό γυμναςτιριο για καλακοςφαίριςθ, πετοςφαίριςθ
χειροςφαίριςθ. Αποδυτιρια, ιατρείο, κλιματιςμόσ.

6.

«ΘΦΩΩΡ ΨΣΩ ‘
40»

Ξλειςτό γυμναςτιριο για πάλθ, ρυκμικι, καράτε. Αποδυτιρια, ιατρείο,
αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ.

7.

«Χ.ΞΑΟΣΧΕΦΘ»

Ξλειςτό γυμναςτιριο για ενόργανθ γυμναςτικι, αποδυτιρια, ιατρείο.

8.

«ΨΧΑΟΛΞΘ _
ΥΑΥΛΟΑ»

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα, φωτιςμόσ, αποδυτιρια,
ιατρείο, κερκίδα.

9.

«ΑΦΩΡ
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα, φωτιςμόσ, αποδυτιρια,
ιατρείο.

10.

ΥΑΦΞΣ
ΔΘΠΑΦΧΣΩ
«Δ.ΧΞΣΩΦΑ»

και

Γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα, αποδυτιρια, κερκίδα,
ιατρείο, φωτιςμό
Ανοικτά γιπεδα καλοςφαίριςθσ (2)
Ανοικτό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ (1) με φωτιςμό
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Υίςτα skate park με φωτιςμό.
Γιπεδο ποδοςφαίρου
κανονικζσ.

χωμάτινο μικρότερων διαςτάςεων από τισ

11.

ΓΘΥΕΔΣ ΩΨΘΟΘΧ
ΓΕΦΩΦΑΧ

Γιπεδο ποδοςφαίρου χωμάτινο, αποδυτιρια.

12.

ΑΦΩΡ ΠΥΣΩΦΛΞΑ

Γιπεδο ποδοςφαίρου
τοξοβολία.

13.

ΞΣΟΛΠΑΨΧΑΡΛΞΑ

Γιπεδο ποδοςφαίρου χωμάτινο, αποδυτιρια . Χρθςιμοποιείται για τθν
λζςχθ 4Χ4.

14.

ΥΛΧΨΑ
ΠΘΧΑΡΣΞΛΡΘΨΣΩ
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ

15.

ΑΚΟΘΨΛΞΣ
ΞΕΡΨΦΣ ΟΛΑΡΘΧ
ΑΠΠΣΩ

16.

ΑΚΟΘΨΛΞΣ
ΞΕΡΨΦΣ
ΡΨΕΦΡΕΞΛ

χωμάτινο, αποδυτιρια . Χρθςιμοποιείται για

Διαμορφωμζνθ πίςτα για αγϊνεσ μοτοςικλζτασ.

Γιπεδα αντιςφαίριςθσ (7), αποδυτιρια, κερκίδεσ, ιατρείο, εντευκτιριο.
Λππικόσ ςτίβοσ εμπόδια και δεξιοτεχνία, ςτάβλοι, εντευκτιριο, ιατρείο,
αποδυτιρια, αποκικεσ, κεκρκίδεσ.
Γιπεδο ποδοςφαίρου 5Χ5 με ςυνκετικό χλοοτάπθτα, αποδυτιρια,
εντευκτιριο, κερκίδεσ.
Ανοικτό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ.

17.

ΠΣΩΧΨΑΞΑ _
ΨΗΛΩΨΘ

18.

ΒΣΩΦΞΑΦΛ

19.

ΞΦΘΥΛΔΩΠΑ

20.

ΡΣΨΛΣΧ ΟΛΠΕΡΑΧ

21.

ΩΔΕΛΣ

22.

ΠΕΓΑΦΣ ΧΣΦΣΩ

Χχολι μπαλζτου & ρυκμικισ, αίκουςεσ χοροφ (3), WC, γραφεία (2)
αίκουςα αναμονισ, υπόγειοσ χϊροσ.

23.

Κζατρο
ΥΑΥΑΔΘΠΘΨΦΛΣΩ

Αίκουςα κεάτρου 245 κζςεων, ςκθνι, καμαρίνια, κλιματιςμόσ, κυλικείο,
χϊροσ υποδοχισ, WC.

24.

ΑΛΚΣΩΧΑ
ΔΣΑΥΥΕΧ

25.

ΑΛΚΣΩΧΑ
ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘΧ

Εκκεςιακόσ χϊροσ.

26.

ΞΣΞΞΛΡΣ ΧΥΛΨΛ

Αίκουςεσ ςτο ιςόγειο του κτιρίου για εκκζςεισ.

27.

ΠΕΓΑΦΣ ΧΣΦΣΩ


2 αίκουςεσ 60τμ με παρκζ, κακρζπτεσ, μπάρεσ (2
όροφοσ)

Γιπεδο ποδοςφαίρου, αποδυτιρια, εξζδρα.
Λςτιοπλοϊκόσ όμιλοσ, με μαρίνα, αποδυτιρια, εντευκτιριο.
Ραυτακλθτικό κζντρο για Ξανοε – καγιακ, γλίςτρα, αποκθκευτικόσ
χϊροσ, αποδυτιρια.
Υίςτα για Καλάςςιο ςκι, αποδυτιρια, εντευκτιριο, γλίςτρα,προβλιτα.
Ωδείο «Ρ. Χκαλκϊτασ» γραφεία (2) 6 αίκουςεσ διδαςκαλίασ WC.

Χυνεδριακι αίκουςα 90 ατόμων, πάνελ, προτηζκτορασ.
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οσ

και 3

οσ



Αίκουςα 60 τμ παρκζ, κακρζπτεσ, μπάρεσ ( θμιόροφοσ)



Αίκουςα υποδοχισ , γραφείο
διδαςκόντων, αποδυτιρια. (60 τμ.)



Αίκουςα γραφείων 35 τμ ςτον 4 όροφο ( ςτεγάηεται χορωδία)



Ωπόγειο 60 τμ



Ξάκε χϊροσ διακζτει WC

γραμματείασ,

γραφείο

ο

28.

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΩΔΕΛΣ

6 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφείο γραμματείασ, WC

29.

ΠΣΩΧΛΞΑ ΧΩΡΣΟΑ

Αίκουςα 70 τμ , 3 γραφεία 9 τμ ζκαςτο, βεςτιάριο/ αποδυτιριο, WC

30.

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΒΑΧΛΟΛΞΣΩ
ΕΛΔΣΧ / ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

31.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, δφο εξζδρεσ , φωτιςμόσ , βοθκθτικό
γιπεδο

32.

Υολιτιςτικι δομι

Υαράρτθμα Ωδείου, καλλιτεχνικό εργαςτιρι

33.

ΞΟΕΛΧΨΣ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ

Ξλειςτό γυμναςτιριο ακλοπαιδιϊν

(υπό καταςκευι)

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΑΦΦΑΨΛΣΩ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

34.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ

35.

ΞΨΛΦΛΣ
ΔΑΧΛΞΣΩ
ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΩ

Υολιτιςτικόσ χϊροσ

(υπό καταςκευι)
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ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΦΩΟΟΩΡ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
36.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ , ςκεπαςτι εξζδρα

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΑΓ. ΡΛΞΣΟΑΣΩ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

37.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , εξζδρα

38.

Ωπαίκριο Κζατρο

Χκθνι , κερκίδα, καμαρίνια

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: Ρ. ΟΑΠΨΑΞΣΩ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

39.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ , εξζδρα

40.

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑ

Υολιτιςτικόσ χϊροσ

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΑΩΟΛΔΑΧ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΒΑΚΕΩΧ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

41.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ , εξζδρα

42.

ΞΟΕΛΧΨΣ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ

Ξλειςτό γυμναςτιριο για καλακοςφαίριςθ, πετοςφαίριςθ ,
ρυκμικι γυμναςτικι, αποδυτιρια, ιατρείο , κερκίδεσ
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ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΑΩΟΛΔΑΧ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΞΑΟΣΧΩΦΛΣΩ / ΥΑΡΨΕΛΧΛΣΩ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
43.

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ

Γιπεδο ποδοςφαίρου
(υπό καταςκευι)

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΑΩΟΛΔΑΧ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ: ΥΑΦΑΟΛΑΧ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
44.

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Γιπεδο
ποδοςφαίρου
κανονικϊν διαςτάςεων.
Αποδυτιρια,

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Ωπό καταςκευι

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : Ρ. ΑΦΨΑΞΘΧ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
45.

Γιπεδο
Βατϊντα

ποδοςφαίρου

46.

ΧΨΑΔΛΣ Ρ. ΑΦΨΑΞΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, , φωτιςμόσ
Γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα κανονικϊν
διαςτάςεων. Αποδυτιρια,
, φωτιςμόσ , ςκεπαςτι εξζδρα,
ςτίβοσ χωμάτινοσ, βοθκθτικόσ χϊροσ για ποδοςφαιρο.

Ξλειςτό γυμναςτιριο , για καλακοςφαίριςθ , πετοςφαίριςθ,
ρυκμικι γυμναςτικι
47.

Γιπεδα ποδοςφαίρου

2 γιπεδα ποδοςφαίρου 5Χ5 με ςυνκετικό
φωτιςμόσ, αποδυτιρια , καντίνα
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χλοοτάπθτα ,

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΑΡΚΘΔΣΡΑΧ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ : ΔΦΣΧΛΑΧ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

48.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

Γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, εξζδρα, φωτιςμόσ

49.

ΞΨΛΦΛΣ
ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΩ
ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΣΧ

Υολιτιςτικόσ χϊροσ

κανονικϊν

(υπό διαμόρφωςθ)

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ : ΑΡΚΘΔΣΡΑΧ
ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ : ΟΣΩΞΛΧΛΩΡ
ΕΛΔΣΧ/ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
50.

Γιπεδο ποδοςφαίρου

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Γιπεδο ποδοςφαίρου με ςυνκετικό χλοοτάπθτα
διαςτάςεων. Αποδυτιρια, εξζδρα, φωτιςμόσ

κανονικϊν

Σι εγκαταςτάςεισ πλαιςιϊνονται από τον αντίςτοιχο για τθ λειτουργία τουσ εξοπλιςμό.
Επιπλζον ο ΔΣΑΥΥΕΧ υλοποιεί με προγραμματικι ςφμβαςθ με τον Διμο, ζργα με χρθματοδότθςθ
από το LEADER:
 ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ ΞΨΛΦΛΣΩ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ

ΔΑΧΛΞΣΩ

ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΩ

ΑΦΦΑΨΛΣΩ

ΓΛΑ

ΑΧΞΘΧΘ

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ

 ΑΡΑΥΑΟΑΛΩΧΘ (ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΥΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘΧ ΧΩΟΟΣΓΘΧ) ΨΣΥ. ΞΣΛΡ. ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΦΣΧΛΑΧ /
ΔΕ ΑΡΚΘΔΣΡΣΧ / ΔΘΠΣΩ ΧΑΟΞΛΔΕΩΡ

 ΑΡΑΥΟΑΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΧΩΦΣΩ ΑΓ. ΥΦΣΞΣΥΛΣΩ
 ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΧΟΣΣΨΑΥΘΨΑ ΧΨΣ ΓΘΥΕΔΣ Ψ.Ξ. ΞΑΟΣΧΩΦΛΣΩ – ΥΑΡΨΛΧΕΛΣΩ / ΔΕ ΑΩΟΛΔΑΧ

 ΧΘΠΑΡΧΘ ΑΛΣΚΕΑΨΩΡ ΞΑΛ ΠΡΘΠΕΛΩΡ / Δ.Ε. ΑΩΟΛΔΣΧ – Ψ. Ξ. ΒΑΚΕΩΧ / Δ. Ε. ΑΡΚΘΔΣΡΣΧ / Δ. Ε.
ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ – Ψ. Ξ. ΑΓ. ΡΛΞΣΟΑΣΩ & ΦΩΟΟΩΡ / Δ.ΧΑΟΞΛΔΕΩΡ
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Δράςεισ πολιτιςμοφ ΔΣΑΥΥΕΧ (αποτελζςματα 2014)
Σρόγραμμα Δραςτθριοτιτων
Υοςοτικοί ςτόχοι
παραγόμενου ζργου

Υεριγραφι λειτουργίασ
ΥΧΡΝΘ ΞΣΑΝΕΦΡΧ & ΤΧΘΞΙΜΘΥ
Χριςτουγεννιάτικεσ παραςτάςεισ
Αποκριάτικεσ παραςτάςεισ
Ετιςια χορευτικι παράςταςθ με διαφορετικά είδθ χοροφ
ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΩΔΕΙΡ Ο. ΥΜΑΝΜΩΦΑΥ
Πουςικζσ εκδθλϊςεισ εντόσ και εκτόσ Ρομοφ
Υολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ
ΞΡΧΥΙΜΑ ΥΧΟΡΝΑ ΔΘΞΡΧ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ
Χυμμετοχι ςε φεςτιβάλ
Πουςικζσ εκδθλϊςεισ
Υολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ
ΜΑΝΝΙΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ
 Οειτουργία καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ
ενότθτεσ με ζμφαςθ ςτθ διάδοςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.
 Χυνζργεια μεταξφ των εργαςτθρίων, του Ωδείου, τθσ
Φιλαρμονικισ κ.λ.π. με ςτόχο τθ δθμιουργία και τθν κακιζρωςθ
νζων πολιτιςτικϊν δομϊν και δράςεων όπωσ π.χ.: ορχιςτρα
νζων ποικίλθσ μουςικισ, δθμοτικζσ παιδικζσ χορωδίεσ κ. ά. που
λείπουν τελείωσ από τθν πρωτεφουςα του νομοφ.
 Εκδθλϊςεισ διακεματικοφ χαρακτιρα ανά δθμ. ενότθτα που
κα προκφπτουν από τθ λειτουργία των εργαςτθρίων
ΣΡΝΙΦΙΥΦΙΜΘ ΥΧΗΕΧΠΘ ΟΕΡΝΑΙΑΥ
 Υολιτιςτικό φεςτιβάλ μεταξφ των ςχολείων με διαγωνιςμοφσ
π.χ. διαγωνιςμόσ λογοτεχνίασ, εικαςτικϊν κλπ
 Διοργάνωςθ ςυναντιςεων που κα αποβλζπουν ςτθ γνωριμία
των μακθτϊν με καταξιωμζνα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ και τθσ
καλλιτεχνικισ ελλθνικισ κοινότθτασ και τθν εξοικείωςι τουσ με
ανάλογα κζματα
ΕΜΔΘΝΩΥΕΙΥ ΦΡΣΙΜΡΧ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΞΟΘΞΘΥ
 Ειδικζσ περιοδικζσ εκδθλϊςεισ ανά περιοχι που κα
αναδεικνφουν τον τοπικό πολιτιςτικό χαρακτιρα κακεμιάσ.
 Ειδικζσ εκδθλϊςεισ ανά περιοχι προςφυγικισ μνιμθσ
ΕΙΜΑΥΦΙΜΕΥ – ΑΙΥΘΘΦΙΜΕΥ ΣΑΤΕΞΒΑΥΕΙΥ
ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, κτίρια κ.λ.π. από τα τμιματα των
εικαςτικϊν εργαςτθρίων
ΔΙΡΤΓΑΟΩΥΘ ΔΙΑΤΜΡΧΥ ΣΡΝΙΦΙΥΦΙΜΡΧ ΦΡΤΡΧΞ
με τθ ςυμμετοχι όλων των πολιτιςτικϊν φορζων του Διμου και
ςτόχο τθν ευρφτερθ πνευματικι ανάταςθ του τόπου
ΑΣΡΜΤΙΕΥ
( 4 Χαββατοκφριακα και Ξακαρά Δευτζρα)
Πουςικοχορευτικζσ εκδθλϊςεισ, καρναβάλι και καλαςςινό
καρναβάλι, κοφλουμα ,
ΜΑΦΑΥΜΕΧΘ ΑΣΡΜΤΙΑΦΙΜΩΟ ΑΤΞΑΦΩΟ ΠΘΤΑΥ & ΜΑΦΑΥΜΕΧΘ
ΑΤΞΑΦΩΟ ΘΑΝΑΥΥΘΥ
ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ ΣΡΝΙΦΙΥΦΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ
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 Υχολι Θεατρικισ Αγωγισ ,
 Κδρυςθ και λειτουργία Σινακοκικθσ
 Νειτουργία Βιβλιοκθκϊν
 Θζατρο Σαπαδθμθτρίου
 Θζατρο Ρ. Ξακρι
 Θζατρο Μωτςόπουλου
ΕΧΤΙΣΕΙΑ
( Λοφνιοσ – Λοφλιοσ – Αφγουςτοσ –Χεπτζμβριοσ)
Πουςικζσ εκδθλϊςεισ, κεατρικζσ παραγωγζσ, χορευτικζσ
εκδθλϊςεισ, Διεκνζσ φεςτιβάλ παραδοςιακϊν χορϊν και
μουςικισ ( 14 χϊρεσ)
ΜΧΗΙΜΕΙΑ
Λοφλιοσ – Αφγουςτοσ – Χεπτζμβριοσ
Εκδθλϊςεισ προςφυγικισ μνιμθσ
Χορευτικζσ εκδθλϊςεισ
Χορωδιακό φεςτιβάλ
Κεατρικζσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ
ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ ΝΘΝΑΟΦΙΩΟ
 Πιαοφλεια : διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτα Φφλλα, γενζτειρα
του Ραυάρχου Ανδρζα Πιαοφλθ κατά τθ διάρκεια τθσ «Ραυτικισ
Εβδομάδασ»
 Φεςτιβάλ λαϊκοφ ελλθνικοφ τραγουδιοφ, αφιερωμζνο ςτθ
μνιμθ του αξζχαςτου δθμοςιογράφου από το Βαςιλικό Υάνου
Γεραμάνθ, ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ.
 Εκδθλϊςεισ προςφυγικισ μνιμθσ ςτθ Ρ. Οάμψακο κάκε
Χεπτζμβρθ.
 Υολιτιςτικό καλοκαίρι: διοργάνωςθ ςυναυλιϊν για νζουσ,
beach parties, κεατρικϊν παραςτάςεων και εκδθλϊςεισ του
καλλιτεχνικοφ εργαςτθρίου Οθλαντίων.
 Γιορτι του οφηου ςτθ Ρ. Οάμψακο, περί τα τζλθ Λουνίου.
 Γιορτι του κραςιοφ ςτο Βαςιλικό, ςτισ αρχζσ του Χεπτζμβρθ.
ΑΟΘΘΔΡΟΙΑ
Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ
Ψοπικζσ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ
Υολιτιςτικό καλοκαίρι
ΔΤΡΥΙΑ
Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ
Ψοπικζσ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ
Υολιτιςτικό καλοκαίρι
Δ.Ε. ΑΧΝΙΔΑΥ
Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ
Αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ
Ξαλοκαιρινζσ εκδθλϊςεισ
ΧΤΙΥΦΡΧΓΕΟΟΑ
μουςικοχορευτικζσ εκδθλϊςεισ ,κλόουν – ξυλοπόδαροι ςτου
δρόμουσ, γιορτι ςοκολάτασ ,γιορτι λουκάνικου υποδοχι Αγ
Βαςίλθ .
ΣΑΥΧΑ
εκδθλϊςεισ Αναςτάςεωσ
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ΑΦΙΕΤΩΞΑΦΑ
Εκδθλϊςεισ τιμισ ςε ανκρϊπουσ τθσ Ψζχνθσ , Υολιτιςμοφ ,
Γραμμάτων.
Βιβλιοπαρουςιάςεισ –Επιςκζψεισ
ςυγγραφζων ,εικονογράφων κ.α
Κεματικά αφιερϊματα
Υαγκόςμιεσ πολιτιςτικζσ θμζρεσ
Χυμμετοχι ςε ςεμινάρια ,πανελλινιεσ
εκκζςεισ και εκδθλϊςεισ
Χυνεργαςία με άλλουσ φορείσ και ςυλλόγουσ
τθσ πόλθσ ι άλλων πόλεων(Εργαςτιρια τζχνθσ ,κλπ)
Διοργάνωςθ μόνιμων εκκζςεων
Διοργάνωςθ κεματικϊν εκκζςεων
Εμπλουτιςμόσ τθσ βιβλιοκικθσ
Εξυπθρζτθςθ αναγνωςτικοφ κοινοφ
Οειτουργία ιςτοςελίδασ

3
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2
9
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20
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Δράςεισ ακλθτιςμοφ ΔΣΑΥΥΕΧ (αποτελζςματα 2014)

Σρόγραμμα Δραςτθριοτιτων
ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ ΑΘΝΘΦΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ
Σ ΔΣΑΥΥΕΧ διακζτει υποδομζσ οι οποίεσ είναι ζτοιμεσ να
ανταποκρικοφν ςε κάκε είδουσ ακλιματα αγγίηοντασ υψθλά
επίπεδα απόδοςθσ. Επίςθσ αναλαμβάνει κάκε βάροσ ευκφνθσ
προκειμζνου να αναδείξει να προωκιςει και να επιβάλλει τθν
προςωπικότθτα τθσ Χαλκίδασ ςε διεκνείσ πλζον κοινωνικζσ
διαςτρωματϊςεισ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του ακλθτικοφ και
τουριςτικοφ παράγοντα.
Διακζτει ςυνολικά 49 ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ , όπου ζχουν τισ
προδιαγραφζσ για τθν διεξαγωγι του ςυνόλου των Σλυμπιακϊν
Ακλθμάτων και πλθκϊρασ μθ ολυμπιακϊν ακλθμάτων .
ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ ΑΘΝΘΦΙΜΩΟ ΑΜΑΔΘΞΙΩΟ
δθμιουργία Ακαδθμιϊν όπωσ Υοδοςφαίρου Ππάςκετ Βόλεϊ και
άλλων γνωςτϊν ακλθμάτων με μθδαμινι ι και ελάχιςτθ
οικονομικι ςυμβολι, για τισ αςκενζςτερεσ οικονομικά
κοινωνικζσ ομάδεσ, με ςκοπό να δϊςει τθν δυνατότθτα ςε όλα τα
παιδιά, και να κάνει ζνα φυτϊριο μικρϊν ακλθτϊν που ίςωσ
διαπρζψουν ςτο μζλλον
ΣΑΤΜΑ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΑΘΝΘΥΘΥ
Υρόκειται για το ςχεδιαςμό ενόσ ποιοτικοφ ακλθτικοφ χϊρου
που περιλαμβάνει ποικιλία ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων και
αναψυχισ και απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Επιπλζον και
ανάλογα με τθ μορφολογία του εδάφουσ τθσ περιοχισ
προτείνονται υπαίκριεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που πικανόν
να μποροφν να λάβουν χϊρα ςτθν περιοχι μασ.
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΑΘΝΘΥΘΥ ΓΙΑ ΡΝΡΧΥ
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Υρογράμματα Παηικοφ Ακλθτιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΓΔΑ,
ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τα οποία είναι τα εξισ:
Ακλθτιςμόσ και Σαιδί
Άςκθςθ ςτθν εφθβικι θλικία
Άςκθςθ ενθλίκων
Άκλθςθ και Γυναίκα
ΑΘΝΘΦΙΜΡ ΦΕΥΦΙΒΑΝ - ΥΧΗΕΧΠΘ ΟΕΡΝΑΙΑΥ
Ακλθτικό
φεςτιβάλ μεταξφ των ςχολείων με διεξαγωγι
ακλοπαιδιϊν και άλλων ολυμπιακϊν αγωνιςμάτων
ΑΘΝΘΦΙΜΕΥ ΥΧΟΔΙΡΤΓΑΟΩΥΕΙΥ
Διεξαγωγι ακλθτικϊν διοργανϊςεων πανελλινιου , διεκνοφσ ,
πανευρωπαϊκοφ και παγκόςμιου επιπζδου , ςε ςυνεργαςία με
τισ οικείεσ ομοςπονδίεσ και φορείσ

5

4

Σολιτιςτικι και ιςτορικι κλθρονομιά του Διμου
Αναμφιςβιτθτα, διαχρονικά ςτθν ελλθνικι επικράτεια, θ Χαλκίδα ταυτίηεται με τον πορκμό του
Ευρίπου, που πάντα προκαλοφςε και ακόμα προκαλεί ζντονο επιςτθμονικό ενδιαφζρον για τθν
ιδιαιτερότθτα του φαινομζνου τθσ παλίρροιασ και τθσ αλλαγισ τθσ φοράσ κίνθςθσ των νερϊν,
άλλοτε προσ Ρότιο, κι άλλοτε προσ Βόρειο Ευβοϊκό.
Πια αρχαία παράδοςθ κζλει τον μεγάλο φιλόςοφο Αριςτοτζλθ να τερματίηει τθ ηωι του ςτα νερά
του Ευρίπου, μθ δυνάμενοσ να εξθγιςει το φαινόμενο.
Υζρα απϋτο «δυνατό όνομα» του Ευρίπου, θ ιςτορικι διαδρομι τθσ πόλθσ, ζχει αφιςει πλοφςια
και ανεξάντλθτθ κλθρονομιά, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα να ιχνθλατιςει θ Χαλκίδα τθν ανάδειξι
τθσ, τθν προβολι τθσ και τθν προϊκθςι τθσ ςτον τουριςμό και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν,
ξεπερνϊντασ το παραδοςιακό μοντζλο τθσ μονοςιμαντθσ ταφτιςθσ με τθ κάλαςςα και τθν
παραλία, αλλά αξιοποιϊντασ το ςυνδυαςτικά.
Τπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί , καταγράφεται ζνασ αξιόλογοσ διαχρονικόσ και πολυεπίπεδοσ
πολιτιςτικόσ πλοφτοσ, ο οποίοσ ςυνοπτικά εντοπίηεται :
 Χτο Ξάςτρο του Ξαράμπαμπα, τόποσ πολιτιςμοφ, ιςτορίασ, περίπατου και αναψυχισ. Πζςα
ςτθν περίμετρο των τειχϊν του βρίςκεται θ εκκλθςία του Υροφιτθ Θλία (1895), ενϊ ςτον
Δυτικό Υρομαχϊνα φιλοξενείται μια πολφ ενδιαφζρουςα αρχαιολογικι ζκκεςθ, μζςω τθσ
οποίασ παρουςιάηεται θ διαχρονικι ιςτορία τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ.
 Χτον τάφο του μοναδικοφ λογοτζχνθ Γιάννθ Χκαρίμπα, το όνομα του οποίου ςχετίηεται
άρρθκτα με τθ Χαλκίδα

 Χτο κτίριο του Χιδθροδρομικοφ Χτακμοφ κοντά ςτθ γζφυρα του Ευρίπου (παλιά γζφυρα)
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 Χτθ ςυνοικία του Ξάςτρου , γφρω από τον ναό τθσ Αγίασ Υαραςκευισ, που ςθματοδοτεί τθν
παλιά πόλθ.

 Χτο Ψηαμί του Εμιρ Ηαδε, τον παλαιοχριςτιανικό ναό τθσ Αγ. Υαραςκευισ και τθ Χυναγωγι,
που υπενκυμίηουν το πολφ-πολιτιςμικό παρελκόν τθσ πόλθσ., κακϊσ και το Χπίτι τθσ οδοφ
Υαίδων , αρχοντικό από τθν εποχι τθσ τουρκοκρατίασ.
 Χτθν οικία του Ενετοφ Βαίλου και το Οαογραφικό Πουςείο, ςε ςπάραγμα τθσ μεςαιωνικισ
οχφρωςθσ τθσ Χαλκίδασ

 Χτα υπζροχα νεοκλαςικά του κζντρου τθσ πόλθσ (αναφζρονται ςε προθγοφμενο κεφάλαιο)
 Χτο Αρχαιολογικό Πουςείο Χαλκίδασ (ςε κτίριο του 1900)

 Χτα μνθμεία τθσ περιφερειακισ οδοφ : το κτίριο και τθν πθγι τθσ Αρζκουςασ, τισ Ξαμάρεσ
(τμιμα υδραγωγείου Σκωμανικϊν ι Ενετικϊν χρόνων και ςιμα κατατεκζν κατά τθν οδικι
διζλευςθ προσ Χαλκίδα και Αρτάκθ), τα κτίρια Γεωργιάδθ (μνθμεία βιομθχανικισ
αρχιτεκτονικισ)
Υζραν τθσ Χαλκίδασ, οι οικιςμοί των Δθμοτικϊν Ενοτιτων δεν υπολείπονται ςε ιςτορία και
πολιτιςτικά μνθμεία :
Υροσ τθ Οζα Αρτάκθ (που δθμιουργικθκε το 1924 μετά τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων από τθν
Αρτάκθ τθσ Ξυηίκου), ςτθ μικρι χερςόνθςο τθσ Πάνικασ, ςφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, άρχιςε θ
δθμιουργία τθσ Χαλκίδασ το 3.000 π.χ.
Χτο Νευκαντί, ςτθν παραλιακι περιοχι, βρίςκεται ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ θρόπολθσ. Από το
χϊρο ζχουν ζρκει ςτο φωσ πολφ ςθμαντικά ευριματα που χρονολογοφνται πριν το 1.100 π.Χ.
Υολλοί ερευνθτζσ ταυτίηουν τθν περιοχι με ζναν από τουσ αφανιςκζντεσ οικιςμοφσ τθσ αρχαίασ
Χαλκίδασ, πικανά τθν Σιχαλία. Χτο Οευκαντί επίςθσ υπιρχε χυτιριο χαλκοφ από το 1000 π.Χ.
Ψο Βαςιλικό, κακϊσ και οι γφρω οικιςμοί (Φφλλα, Πφτικασ, Αγ. Ρικόλαοσ, Αφράτι, κ.α) ζχουν
ςθμαντικι παρουςία κυρίωσ κατά τουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ και τθν Ενετοκρατία.
Πζςα ςτθν πόλθ του Βαςιλικοφ διατθρείται ςε πολφ καλι κατάςταςθ ζνασ από τουσ
ογκωδζςτερουσ Ενετικοφσ Υφργουσ τθσ Εφβοιασ, ο Υφργοσ του Βαςιλικοφ, ο οποίοσ ζχει
αναπαλαιωκεί από το Ωπ. Υολιτιςμοφ.
Χτθ περιοχι του Ξφτικα υπάρχουν οι καλοδιατθρθμζνοι Δίδυμοι Ενετικοί Υφργοι, ενϊ ψθλά ςτο
λόφο δεςπόηει το περίφθμο Μάςτρο των Φφλλων. Χτα Φφλλα βρίςκεται επίςθσ θ Λερά Πονι Αγ.
Γεωργίου Αρμά, πουθ καταςκευι τθσ πικανολογείται από το 1141.
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Θ Αυλίδα, παγκόςμιο όνομα ιςτορίασ και πολιτιςμοφ, ορμθτιριο του Ελλθνικοφ ςτόλου ςτον
Ψρωϊκό Υόλεμο και τόποσ που διαδραματίςτθκαν τα γεγονότα τθσ περίφθμθσ τραγωδίασ
«Λφιγζνεια εν Αυλίδι»
Χτθν περιοχι τθσ Αυλίδασ βρίςκεται ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του Ραοφ τθσ Αυλίδειασ Αρτζμιδασ ,
χαρακτθριςμζνοσ ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ: πρόκειται για τα ερείπια ενόσ λαμπροφ
αρχαίου ιεροφ, που ιρκαν ςτο φωσ κατά τισ αναςκαφζσ που ζγιναν τθν περίοδο 1956 -1961. Εκεί
αποκαλφφκθκαν αρκετά αγάλματα (μεταξφ των οποίων τθσ Αρτζμιδασ και τθσ Εκάτθσ), επιγραφζσ,
κιονόκρανα, αμφορείσ, κ.λ.π., τα οποία εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο Κιβασ.
Αρχαιολογικά ευριματα ζχουν επίςθσ ταυτίςει τθ κζςθ τθσ ςθμερινισ Φιτςϊνασ με τθν αρχαία
Πικαλλθςςό, μια από τισ ςθμαντικότερεσ Βοιωτικζσ πόλεισ τθσ αρχαιότθτασ, που καταςτράφθκε
το 413 π.Χ.
Θ περιοχι τθσ Ανκθδόνασ παρουςιάηει επίςθσ ‘ζντονο ιςτορικό ενδιαφζρον. Διάςπαρτα λείψανα
αρχαίων κτιςμάτων και αποβάκρασ μαρτυροφν το αρχαίο παρελκόν τθσ περιοχισ. Ξοντά ςτον
οικιςμό Ξρόνια, εντοπίηεται ο Ψφμβοσ του Χαλγανζα, πλοθγοφ του ζρξθ.
Σ ςθμερινόσ οικιςμόσ τθσ Δροςιάσ ταυτίηεται με τθν αρχαία πόλθ Χαλία. Χτο Ξτυπονιςι ι
Εγγλεηονιςι ςϊηονται λείψανα κτιρίων του 6ου και 7ου αιϊνα.
Χτα Νουκίςια βρίςκεται ο βυηαντινόσ ναόσ του Αγ. Γεωργίου, ςπάνιου αρχιτεκτονικοφ τφπου, που
χρονολογείται από το δεφτερο μιςό του 11ου αιϊνα.

Ρ Διμοσ Χαλκίδασ ωσ προοριςμόσ για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
Θ ιδιόμορφθ και ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα από φυςικισ άποψθσ διαμόρφωςθ τθσ ακτογραμμισ ,
που περιβάλλει από παντοφ τον Διμο Χαλκιδζων, είναι πραγματικό δζλεαρ για όςουσ αγαποφν τθ
κάλαςςα και τισ εναςχολιςεισ με αυτιν.
Σι πολυάρικμεσ οργανωμζνεσ και μθ οργανωμζνεσ παραλίεσ προςφζρονται για κολφμβθςθ,
ψάρεμα, καταδφςεισ, ιςτιοπλοία , κ.λ.π.
Σι ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτο Οευκαντί, κάνουν τθ καλάςςια περιοχι εξαιρετικά
ελκυςτικι για ςζρφιγκ και κάιτ.
Χτο οργανωμζνο και αςφαλζσ αγκυροβόλιο Βουρκάρι, ςτακμεφουν και ςυντθροφνται τα ςκάφθ
όςων αγαποφν το ψάρεμα και τισ καλάςςιεσ αποδράςεισ, ενϊ όλο και περιςςότεροι φίλοι τθσ
ιςτιοπλοίασ εξερευνοφν τισ ομορφιζσ του τόπου (π.χ. Εγγλεηονιςι)
Επιπρόςκετα, οι φίλοι των αγϊνων αυτοκινιτου και των μοτο-κροσ ζχουν τθ δυνατότθτα να
ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ, ςτθν πίςτα ςτο Υζι Δοκοφ και ςτθν ανάβαςθ
τθσ Φιτςϊνασ.
Σ Διμοσ Χαλκίδασ προςφζρεται επίςθσ για δραςτθριότθτεσ πεηοπορίασ, ποδθλαςίασ, κακϊσ και
ιππαςίασ, ενϊ για δυνατζσ ςυγκινιςεισ, θ υψθλι γζφυρα είναι ιδανικό ςθμείο για Bngeejumping.
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Σι πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να αποτελζςουν το «μζςον» για τθν
προϊκθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Χαλκίδασ ωσ τουριςτικό προοριςμό.
Θ δραςτθριοποίθςθ του ίδιου του Διμου, το απόκεμα τθσ περιοχισ, αλλά και οι παρεμβάςεισ
άλλων φορζων, θ μεταξφ τουσ δικτφωςθ και ςυνεργαςία, θ επιδίωξθ κοινϊν ςτόχων, θ διεκδίκθςθ
δράςεων και γεγονότων, είναι οι κεντρικζσ κατευκφνςεισ για τθν ενδυνάμωςθ του ρόλου του
πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν.
Χτον τομζα πολιτιςμοφ – ακλθτιςμοφ μποροφμε να κεωριςουμε δυο βαςικοφσ άξονεσ :
 Υρϊτοσ άξονασ : θ βελτίωςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ με αναβάκμιςθ, ςυντιρθςθ,
εκςυγχρονιςμό των εγκαταςτάςεων και κτιρίων, κακϊσ και ο ποςοτικόσ και ποιοτικόσ
εμπλουτιςμόσ των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν διοργανϊςεων, εκδθλϊςεων και γεγονότων.
 Δεφτεροσ άξονασ : θ ανάδειξθ του πλοφςιου αποκζματοσ και των δυνατοτιτων τθσ περιοχισ,
ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργία γεγονότων, ωσ πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν.
Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ παρουςιάηονται ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ, όπωσ :
 Πεγάλοσ και δραςτιριοσ αρικμόσ ςωματείων, φορζων και ςυλλόγων για τον πολιτιςμό,
τζχνεσ και γράμματα κακϊσ και τον ακλθτιςμό
 Δραςτθριοποίθςθ του Διμου ςε διαφοροποιθμζνεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ το Καλαςςινό
Ξαρναβάλι.

 Ενίςχυςθ κεςμϊν με διαχρονικι παρουςία (π.χ. Φεςτιβαλ Ρτοκιμαντερ, αγϊνεσ
μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ, κ..π.)
 Διεκδίκθςθ υποδομϊν για τθ διεξαγωγι ςυνεδρίων πανελλινιου και διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ

 Εντατικοποίθςθ δράςεων για τθν αποκατάςταςθ και προβολι του διαχρονικοφ πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ τθσ περιοχισ, αξιοποιϊντασ το πλεονζκτθμα τθσ γειτνίαςθσ με τθν Αττικι
 Υλικοσ πολιτιςτικϊν, αρχαιολογικϊν χϊρων και νεϊτερων μνθμείων παγκόςμιασ και εκνικισ
εμβζλειασ
 Αξιοποίθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ για μουςειακζσ ςυλλογζσ και εκκζςεισ

 Αυξανόμενο ενδιαφζρον των πολιτϊν για πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ

Σρωτοβάκμια ΕκπαίδευςθΔευτεροβάκμια ΕκπαίδευςθΔια Βίου Ξάκθςθ (ΔΒΞ)Επιςθμάνςεισ
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1.4. ΦΡΣΙΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ ΜΑΙ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘ

1.4.1. Υτοιχεία απογραφισ 2011 – Ενδεικτικι κατάςταςθ απαςχόλθςθσ και οικονομικισ
δραςτθριότθτασ
Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςτοιχεία απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τθν
επεξεργαςία τθσ απογραφισ του 2011

%
8%
29%
48%
10%

Απαςχόλθςθ ανά τομζα
Υρωτογενισ Ψομζασ
Δευτερογενισ Ψομζασ
Ψριτογενισ Ψομζασ
Δε διλωςαν κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ

Απογραφι Σλθκυςμοφ 2011. Διμοσ Χαλκιδζων. Ρικονομικά ενεργοί/μθ ενεργοί, κατά φφλο και ομάδεσ θλικιϊν
Άρρενεσ
Διμοσ / Ρμάδεσ
θλικιϊν

Ξόνιμοσ
πλθκυςμόσ

Ρικονομικά ενεργοί
Απαςχολοφμενοι

ΔΘΞΡΥ
ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 και άνω

Θιλεια
Ρικονομικά ενεργοί

Άνεργοι

Ρικονομικά
μθ ενεργοί

Απαςχολοφμενοι

Άνεργοι

Ρικονομικά
μθ ενεργοί

102223

22815

4988

23898

13576

3889

33057

11124
10744
13424
17303
15722
12660
9727
11519

0
125
3964
7334
6514
4054
753
71

0
282
1691
1274
948
665
128
0

5669
5310
1638
341
445
1542
3931
5022

0
62
2538
4466
4116
1999
367
28

0
137
1488
1187
732
311
34
0

5455
4828
2105
2701
2967
4089
4514
6398
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ΔΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ / ΑΣΡΓΤΑΦΘ 2011
Ρμάδεσ Επαγγελμάτων
Υφνολα
Ανώηεπα διεςθςνηικά και διοικηηικά ζηελέση
Επαγγελμαηίερ
Τεσνικοί και αζκούνηερ ζςναθή επαγγέλμαηα
Υπάλληλοι γπαθείος
Απαζσολούμενοι ζηην παποσή ςπηπεζιών και πωληηέρ
Ειδικεςμένοι γεωπγοί, κηηνοηπόθοι, δαζοκόμοι και αλιείρ
Ειδικεςμένοι ηεσνίηερ και αζκούνηερ ζςναθή επαγγέλμαηα
Φειπιζηέρ βιομησανικών εγκαηαζηάζεων, μησανημάηων και εξοπλιζμού και ζςναπμολογηηέρ (μονηαδόποι)
Ανειδίκεςηοι επγάηερ, σειπωνάκηερ και μικποεπαγγελμαηίερ
Νέοι άνεπγοι

Ρικον.
Ενεργοί
45268
2228
6052
3408
3128
8783
1714
6731
4375
5859
2990

%
5%
13%
8%
7%
19%
4%
15%
10%
13%
7%

Χε ότι αφορά τθν ανεργία και ςε ςυςχετιςμό με τθν ςτατιςτικι (2011) – 8.887 άνεργοι / ποςοςτό
19,63 % και υφιςτάμενθ κατάςταςθ (2015, πθγι ΣΑΕΔ) – 10.767 άνεργοι / ποςοςτό 23,78 % (με
τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ παραμζνει ςτακερόσ) , ο δείκτθσ τθσ
είναι αρκετά αυξθμζνοσ. Υλιττει δε και τα δυο φφλλα και ιδίωσ τισ πιο παραγωγικζσ θλικίεσ
μεταξφ 30 και 50 ετϊν.
Θ πραγματικι εκτίμθςθ είναι ότι θ ανεργία είναι ςε υψθλότερα ποςοςτά, τα οποία δεν μποροφν
να καταμετρθκοφν επακριβϊσ. Πια ςθμαντικι παράμετροσ είναι ότι ακόμα και ο οικονομικά
ενεργόσ πλθκυςμόσ ζχει υποςτεί δραματικι ςυρρίκνωςθ των ειςοδθμάτων του θ/και τθσ
ποιοτικισ και ςτακερισ απαςχόλθςθσ. Ψο ότι όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ ηει κάτω από το όριο
τθσ φτϊχιασ ι εξαςφαλίηει κάποιο ελάχιςτο ειςόδθμα με περιςταςιακι απαςχόλθςθ, κάνει όλο
και πιο δυςδιάκριτα τα όρια ανάμεςα ςτθν καταγεγραμμζνθ και πραγματικι ανεργία.
Θ ανάγκθ για ολοζνα και περιςςότερεσ παρεμβάςεισ του Διμου προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ
ανάγκεσ των πολιτϊν (καταγράφθκαν και αξιολογικθκαν ςτο κεφάλαιο 1.3.1., είναι ζνα πολφ
ςοβαρό τεκμιριο για τθν οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ τθσ περιοχισ.
Επιπρόςκετα κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί πωσ θ μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν οικονομία και
απαςχόλθςθ τθσ περιοχισ του Διμου του τριτογενοφσ και ακολοφκωσ του δευτερογενοφσ τομζα,
οι οποίοι ζχουν υποςτεί τθ βακφτερθ φφεςθ, ζχουν προφανϊσ επθρεάςει ακόμα δυςμενζςτερα
τθν τοπικι οικονομία.

1.4.2. Σρωτογενισ Φομζασ
Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ κατάςταςθ ςτουσ τομείσ τθσ αγροτικισ
παραγωγισ, τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ αλιείασ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία (2013) που
ςυγκεντρϊνονται κάκε χρόνο από τθ Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου Χαλκιδζων.
Θ ςυνολικι καλλιεργιςιμθ ζκταςθ (πλθν δενδρϊνων) ςε κάκε Δθμοτικι ι Ψοπικι Ξοινότθτα είναι :
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Δ/Μ – Φ/Μ

Υτρζμματα

Βαςιλικό
Ρζα Οάμψακοσ
Αφράτι
Φφλλα
Άγιοσ Ρικόλαοσ
Πφτικασ
Χαλκίδα
Ρζα Αρτάκθ
Δροςιά
Οουκίςια
Βακφ
Φάροσ
Υαραλία Αυλίδασ
Ξαλοχϊρι - Υαντείχι
Υφνολο

7.314
16
2.158
1.138
1.982
2.520
2.778
3.205
906
9.590
10.747
2.614
2.105
2.620
49.693

Ζνταςθ καλλιζργειασ παρουςιάηουν τα κθπευτικά ςτο Βαςιλικό, ςτθ Ρ. Οάμψακο, ςτο Αφράτι, ςτον
Άγιο Ρικόλαο, ςτθ Χαλκίδα, ςτθ Ρ. Αρτάκθ και ςτθ Δροςιά, κακϊσ και οι ελαιοκαλλιζργειεσ ςχεδόν
ςτο ςφνολο των ΔΞ – ΨΞ.
Ζνταςθ κτθνοτροφίασ παρατθρείται ςτισ όρνικεσ (ειδικά ςε Βαςιλικό, Αφράτι, Πφτικα, Χαλκίδα, Ρ.
Αρτάκθ, Βακφ και Ξαλοχϊρι – Υαντείχι), κακϊσ και ςτα αιγοπρόβατα (ειδικά ςε Βαςιλικό, Αφράτι,
Φφλλα, Πφτικα, Δροςιά, Οουκίςια, Βακφ, Ξαλοχϊρι – Υαντείχι)
Θ καλάςςια αλιεία αποτελεί παραγωγικι δραςτθριότθτα του ςυνόλου των παράκτιων ΔΞ και ΨΞ
με ζμφαςθ ςτθ Χαλκίδα, ςτθ Ρ. Αρτάκθ και ςτα Οουκίςια.
Ακολουκεί αναλυτικότερθ αποτφπωςθ τθσ δραςτθριότθτασ του πρωτογενοφσ τομζα.
Βαςιλικό
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Χφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
1.542
36
210
50
5.296
180
7.314

96

Σαραγωγι ςε τόνουσ
308
3,6
82,8
52
8.515,25
109,2

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

46.000
16.500
62.500

5,35
99,7

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
3
3
10
-

Σαραγωγι ςε τόνουσ
0,5
0,58
9,8
-

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

580
60
640

1,025
0,8

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
395
19
345
35
444
920
2.158

Σαραγωγι ςε τόνουσ
96,85
17,2
123,1
29
494,62

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Οζα Νάμψακοσ

16

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Αφράτι
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο
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Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

66.500
11.300
77.800

106
102,8

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
193
5
383
50
507
1.138

Σαραγωγι ςε τόνουσ
43,48
0,5
154
100
265

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Φφλλα
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

34.300
53.000
87.300

13,2
68,8

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
280
35
1.250
417
1.982

Σαραγωγι ςε τόνουσ
61
17,5
2.489,50
380

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Άγιοσ Οικόλαοσ
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο
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Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

4.500
10.950
15.450

201,5
365

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
80
5
335,5
2.100
2.520,50

Σαραγωγι ςε τόνουσ
20,6
5
611,3
1.422

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

20.300
27.595
47.895

33,8
312,1

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
500
38
300
110
4
1.021
805
2.778

Σαραγωγι ςε τόνουσ
99,1
5,5
276,8
69
2,35
1.893,35
931,2

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Ξφτικασ

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Χαλκίδα

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο
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Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

26.800
27.635
54.435

84,2
448,2

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
1.100
50
110
550
1.390
5
3.205

Σαραγωγι ςε τόνουσ
211
5,6
62,5
960
2.499,25
9,4

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

20.700
3.310
24.010

223.6
68,7

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
230
5
25
15
538
93
906

Σαραγωγι ςε τόνουσ
42
0,7
1
10,5
814,4
70

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Ο. Αρτάκθ

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Δροςιά
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο
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Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

110.900
30.728
141.628

252
648,5

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
6.650
64
1.820
150
300
400
90
116,8
9.590,80

Σαραγωγι ςε τόνουσ
1.015
71
440
-

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

84.800
16.680
101.480

144
289,9

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
6.300
45
260
50
235
3.857
10.747

Σαραγωγι ςε τόνουσ
885
6
631
-

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Νουκίςια

200
300
183,2
203

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Βακφ
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185,4
5.000

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

95.340
3.221
98.561

1.242,50
54,8

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
800
2
800
550
6
1
261
194,4
2.614,40

Σαραγωγι ςε τόνουσ
195
0,3
24
108
5,4
1
237,7
1.200

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

23.700
1.336
25.036

232
17,6

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
1.430
490
50
82
53,4
2.105,40

Σαραγωγι ςε τόνουσ
89,5
50
80
82,95
75

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Φάροσ

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Σαραλία Αυλίδασ
Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο
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Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

37.890
3.530
41.420

218
40,9

Είδοσ καλλιζργειασ
Χιτθρά
Τςπρια
Βιομθχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Ξτθνοτροφικά φυτά
Υεπονοειδι
Υατάτεσ
Ξθπευτικά
Αμπζλια
Υφνολο

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα
1.540
290
100
395
295,6
2.620,60

Σαραγωγι ςε τόνουσ
424
85
50
418,5
290

Δενδρϊδεισ
καλλιζργειεσ

Αρικμόσ δζνδρων (ςε κανονικοφσ
δενδρϊνεσ και διάςπαρτα)

Ελαιόδενδρα
Άλλα είδθ
Υφνολο

27.200
650
27.850

Σαραγωγι ςε τόνουσ

Μαλοχϊρι - Σαντείχι

Σαραγωγι ςε τόνουσ
233
8,4

Βαςιλικό
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
48
7
2.070
1.815
280

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
357,3
70,43
27,8
2,8
162.000
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Οζα Νάμψακοσ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
57
10
26
-

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
5,85
0,95
0,64
2.400

Αφράτι
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
5
700
7.350
100
31.700
800

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
1.080
1.994
10,3
3,2
96.000

Φφλλα
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
4.750
1.800
1.500
90
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Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
331,75
40,8
5
0,7
168.000

Άγιοσ Οικόλαοσ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
160
150
250
210

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
12,2
4
0,1
2
49.800

Ξφτικασ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
1.170
200
2.635
7.500

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
202,4
27
1,7
2,8
220.000

105

Χαλκίδα
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
9
10
1.870
239.000
7.000

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
319,8
1.522,3
26,8
70
3.447.000

Οζα Αρτάκθ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
12.779
1.600
100
431.000
170

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
50,9
19,5
22,2
1,5
440.000

Δροςιά
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
1.620
220
900
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Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
149,8
41,6
20

Νουκίςια
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
9.790
120
1.600
100

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
327,8
63,9
31,5
0,2
130.000

Βακφ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
10
120
4.150
150
185.950
200

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
276,5
2.045,9
37,5
20.000.000
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Φάροσ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
125
20
125
-

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
15,2
3,7
1,75
10.000

Σαραλία Αυλίδασ
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
100
515
360
-

Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
50,9
19,6
6
97.000

Μαλοχϊρι - Σαντείχι
Εκτρεφόμενα ηϊα
Βοοειδι
Χοίροι
Αιγοπρόβατα
Ξουνζλια
Τρνικεσ
Πζλιςςεσ (κυψζλεσ)

Αρικμόσ
532
50
2.000
-
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Σαραγωγι κτθνοτροφικϊν προϊόντων
Γάλα
Ξρζασ
Ψυροκομικά
Πζλι
Αυγά (τεμάχια)

Φόνοι
53,1
69,7
5,9
340.000

Αλιεία

Βαςιλικό
Ο. Νάμψακοσ
Αφράτι
Φφλλα
Άγ. Οικόλαοσ
Ξφτικασ
Χαλκίδα
Ο. Αρτάκθ
Δροςιά
Νουκίςια
Βακφ
Φάροσ
Σαρ. Αυλίδασ
Μαλοχϊρι -Σαντείχι

Σοςότθτεσ (tn)
αλιείασ
εςωτερικϊν
υδάτων
1.400
-

Σοςότθτεσ (tn)
παράκτιασ καλάςςιασ
αλιείασ
3,9
5,8
6
6,8
12
9
2,3
2,6
4
8
0,8
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Σοςότθτεσ (tn)
επαγγελματικϊν
ςκαφϊν καλάςςιασ
αλιείασ
41
12
24
200
90
46
60
30
40
35
-

1.4.3. Δευτερογενισ & Φριτογενισ τομζασ
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςτοιχεία των ετϊν 2011 και 2012, για τθν επιχειρθματικότθτα, τον
τουριςμό και τθν ενζργεια. Ψα ςτοιχεία μποροφν να αξιοποιθκοφν μόνο ενδεικτικά, κακϊσ θ
παρατεταμζνθ φφεςθ δθμιουργεί μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ και μεταβολζσ ςτθν
επιχειρθματικότθτα και τα οικονομικά μεγζκθ τθσ.
Σλικοσ Επιχειριςεων Διμου Χαλκιδζων ανά τομζα (2011)
Σθγι: Επιμελθτιριο Εφβοιασ
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Πενοδοχεία/Ματαλφματα Ανά Δθμοτικι Ενότθτα

Αιολικοί Υτακμοί με αδειοδότθςθ ςτο Διμο Χαλκιδζων (2012) (Σθγι: ΑΔΞΘΕ)

Εγκατεςτθμζνα Φωτοβολταϊκά ςτο Διμο Χαλκιδζων (2012) (Σθγι: ΔΕΔΔΘΕ)
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1.4.4. Ρριηόντια ηθτιματα των παραγωγικϊν τομζων, τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ
απαςχόλθςθσ
Χτθ ςυνζχεια αναφζρονται διαρκρωτικά ηθτιματα του ελλθνικισ επικράτειασ και τθσ Υεριφζρειασ
Χτερεάσ Ελλάδασ, τα οποία επθρεάηουν και τθν παραγωγικι – οικονομικι δραςτθριότθτα του
Διμου τθσ Χαλκίδασ.
Χε ότι αφορά τον πρωτογενι τομζα :
 Ωψθλι εξάρτθςθ από παραδοςιακζσ

καλλιζργειεσ και προϊόντα βαςικισ και μθ

διαφοροποιθμζνθσ διατροφισ
 Πικρόσ και πολυτεμαχιςμζνοσ κλιροσ
 Χαμθλόσ βακμόσ εξειδίκευςθσ και εκπαίδευςθσ των αγροτϊν
 Χαμθλι μεταπαραγωγικι προςτικζμενθ αξία του μεταποιθτικοφ αγροδιατροφικοφ τομζα
 Φαινόμενα περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ
 Γιρανςθ του πλθκυςμοφ που απαςχολείται ςτον πρωτογενι τομζα
 Ζλλειψθ μθχανιςμϊν και κεςμϊν υποςτιριξθσ, κακοδιγθςθσ, πλθροφόρθςθσ και διάχυςθσ
τθσ καινοτομίασ ςτον πρωτογενι τομζα
 Ζλλειψθ υποδομϊν και ζργων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ
 Ζλλειψθ δομϊν εμπορίασ για τθν απορρόφθςθ των προϊόντων ςτθν τοπικι αγορά
 Χαμθλό επίπεδο κατάρτιςθσ των νζων παραγωγϊν και εκςυγχρονιςμοφ των ΠΠΕ του
αγροδιατροφικοφ τομζα
 Χαμθλόσ βακμόσ αξιοποίθςθσ τθσ καλάςςιασ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν
Χε ότι αφορά τον δευτερογενι τομζα
 Ωψθλόσ βακμόσ εξάρτθςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ από τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ
δθμόςιεσ επενδφςεισ εν γζνει – μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτθν Υεριφζρεια λόγω ζνταξθσ
ςτο Χτόχο 2
 Χαμθλόσ βακμόσ επιχειρθματικότθτασ ςτον δευτερογενι τομζα
 Ζλλειψθ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ για ιδιότθτεσ και ιδιοτυπίεσ προϊόντων και απουςία
προτφπων παραγωγισ για ποιότθτα και τυποποίθςθ προϊόντων
 Πικρό μζγεκοσ και οικογενειακόσ χαρακτιρασ πολλϊν επιχειριςεων
 Ζλλειψθ ςτρατθγικισ ςε καινοτομίεσ, χαμθλόσ βακμόσ δικτφωςθσ μεταξφ επιχειριςεων,
απουςία ςυνεργιϊν και ςυνεργαςιϊν
 Ϊπαρξθ ιςχυρϊν ανταγωνιςτϊν με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτθν εγχϊρια και
διεκνι αγορά και επικετικζσ τακτικζσ χειραγϊγθςθσ τθσ αγοράσ
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 Ελλιπισ διαςφνδεςθ μεταποιθτικϊν επιχειριςεων με λοιποφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, με
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν εξωςτρζφεια επιχειριςεων και
προϊόντων
 Χυνεχιηόμενθ τάςθ μείωςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ και αυξανόμενθ τάςθ
απορρόφθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Αττικισ
 Χυνεχιηόμενεσ ελλείψεισ ςε βαςικζσ υποδομζσ και οργανωμζνουσ υποδοχείσ. Ζλλειψθ
ςυγκεκριμζνου και λειτουργικοφ χωροταξικοφ και διοικθτικοφ υπόβακρου για τθν πρακτικι
αντιμετϊπιςθ τθσ ηιτθςθσ για εγκατάςταςθ και μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων ςε
οργανωμζνουσ χϊρουσ.
Χε ότι αφορά τον τριτογενι τομζα
 Υροςιλωςθ ςτο παραδοςιακό μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ, που κατά κανόνα
χαρακτθρίηεται από χαμθλι πλθρότθτα και ζντονθ εποχικότθτα.
 Χαμθλι ςυνζργια του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ με πολιτιςτικι υποδομι (όχι
μόνο μνθμειακισ, αλλά και ςφγχρονθσ) - Χαμθλό επίπεδο οργάνωςθσ και αξιοποίθςθσ των
πολιτιςτικϊν χϊρων και υποδομϊν δθμόςιου χαρακτιρα που κα ευνοοφςε τθν περαιτζρω
διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ.
 Αδυναμία προςζλκυςθσ ποιοτικοφ και διαφοροποιθμζνου τουριςμοφ ςε ςυςχετιςμό με τισ
μζςθσ

ποιότθτασ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Ζντονο φαινόμενο του μαηικοφ (κλαςςικοφ)

τουριςμοφ, που δεν δείχνει ςαφι προςανατολιςμό ςε άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ (κεματικό,
εναλλακτικό, κ.λ.π.)
 Ξατακερματιςμζνεσ πρωτοβουλίεσ Φορζων και Αυτοδιοίκθςθσ, χωρίσ διαςφάλιςθ ςυνζχειασ
και με αδυναμία παραγωγισ υπεραξίασ μζςω οικονομιϊν κλίμακασ – ζλλειμμα ςτθν
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του τουριςμοφ
 Χαμθλι ανάδειξθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων – Αδυναμίεσ χρθματοδότθςθσ – Ζλλειψθ
προβολισ και δικτφωςθσ του τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ - Ατελι δίκτυα
πρόςβαςθσ
 Ελλιπείσ υποδομζσ υποδοχισ, εξυπθρζτθςθσ, εςτίαςθσ τουριςτϊν και ειδικϊν μορφϊν
τουριςμοφ (π.χ. ςυνεδριακόσ)
 Ανεπαρκισ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ -Διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ εμπορίου
Χε ότι αφορά τθν επιχειρθματικότθτα και απαςχόλθςθ
 Υαρατεταμζνθ οικονομικι φφεςθ που λειτουργεί εισ βάροσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ
αγοράσ εργαςίασ
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 Απουςία κεντρικοφ προςανατολιςμοφ για τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν
προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ – περιοριςμζνοσ ρόλοσ τθσ Υεριφζρειασ ςτο ςχεδιαςμό
προγραμμάτων -Θ διαχείριςθ πόρων τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ τθν προγραμματικι
περίοδο 2007-2013 ζγινε κεντρικά μζςα από τα προγράμματα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» &
«Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα» με ςυνζπεια να μθν υπάρχει ςυςχετιςμόσ
ςτόχων – αποτελζςματοσ και ςυμμετοχι των τοπικϊν κεςμικϊν και παραγωγικϊν φορζων.
 Σ μονοταμειακόσ χαρακτιρασ των προγραμμάτων του ΕΧΥΑ, με αποτζλεςμα ςτο Υρόγραμμα
τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ να μθν περιλαμβάνονται δράςεισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν
επιχειρθματικότθτα μζςω του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου – κεντρικι διαχείριςθ πόρων
 Ψο «ςφςτθμα αγοράσ» είναι προςανατολιςμζνο ςε αλλεπάλλθλεσ και ςυχνά ςυγκρουόμενεσ
δικλείδεσ αςφαλείασ, οι οποίεσ δθμιουργοφν ζνα πολφπλοκο γραφειοκρατικό περιβάλλον. Θ
«ερμθνεία» αυτοφ του περιβάλλοντοσ χαρακτθρίηεται – μεταξφ άλλων – ωσ δυςκολία ειςόδου
νζων επιχειριςεων ςτθν αγορά, θ οποία – ομοίωσ μεταξφ άλλων – υποβακμίηει τον
ανταγωνιςμό, ςε βάροσ όχι του τελικοφ καταναλωτι, αλλά και των επαγγελματιϊν.
 Αδυναμία διατιρθςθσ και προςζλκυςθσ επενδφςεων με ςτακερζσ και ποιοτικζσ κζςεισ
εργαςίασ.

1.4.5. Σρόςκετα τοπικά ηθτιματα
οικονομίασ

των παραγωγικϊν τομζων,

τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ

 Χυρρίκνωςθ και διαφοροποίθςθ του δευτερογενι τομζα και κυρίωσ τθσ μεταποίθςθσ –
παράλλθλα ανυπαρξία χριςεων γθσ και καταςκευισ υποδομϊν ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ
όπωσ το ΒΛΣΥΑ, ΒΛΥΕ Φιτςϊνασ.
 Ωψθλό επίπεδο ανεργίασ: μεγάλοσ αρικμόσ μακροχρόνιων ανζργων, νζων ανζργων, γυναικϊν,
εξειδικευμζνου προςωπικοφ
 Απουςία υποδομϊν ενίςχυςθσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ
 Ανολοκλιρωτα ΓΥΧ – αλλθλοςυγκροφςεισ χριςεων γθσ – αυκαίρετθ δόμθςθ θ οποία
λειτουργεί εισ βάροσ τθσ παραγωγικισ γθσ
 Ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο ςτθν Εφβοια, με αποτζλεςμα τον «τουριςτικό κατακερματιςμό» τθσ
ΥΕ και τθν αδυναμία διαςφνδεςθσ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων
 Διαχρονικά υποβακμιςμζνθ ςυμμετοχι δθμοςίων επενδφςεων ςτθν περιοχι
 Ωποβάκμιςθ τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ - Πθ επαρκισ ενςωμάτωςθ των δραςτθριοτιτων
του ΨΕΛ ςτον κοινωνικό και παραγωγικό ιςτό τθσ περιοχισ
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1.5 ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΦΘΥ ΣΕΤΙΡΧΘΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ –
ΜΤΙΥΙΞΑ ΗΘΦΘΞΑΦΑ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ

- ΑΟΑΝΧΥΘ SWOT ΑΟΑ ΘΕΞΑΦΙΜΡ ΦΡΞΕΑ

1.5.1. ΘΕΞΑΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ: ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ & ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΗΩΘΥ
ΦΡΞΕΑΥ
ΣΦΛΗΣΡΨΛΕΧ
ΩΥΣΔΣΠΕΧ (ΔΛΞΨΩΑ
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ
–
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ)

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ

Μρίςιμα ηθτιματα

Χθμαντικι υςτζρθςθ ςτθ
δθμιουργία
ςφγχρονων
οδικϊν
αξόνων
και
ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ

Θ ωριμότθτα των οδικϊν
ζργων τθσ παράκαμψθσ
Χαλκίδασ
και
τθσ
παράκαμψθσ Βαςιλικοφ

Άμεςθ προτεραιότθτα θ
καταςκευι
των
παρακάμψεων Χαλκίδασ
και Βαςιλικοφ

Ανάγκεσ βελτίωςθσ τθσ
ποιότθτασ του οδικοφ
δικτφου και τθσ οδικισ
αςφάλειασ

Θ ζνταξθ ςτα Διευρωπαϊκά
Δίκτυα Πεταφορϊν των
οδικϊν αξόνων Βόρειασ και
Ρότιασ
Εφβοιασ
δίνει
προτεραιότθτα
ςτθν
υλοποίθςι τουσ.

Ρλοκλιρωςθ
των
μελετϊν
για
τθν
καταςκευι του διαμικθ
και εγκάρςιου οδικϊν
αξόνων τθσ Εφβοιασ

Ζντονα
κυκλοφοριακά
προβλιματα ςτον αςτικό
ιςτό
και
ςτουσ
διαδθμοτικοφσ άξονεσ

Ελλιπισ
αξιοποίθςθ
ςθμαντικϊν δυνατοτιτων
των λιμζνων Χαλκίδασ και
Ξφμθσ

Ζλλειμμα
ςχεδιαςμοφ
χριςθσ
ςυνδυαςμζνων
μεταφορικϊν μζςων

Ωςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ
του
διαδικτφου
από
πολίτεσ / επιχειριςεισ

Ωςτζρθςθ
ςτθν
θλεκτρονικι
παροχι
δθμόςιων υπθρεςιϊν

Θ διεκδίκθςθ αναβάκμιςθσ
του εκνικοφ και επαρχιακοφ
οδικοφ δικτφου ςτα όρια
του Διμου
Θ
αξιοποίθςθ
των
οικονομικϊν πόρων του
Διμου για τθ βελτίωςθ τθσ
δθμοτικισ οδοποιίασ
Θ
αναβάκμιςθ
του
ςιδθροδρομικοφ δικτφου με
ζμφαςθ ςτον προαςτιακό

Δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ
πόρων για τθν προϊκθςθ
των
θλεκτρονικϊν
δθμόςιων υπθρεςιϊν

Λκανοποιθτικό
επίπεδο
ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν
Δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ
ιπιων και εναλλακτικϊν
πθγϊν ενζργειασ
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Βελτίωςθ
του
ςιδθροδρομικοφ
δικτφου
και
των
υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ
ςτθ Χαλκίδα
Αξιοποίθςθ
των
λιμανιϊν / Διαςφνδεςθ
τθσ Εφβοιασ και Υτ.
Ελλάδασ με το Αιγαίο
/Βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ
Χαλκίδασ ωσ περιοχι
ςυνδυαςμζνων
μεταφορϊν
Βελτίωςθ τθσ οδικισ
αςφάλειασ (βελτιϊςεισ
–
ςυντθριςεισ
–
ςθμάνςεισ
οδικοφ
δικτφου)
Επζκταςθ τθσ χριςθσ
των
ευρυηωνικϊν
δικτφων και προϊκθςθ
των
θλεκτρονικϊν
δθμόςιων υπθρεςιϊν

ΦΡΞΕΑΥ
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΩΥΣΔΣΠΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ

–
–
–

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ

Μρίςιμα ηθτιματα

Χθμειακι
υποβάκμιςθ
περιοχϊν
παραγωγικισ
δραςτθριότθτασ (κυρίωσ
ςτθ Βοιωτικι πλευρά) Χθμαντικζσ ελλείψεισ ςε
υποδομζσ και υποδοχείσ
ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ
βιομθχανικϊν
και
παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων
ςυμπεριλαμβανομζνων
των ΑΥΕ

Εκτεταμζνο και ενδιαφζρον
παράκτιο
μζτωπο.
/
Αξιόλογεσ
περιοχζσ
οικολογικοφ ενδιαφζροντοσ

Αντιμετϊπιςθ
των
ανκρωπογενϊν πιζςεων
ςε κρίςιμεσ φυςικζσ και
παραγωγικζσ περιοχζσ

Εφαρμογι εκνικϊν μζτρων
εξυγίανςθσ
και
αποκατάςταςθσ κρίςιμων
ρυπαςμζνων
περιοχϊν
(ευρφτερθ λεκάνθ Αςωποφ
και Πεςςαπίων).

Εξυγίανςθ
και
αναςτροφι
τθσ
ποιότθτασ των νερϊν
και τθσ κατάςταςθσ του
εδάφουσ

Υοιοτικι υποβάκμιςθ των
υπόγειων νερϊν / Διαρκϊσ
αυξανόμενεσ ανάγκεσ ςε
ποςοτικά και ποιοτικά
επαρκζσ πόςιμο νερό

Ωςτζρθςθ ςτθν κάλυψθ
των
αναγκϊν
ολοκλθρωμζνθσ
διαχείριςθσ απορριμμάτων
και ςτθν εφαρμογι του
ΥΕΧΔΑ

Ελλείψεισ ςτισ απαιτιςεισ
τθσ οδθγίασ 91/271 για τα
υγρά απόβλθτα / Ανάγκθ
ολοκλιρωςθσ υποδομϊν
και
εκςυγχρονιςμοφ/
βελτίωςθσ
/
εξορκολογιςμοφ
/επζκταςθσ υφιςτάμενων
εγκαταςτάςεων

Ωςτζρθςθ ςτθν προςταςία
φυςικϊν πόρων (περιοχζσ
προςταςίασ,
τοπία
ιδιαίτερου κάλουσ)

Υολφπλοκο
κεςμικό
πλαίςιο
και
αλλθλοεμπλεκόμενεσ
αρμοδιότθτεσ
και
υπθρεςίεσ

Εκφραςμζνθ βοφλθςθ του
Διμου
και
ζναρξθ
υλοποίθςθσ, με ςφγχρονουσ
όρουσ του ΥΕΧΔΑ –
Δυνατότθτα
χρθματοδότθςθσ
για
αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ και
δθμιουργία ΧΩΨΑ/Ω, ΧΠΑ
και ΞΔΑΩ

Χθμαντικι πρόοδοσ ςτθν
καταςκευι
αναγκαίων
υποδομϊν φδρευςθσ και
υγρϊν
αποβλιτων,
με
ζνταξθ
μεγάλων
νζων
ζργων
ςτισ
χρθματοδοτιςεισ του ΕΧΥΑ.

Ενεργοποίθςθ
αρμοδιοτιτων
τθσ
Υεριφζρειασ ςε ςχζςθ με
τθν παρακολοφκθςθ τθσ
προςταςίασ
του
περιβάλλοντοσ
και
το
ςχεδιαςμό μζτρων

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν εργαλείων
για τθν προςταςία φυςικϊν
πόρων(ΥΕΥ
Χτερεάσ
Ελλάδασ, ΕΥΕΦΑΑ -Ψαμείο
Χυνοχισ, LIFE +)

Χθμαντικι εμπειρία του
Διμου
ςε
δράςεισ
περιβάλλοντοσ
(ΔΕΩΑΧ,
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Φροφοδότθςθ περιοχϊν
κατοικίασ
με
κατάλλθλων
προδιαγραφϊν
και
ποςοτικά
επαρκζσ
πόςιμο νερό

Δθμιουργία
Φοπικοφ
Υχεδίου Δράςθσ για
αςφαλι
και
περιβαλλοντικά
ορκι
διαχείριςθ των ςτερεϊν
αποβλιτων

Ρλοκλιρωςθ
ζργων
υποδομϊν διαχείριςθσ
λυμάτων (αποχζτευςθ –
ΕΕΝ) / Αντιμετϊπιςθ
περιβαλλοντικϊν
και
λειτουργικϊν κεμάτων
ςτισ
υφιςτάμενεσ
υποδομζσ

Αναβάκμιςθ υπθρεςιϊν
περιβάλλοντοσ
(κακαριότθτα
/
ανακφκλωςθ / μείωςθ
του
όγκου
των
απορριμμάτων
/
φδρευςθ / αποχζτευςθ /
λειτουργία ΒΙΡΜΑ)

Ανάδειξθ
αναγκαιότθτασ
λειτουργικισ
περιβαλλοντικισ
χωροκζτθςθσ

τθσ
και

ΦΡΞΕΑΥ

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ
ΔΣΑΥΥΕΧ,
Διεφκυνςθ
Ξακαριότθτασ , ΕΧΔΑΔΞΕ)
Υρωτοβουλίεσ
για
ανάπτυξθ
εκελοντικϊν
δράςεων, περιβαλλοντικι
εκπαίδευςθ
και
ευαιςκθτοποίθςθ
Δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ
τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και χριςθ ιπιων
– εναλλακτικϊν μορφϊν.

ΑΧΨΛΞΣΧ
&
ΥΕΦΛΑΧΨΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ

Ωςτζρθςθ ςτθν εκπόνθςθ
και
εφαρμογι
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
και
ςτισ
ρυκμίςεισ
χριςεων γθσ. Απουςία
ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ
και
διαβοφλευςθσ
κεντρικϊν φορζων με τθν
Αϋβακμια Αυτοδιοίκθςθ

Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ &
απαίτθςθ
ςθμαντικϊν
οικονομικϊν πόρων για
τθν
προϊκθςθ
του
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ

Χθμαντικζσ
επιπτϊςεισ
λόγω των ανολοκλιρωτων
ΓΥΧ (ςυγκροφςεισ χριςεων
γθσ,
απϊλεια
κοινόχρθςτων
χϊρων,
αδιάνοικτο οδικό δίκτυο,
κ.λ.π.)

Αυκαίρετθ δόμθςθ, ειδικά
ςτισ
βιομθχανικζσ
εγκαταςτάςεισ και ςτθν
παρακεριςτικι κατοικία

Ελλείψεισ ςτθ λειτουργικι
και αιςκθτικι αναβάκμιςθ
αςτικϊν και θμιαςτικϊν
περιοχϊν

Θ
ανακεϊρθςθ
του
Υεριφερειακοφ
Υλαιςίου
Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ,
και θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ
του ρόλου τθσ Χαλκίδασ

Ϊπαρξθ
ςθμαντικϊν
αποκεμάτων γθσ, χϊρων
και
κτιρίων
που
δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για
τθν
πολεοδομικι
και
κοινωνικι – κοινωνικι
αναβάκμιςθ.

Ρζεσ
ευκαιρίεσ
χρθματοδότθςθσ για τθν
προϊκθςθ
αςτικϊν
αναπλάςεων και βελτίωςθ
θμιαςτικϊν και αγροτικϊν
περιοχϊν.

Αξιόλογθ εμπειρία του
Διμου ςτθν αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν
προγραμμάτων και ςε ζργα
αςτικισ
και
αγροτικισ
αναηωογόνθςθσ

Δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ
ςυνδυαςτικϊν
δράςεων
αναπλάςεων – καινοτομίασ
– εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
- «ζξυπνθσ» πόλθσ –
πράςινου και αειφόρου
Διμου

Μρίςιμα ηθτιματα
παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων
ςυμπεριλαμβανομζνων
των ΑΣΕ

Σροϊκθςθ δράςεων και
παρεμβάςεων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ

Σροϊκθςθ
και
υλοποίθςθ ΒΙΣΕ, ΒΙΡΣΑ,
ΣΕΧΣ

Σροϊκθςθ
χρθματοδότθςθσ
υλοποίθςθσ
του
χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ, για τθν
αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων ςε ςχζςθ
με τισ ανάγκεσ τθσ
περιβαλλοντικισ
και
οικονομικισ ανάπτυξθσ

Ρλοκλιρωςθ
–
ανακεϊρθςθ ΓΣΥ /
Τυμοτομικοφ
Υχεδιαςμοφ
και
πράξεων εφαρμογισ

Εκπόνθςθ
ςχεδίων
αςτικισ και αγροτικισ
αναηωογόνθςθσ
με
πλιρεσ
πλαίςιο
αιςκθτικισ,
λειτουργικισ,
περιβαλλοντικισ,
κοινωνικισ
και
οικονομικισ
αναβάκμιςθσ
Ωρίμανςθ ςτοχευμζνων
παρεμβάςεων
ςτον
αςτικό, θμιαςτικό ιςτό
και περιαςτικό χϊρο.
Αξιοποίθςθ
κοινόχρθςτων
και
δθμοτικϊν χϊρων για

Ϊπαρξθ
ςθμαντικϊν
ενδοδθμοτικϊν
και
ενδοαςτικϊν ανιςοτιτων.
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ΦΡΞΕΑΥ

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ

Μρίςιμα ηθτιματα
δραςτθριότθτεσ
με
προςτικζμενθ αξία για
τον πολίτθ και τον
επιςκζπτθ.

Ωςτζρθςθ ςτθν ανάδειξθ
του φυςικοφ, κτιριακοφ και
μνθμειακοφ αποκζματοσ
του Διμου

1.5.2. ΘΕΞΑΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ: ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΞΕΤΙΞΟΑ & ΥΧΟΡΧΘ, ΧΓΕΙΑ, ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ &
ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΥ, ΣΑΙΔΕΙΑ - Δ.Β.Ξ.
ΦΡΞΕΑΥ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ & ΧΩΡΣΧΘ
- ΩΓΕΛΑ

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ

Υαρατεταμζνθ και βακιά
φφεςθ που δθμιουργεί
διαρκϊσ
αυξανόμενεσ
ανάγκεσ ςε κοινωνικζσ
παρεμβάςεισ
ενϊ
ταυτόχρονα
περιορίηει
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ

Εκφραςμζνθ
πολιτικι
βοφλθςθ
για
παροχι
καλλίτερων
και
ποιοτικότερων υπθρεςιϊν
ςτον πολίτθ

Ελλείψεισ
υποδομϊν,
εξοπλιςμοφ
και
ανκρϊπινων πόρων –
υςτζρθςθ ςτθν πλιρθ
κάλυψθ των αναγκϊν
υγείασ – πρόνοιασ –
κοινωνικισ μζριμνασ

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτιςεων
για
κοινωνικζσ παρεμβάςεισ και
ςτιριξθ ευπακϊν ομάδων
Χθμαντικι
δράςθ
του
Διμου ςτον κοινωνικό
τομζα – μεγάλθ εμπειρία
υπθρεςιϊν και ΔΣΥΥΑΧ
Εξζλιξθ του νζου ςφγχρονου
Ροςοκομείου τθσ Χαλκίδασ

Ζλλειμμα
εκνικισ
και
περιφερειακισ
ςτρατθγικισ
/
Αποςπαςματικι
αντιμετϊπιςθ
των
προβλθμάτων
μθ
οργανωμζνο
δίκτυο
φορζων
–
ζλλειψθ
ςυντονιςμοφ
και
δικτφωςθσ

Ανομοιογζνεια
χαρακτθριςτικϊν
και
προβλθμάτων
Διαφοροποιιςεισ
και
ανιςότθτεσ μεταξφ των
ευπακϊν
ομάδων

Δυνατότθτεσ ςυνεργαςιϊν
και δικτυϊςεων μεταξφ
αλλθλοεμπλεκόμενων
φορζων για τθν επίτευξθ
μεγαλφτερθσ
αποτελεςματικότθτασ
ςε
κοινωνικζσ παρεμβάςεισ

Ϊπαρξθ
κοινωνικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ,
με
εκελοντικζσ ομάδεσ που
μποροφν
να
δραςτθριοποιθκοφν
ςε
κζματα υγείασ – κοινωνικισ
μζριμνασ – δθμόςιασ υγείασ
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Μρίςιμα ηθτιματα
Ρλοκλιρωςθ
Οοςοκομείου
Χαλκίδασ

του
τθσ

Βελτίωςθ - επζκταςθ
των
υποδομϊν
Σαιδικϊν
/Βρεφονθπιακϊν
Υτακμϊν και ΜΑΣΘ
Δθμιουργία
«χάρτθ
κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ»
ςτον
Διμο με τθ ςυμμετοχι
κοινωνικϊν φορζων –
εκελοντϊν – ομάδων
πρωτοβουλίασ
/
Ρργάνωςθ ςυνεργαςιϊν
και δικτυϊςεων

Ανάγκθ διεφρυνςθσ των
κοινωνικϊν
παρεμβάςεων
του
Διμου / αφξθςθ του
αρικμοφ
των
ωφελοφμενων
(περιςςότερεσ ευπακείσ
ομάδεσ,
μεγαλφτεροσ
αρικμόσ πολιτϊν) με
πιο πολλζσ δράςεισ και
μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ
εκνικϊν
και
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων
Διερεφνθςθ

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΧ

-

πλθκυςμοφ

&
περιβάλλοντοσ
και
μποροφν να λειτουργιςουν
ςυμπλθρωματικά
των
δθμόςιων υπθρεςιϊν.

δραςτθριοποίθςθσ του
Διμου ςτον τομζα τθσ
πρωτοβάκμιασ υγείασ
(χρθματοδότθςθ
και
λειτουργία δθμοτικϊν
ιατρείων)

Χθμαντικό ζλλειμμα ςτθν
αξιοποίθςθ του τοπικοφ
πολιτιςτικοφ κεφαλαίου

Υλικοσ
πολιτιςτικϊν,
αρχαιολογικϊν χϊρων και
νεϊτερων
μνθμείων
/
ιςχυρόσ
χαρακτιρασ
διαχρονικισ
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ

Ανάγκθ
δθμιουργίασ
πολιτιςτικισ
φυςιογνωμίασ
και
αναγνϊριςθσ
τθσ
Χαλκίδασ ςε επίπεδο
εκνικισ
εμβζλειασ
(μοναδικότθτα
φαινομζνου
του
Ευρίπου
/
διεκνισ
αναγνϊριςθ
τθσ
Αυλίδασ)

Πεγάλεσ
ανάγκεσ
παρεμβάςεων, ανάδειξθσ,
προςβαςιμότθτασ
και
προβολισ τθσ διαχρονικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
του Διμου

Ανεπαρκισ κινθτοποίθςθ
και
ςυντονιςμόσ
των
εκνικϊν – περιφερειακϊν
και τοπικϊν φορζων για
τθν
προβολι
και
αξιοποίθςθ
του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
Πθ
δομθμζνεσ
ςυνεργαςίεσ μεταξφ των
δφο
βακμϊν
αυτοδιοίκθςθσ για το
ςχεδιαςμό
και
τθν
υλοποίθςθ
κοινϊν
δράςεων.

Ζλλειψθ δικτφωςθσ και
διαςφνδεςθσ πολιτιςτικϊν
πόρων τθσ Εφβοιασ και τθσ
Υεριφζρειασ (χωροταξικά,
διαχρονικά, κεματικά)

Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν
κεςμϊν / ανάδειξθ τοπικϊν
πλεονεκτθμάτων
(π.χ.
Καλαςςινό Ξαρναβάλι)
Ϊπαρξθ
ςθμαντικϊν
υποδομϊν
και
δραςτθριοτιτων
πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ
/ Χθμαντικι εμπειρία τθσ
ΔΣΑΥΥΕΧ
Δυνατότθτεσ ανάδειξθσ και
αξιοποίθςθσ πολιτιςτικοφ /
ακλθτικοφ τουριςμοφ ςτθ
Χαλκίδα,
με
μεγάλο
πλεονζκτθμα τθ γειτνίαςθ
με τθν Αττικι.

Αξιοποίθςθ
νζων
χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν
για
ανάδειξθ
τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
και
ενδυνάμωςθ
τθσ
προβολισ του τόπου

Ξατακερματιςμόσ
πολιτιςτικϊν
και
ακλθτικϊν δράςεων ςε
πλικοσ
φορζων
και
ςυλλόγων

Πεγάλοσ
αρικμόσ
ςωματείων, φορζων και
ςυλλόγων για τον πολιτιςμό
και τον ακλθτιςμό

Αδυναμία
άμεςθσ
χρθματοδότθςθσ
από
κοινοτικά κονδφλια ςτον
τομζα του ακλθτιςμοφ –
ζλλειψθ ικανϊν πόρων για
χρθματοδότθςθ δράςεων
και προγραμμάτων

Αυξανόμενο
ενδιαφζρον
των
πολιτϊν
για
πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
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Διεκδίκθςθ
και
προϊκθςθ των δράςεων
διάςωςθσ,
ανάδειξθσ
και
προβολισ
τθσ
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ του τόπου

Σροϊκθςθ ςυντονιςμοφ
και ςυνεργαςίασ των
φορζων
που
δραςτθριοποιοφνται
ςτουσ τομείσ πολιτιςμοφ
– ακλθτιςμοφ

Ανάγκθ βελτίωςθσ και
εκςυγχρονιςμοφ
πολιτιςτικϊν
και
ακλθτικϊν υποδομϊν
Ανάγκθ
δθμιουργίασ
προςτικζμενθσ
αξίασ
ςτο
πολιτιςτικό
ακλθτικό και τουριςτικό
προϊόν τθσ περιοχισ ζτςι
ϊςτε να αποτελεί πόλο
ζλξθσ των επιςκεπτϊν
Διεφρυνςθ
των
προςφερόμενων
πολιτιςτικϊν
και
ακλθτικϊν υπθρεςιϊν

ΨΣΠΕΑΧ

Υροβλιματα και
περιοριςμοί

ΥΑΛΔΕΛΑ – ΔΛΑ ΒΛΣΩ
ΠΑΚΘΧΘ

Ωποβάκμιςθ
τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ

Ζλλειψθ ςφνδεςθσ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
με τθν τοπικι οικονομία /
Χαμθλόσ
αρικμόσ
ερευνθτικϊν
προγραμμάτων

Ελλείψεισ ςε υποδομζσ και
εξοπλιςμό
ειδικά
τθσ
πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Διαρκισ ςυρρίκνωςθ τθσ
τεχνικοεπαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ
Πειωμζνοι πόροι για τθν
αντιμετϊπιςθ
των
αναγκϊν διαχείριςθσ και
λειτουργίασ των ςχολικϊν
μονάδων

Δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ
Οειτουργία του ΨΕΛ

Δυνατότθτα
χρθματοδότθςθσ υποδομϊν
εκπαίδευςθσ
από
κοινοτικοφσ πόρουσ

Ενίςχυςθ
τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
και
τθσ
εκπαίδευςθσ
ενθλίκων

Ξρίςιμα ηθτιματα
Ενίςχυςθ και βελτίωςθ
των
υποδομϊν
εκπαίδευςθσ

Σροϊκθςθ ερευνθτικϊν
προγραμμάτων
και
δράςεων ςφνδεςθσ τθσ
τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ με τθν
τοπικι οικονομία

Ενκάρρυνςθ
μεγαλφτερθσ
ςυμμετοχισ
προγράμματα ΔΒΞ

ςε

Χυνεργαςία ςχολείων και
Διμου
ςε
κζματα
περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ
και
ςυμμετοχισ ςε δράςεισ του
Διμου

1.5.3. ΘΕΞΑΦΙΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ & ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘ
ΦΡΞΕΑΥ
ΥΦΩΨΣΓΕΡΘΧ
ΨΣΠΕΑΧ

Σροβλιματα και
περιοριςμοί

Δυνατότθτεσ και
ευκαιρίεσ

Ωψθλι
εξάρτθςθ
από
παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ
και προϊόντα βαςικισ και μθ
διαφοροποιθμζνθσ
διατροφισ

Χθμαντικι
πτθνοτροφικι
δραςτθριότθτα

Διεκδίκθςθ ςθμαντικϊν
ζργων
αγροτικισ
ανάπτυξθσ – αξιοποίθςθ
Νθλάντιου πεδίου

Δυνατότθτα
παραγωγισ
προϊόντων ποιότθτασ και με
επίςθμεσ
και,
κυρίωσ,
ανεπίςθμεσ
ιδιοτυπίεσ
(¨παραδοςιακά¨,
¨αγνά¨
¨τοπικά¨ προϊόντα, ΥΣΥ)

Ανάγκθ
υλοποίθςθσ
παρεμβάςεων
ςε
αγροτικζσ περιοχζσ

Πικρόσ
και
πολυτεμαχιςμζνοσ κλιροσ
Χαμθλόσ
βακμόσ
εξειδίκευςθσ
και
εκπαίδευςθσ των αγροτϊν
Χαμθλι
μεταπαραγωγικι
προςτικζμενθ αξία του
μεταποιθτικοφ
αγροδιατροφικοφ τομζα
Γιρανςθ του πλθκυςμοφ
που απαςχολείται ςτον
πρωτογενι τομζα

Αξιοποίθςθ
τθσ
αυξανόμενθσ ηιτθςθσ για
παραγωγι
βιολογικϊν
προϊόντων και προϊκθςθ
τθσ βιολογικισ γεωργίασ.

Μρίςιμα ηθτιματα

Ενίςχυςθ των δράςεων
ενθμζρωςθσ
των
αγροτϊν / ςυνεργαςία
Δθμοτικϊν
&
Σεριφερειακϊν
Χπθρεςιϊν
Υυμμετοχι του Διμου
ςτθν προβολι τοπικϊν
ποιοτικϊν προϊόντων
Σαρεμβάςεισ ςε κεντρικό
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Ζλλειψθ μθχανιςμϊν και
κεςμϊν
υποςτιριξθσ,
κακοδιγθςθσ,
πλθροφόρθςθσ
και
διάχυςθσ τθσ καινοτομίασ
ςτον πρωτογενι τομζα
Ζλλειψθ υποδομϊν και
ζργων
ςτισ
αγροτικζσ
περιοχζσ

Δυνατότθτα
προαγωγισ
καινοτόμων
δραςτθριοτιτων
-ορκϊν
γεωργικϊν
πρακτικϊν
(ςυμβολαιακι γεωργία)

και
περιφερειακό
επίπεδο για διαμόρφωςθ
και υλοποίθςθ ενιαίασ
ςτρατθγικισ
ενίςχυςθσ
του πρωτογενοφσ τομζα.

Δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ
αλιείασ
και
των
υδατοκαλλιεργειϊν

Θεςμοκζτθςθ
τθσ
παραγωγικισ γθσ με
ολοκλιρωςθ των ΓΣΥ

Επάρκεια
ανκρϊπινου
δυναμικοφ παρά τισ τάςεισ
μείωςθσ
του
ενεργοφ
πλθκυςμοφ

Υυμμετοχι του Διμου
ςτθν
ανάδειξθ
τθσ
Χαλκίδασ ςε ελκυςτικό
επιχειρθματικό
περιβάλλον

Ζλλειψθ δομϊν εμπορίασ
για τθν απορρόφθςθ των
προϊόντων ςτθν αγορά
Χαμθλό επίπεδο κατάρτιςθσ
των νζων παραγωγϊν και
εκςυγχρονιςμοφ των ΠΠΕ
του αγροδιατροφικοφ τομζα
Χαμθλόσ
βακμόσ
αξιοποίθςθσ τθσ καλάςςιασ
αλιείασ
και
των
υδατοκαλλιεργειϊν

ΔΕΩΨΕΦΣΓΕΡΘΧ
ΨΣΠΕΑΧ

Χυρρίκνωςθ
του
δευτερογενοφσ τομζα, λόγω
παρατεταμζνθσ και βακιάσ
κρίςθσ
/
Ζντονθ
αποβιομθχάνιςθ
τθσ
περιοχισ
Αδυναμία
προςζλκυςθσ
επενδφςεων
και
λόγω
υψθλοφ βακμοφ εξάρτθςθσ
του παραγωγικοφ ιςτοφ από
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και
τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ εν
γζνει
–
μείωςθ
τθσ
χρθματοδότθςθσ
ςτθν
Υεριφζρεια λόγω ζνταξθσ
ςτο Χτόχο 2
Χαμθλόσ
βακμόσ
επιχειρθματικότθτασ ςτον
δευτερογενι τομζα
Ζλλειψθ
επιςτθμονικισ
τεκμθρίωςθσ για ιδιότθτεσ
και ιδιοτυπίεσ προϊόντων
και απουςία προτφπων
παραγωγισ για ποιότθτα και
τυποποίθςθ προϊόντων
Πικρό
μζγεκοσ
και
οικογενειακόσ χαρακτιρασ
πολλϊν επιχειριςεων
Ζλλειψθ ςτρατθγικισ ςε
καινοτομίεσ,
χαμθλόσ
βακμόσ δικτφωςθσ μεταξφ
επιχειριςεων,
απουςία

Άμεςθ γειτνίαςθ με τθ
μεγάλθ αγορά τθσ Αττικισ
Υλεονεκτικι
γεωγραφικι
κζςθ που μπορεί να γίνει
πλεονεκτικότερθ
με
ενίςχυςθ των μεταφορικϊν
υποδομϊν

Ξρίςιμθ μάηα επιχειριςεων
με
ανεπτυγμζνθ
επιχειρθματικότθτα
και
εξαγωγικό προςανατολιςμό
ςε οριςμζνουσ κλάδουσ του
δευτερογενοφσ τομζα

Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ
για ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ,
επιχειρθματικότθτασ,
καινοτομίασ κ.λ.π.

Δυνατότθτα
αναδιαμόρφωςθσ
του
κεςμικοφ πλαιςίου για τθν
απλοποίθςθ
διαδικαςιϊν
ίδρυςθσ, αδειοδότθςθσ και
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Υυνεργαςία του Διμου
για ςυςτθματικι ςτιριξθ
των ΞΞΕ και τθσ
επιχειρθματικότθτασ

Διεκδίκθςθ δθμιουργίασ
και
διαχείριςθσ
υποδοχζων
δραςτθριοτιτων

ςυνεργιϊν και ςυνεργαςιϊν

λειτουργίασ επιχειριςεων.

Ϊπαρξθ
ιςχυρϊν
ανταγωνιςτϊν με αυξθμζνεσ
δυνατότθτεσ
πρόςβαςθσ
ςτθν εγχϊρια και διεκνι
αγορά
και
επικετικζσ
τακτικζσ χειραγϊγθςθσ τθσ
αγοράσ
Ελλιπισ
διαςφνδεςθ
μεταποιθτικϊν
επιχειριςεων με λοιποφσ
τομείσ τθσ οικονομίασ, με
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν
εξωςτρζφεια επιχειριςεων
και προϊόντων
Χυνεχιηόμενθ τάςθ μείωςθσ
του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ
Υεριφζρειασ
και
αυξανόμενθ
τάςθ
απορρόφθςθσ
του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ
Αττικισ
Χυνεχιηόμενεσ ελλείψεισ ςε
βαςικζσ
υποδομζσ
και
οργανωμζνουσ υποδοχείσ.
Ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου και
λειτουργικοφ χωροταξικοφ
και διοικθτικοφ υπόβακρου
για
τθν
πρακτικι
αντιμετϊπιςθ τθσ ηιτθςθσ
για
εγκατάςταςθ
και
μετεγκατάςταςθ
επιχειριςεων
ςε
οργανωμζνουσ χϊρουσ.
ΨΦΛΨΣΓΕΡΘΧ ΨΣΠΕΑΧ

Υροςιλωςθ
ςτο
παραδοςιακό
μοντζλο
τουριςτικισ ανάπτυξθσ, που
κατά κανόνα χαρακτθρίηεται
από χαμθλι πλθρότθτα και
ζντονθ εποχικότθτα.
Χαμθλι
ςυνζργια
του
προςφερόμενου
τουριςτικοφ προϊόντοσ με
πολιτιςτικι υποδομι (όχι
μόνο μνθμειακισ, αλλά και
ςφγχρονθσ)
Χαμθλό
επίπεδο οργάνωςθσ και
αξιοποίθςθσ
των
πολιτιςτικϊν χϊρων και
υποδομϊν
δθμόςιου
χαρακτιρα
που
κα
ευνοοφςε τθν περαιτζρω
διαφοροποίθςθ του τοπικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Αδυναμία
ποιοτικοφ

Ϊπαρξθ πλοφςιων φυςικϊν,
πολιτιςτικϊν,
ιςτορικϊν
πόρων.

Δυνατότθτα
ςυνδυαςμοφ
πολλϊν μορφϊν τουριςμοφ
(καλάςςιοσ,
ιςτορικόσ,
πολιτιςτικόσ,
ακλθτικόσ,
εκπαιδευτικόσ,
περιθγθτικόσ, κ.λ.π.)

Υλοφςιεσ πολιτιςτικζσ και
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
και εκδθλϊςεισ που κα
μποροφςαν
να
λειτουργιςουν προςκετικά
ςτθν ζλξθ επιςκεπτϊν.

Θεμελίωςθ
δικτφων
ςυνεργαςίασ
(περιφερειακζσ
–
διαπεριφερειακζσ
–
εκνικζσ ι/και διεκνείσ)
ςτθν
κατεφκυνςθ
ανάδειξθσ
τθσ
τουριςτικισ ταυτότθτασ
του Διμου Χαλκίδασ

Υτόχευςθ ςτθ διεφρυνςθ
(άμβλυνςθ εποχικότθτασ
– εναλλακτικζσ μορφζσ)
και
αναβάκμιςθ
ποιότθτασ
του
τουριςτικοφ προϊόντοσ

Ενίςχυςθ των δθμόςιων
και
ιδιωτικϊν
παρεμβάςεων

προςζλκυςθσ
και
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διαφοροποιθμζνου
τουριςμοφ ςε ςυςχετιςμό με
τισ μζςθσ
ποιότθτασ
παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ.
Ζντονο
φαινόμενο
του
μαηικοφ
(κλαςςικοφ)
τουριςμοφ, που δεν δείχνει
ςαφι προςανατολιςμό ςε
άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ
(κεματικό,
εναλλακτικό,
κ.λ.π.)
Ξατακερματιςμζνεσ
πρωτοβουλίεσ Φορζων και
Αυτοδιοίκθςθσ,
χωρίσ
διαςφάλιςθ ςυνζχειασ και
με αδυναμία παραγωγισ
υπεραξίασ μζςω οικονομιϊν
κλίμακασ – ζλλειμμα ςτθν
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του
τουριςμοφ
Χαμθλι ανάδειξθ φυςικϊν
και πολιτιςτικϊν πόρων –
Αδυναμίεσ χρθματοδότθςθσ
– Ζλλειψθ προβολισ και
δικτφωςθσ του τουριςτικοφ
και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ Ατελι δίκτυα πρόςβαςθσ
Ελλιπείσ
υποδομζσ
υποδοχισ, εξυπθρζτθςθσ,
εςτίαςθσ ειδικϊν μορφϊν
τουριςμοφ
(π.χ.
ςυνεδριακόσ)
Ανεπαρκισ
ανάπτυξθ
υπθρεςιϊν
προσ
επιχειριςεισ -Διαρκρωτικζσ
αδυναμίεσ εμπορίου

Γειτνίαςθ με το μεγάλο
αςτικό κζντρο τθσ Αττικισ
και κεντροβαρικι κζςθ ςτθ
Χτερεά
Ελλάδα
–
Υλεονζκτθμα που μπορεί
υπό
ςυνκικεσ
να
λειτουργιςει ιςχυρά για τθν
τουριςτικι ανάπτυξθ, ειδικά
ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ
κρίςθσ

Επαρκισ και αξιοποιιςιμθ
γθ
για
παρακεριςτικι
κατοικία και εςτίαςθ, με
ευνοϊκότερουσ
οικονομικοφσ όρουσ, ειδικά
ςε ςχζςθ με τθν Αττικι /
κεςμοκζτθςθ περιοχϊν

Αξιοποίθςθ
των
οικονομικϊν πόρων τθσ
Υεριφζρειασ για δράςεισ
τουριςτικισ
ανάδειξθσ,
υποδομζσ πρόςβαςθσ προσ
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ
και ενζργειεσ προβολισ

τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε
βάςθ ολοκλθρωμζνου και
ποιοτικοφ ςχεδιαςμοφ.

Διεκδίκθςθ
επζκταςθσ
και
βελτίωςθσ
των
μεταφορικϊν υποδομϊν

Αξιοποίθςθ – ανάδειξθ –
προβολι
τουριςτικϊν
πόρων

Ευαιςκθτοποίθςθ
ομάδων
επιχειριςεων
ςτθν
χριςθ νζων
τεχνολογιϊν

Μινθτοποίθςθ
τθσ
ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ
για
εκςυγχρονιςμό
επιχειριςεων
του
τριτογενοφσ τομζα

Δυνατότθτα ςυντονιςμοφ –
δίκτυα των εμπλεκόμενων
και ςυναρμόδιων φορζων
με ςυγκροτθμζνο και κοινό
προςανατολιςμό
τουριςτικισ ανάπτυξθσ.
Αξιοποίθςθ
τθσ
αναγνωριςιμότθτασ
του
φαινομζνου του Ευρίπου
και τθσ Αυλίδασ.
Ενκάρρυνςθ
παραγωγισ
νζων
προϊόντων
και
υπθρεςιϊν κυρίωσ με τθν
αξιοποίθςθ των ΨΥΕ
Διαμόρφωςθ
ελκυςτικϊν
ςυνκθκϊν
δραςτθριοποίθςθσ
για
επιχειριςεισ και προςωπικό
υψθλισ εξειδίκευςθσ

ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ
ΞΑΛ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ

Υαρατεταμζνθ οικονομικι
φφεςθ που λειτουργεί εισ
βάροσ
τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθσ
αγοράσ εργαςίασ
Απουςία
κεντρικοφ
προςανατολιςμοφ για τθν

Εφαρμογι προγραμμάτων
του νζου ΕΧΥΑ για τθν
απαςχόλθςθ
και
τθν
επιχειρθματικότθτα.

Αξιοποίθςθ
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τθσ

Αξιοποίθςθ
χρθματοδοτικϊν
ευκαιριϊν
για
ενίςχυςθ
απαςχόλθςθσ
Ανάγκθ
δράςεων

τθν
τθσ

διαμόρφωςθσ
απαςχόλθςθσ

τόνωςθ
τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθν
προϊκθςθ
ςτθν
απαςχόλθςθ
–
περιοριςμζνοσ ρόλοσ τθσ
Υεριφζρειασ ςτο ςχεδιαςμό
προγραμμάτων
-Θ
διαχείριςθ
πόρων
τθσ
Υεριφζρειασ
Χτερεάσ
Ελλάδασ τθν προγραμματικι
περίοδο 2007-2013 ζγινε
κεντρικά μζςα από τα
προγράμματα
«Ψθφιακι
Χφγκλιςθ»
&
«Ανταγωνιςτικότθτα
&
Επιχειρθματικότθτα»
με
ςυνζπεια να μθν υπάρχει
ςυςχετιςμόσ
ςτόχων
–
αποτελζςματοσ
και
ςυμμετοχι των τοπικϊν
κεςμικϊν και παραγωγικϊν
φορζων.

πρωτοβουλίασ του Διμου
για ςυνεργαςίασ με διεκνείσ
αγορζσ, που δθμιουργεί
εξωςτρζφεια .

Δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ
ηωνϊν (περιοχϊν) για τθ
χωροκζτθςθ οργανωμζνων
παραγωγικϊν, εμπορικϊν
και
αποκθκευτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Εμπειρία του Διμου ςτθν
υλοποίθςθ
δράςεων
τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ

και επιχειρθματικότθτασ,
ειδικά
για
ευπακείσ
ομάδεσ πολιτϊν

Σροϊκθςθ δθμιουργίασ
δικτφων (επιμελθτιρια,
επιχειριςεισ,
φορείσ)
αναηιτθςθσ
εργαςίασ
βάςει
κριτθρίων
γνϊςεων και δεξιοτιτων

Υχεδιαςμόσ
και
υλοποίθςθ αιςκθτικϊν
παρεμβάςεων
και
αναπλάςεων ςε περιοχζσ,
που
κα
δϊςουν
προςτικζμενθ αξία ςτο
τοπικό επιχειρείν
Υυςτθματικι προβολι τθσ
Χαλκίδασ ωσ προοριςμοφ
με
ςτόχο
πολλαπλαςιαςτικά
αποτελζςματα
ςτθν
επιχειρθματικότθτα και
τθν απαςχόλθςθ

Σ
μονοταμειακόσ
χαρακτιρασ
των
προγραμμάτων του ΕΧΥΑ,
με
αποτζλεςμα
ςτο
Υρόγραμμα τθσ Χτερεάσ
Ελλάδασ
να
μθν
περιλαμβάνονται δράςεισ
για τθν απαςχόλθςθ και τθν
επιχειρθματικότθτα μζςω
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ
Ψαμείου
–
κεντρικι
διαχείριςθ πόρων

Σροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν
Διμου – φορζων και
ιδιωτϊν.

Ψο «ςφςτθμα αγοράσ» είναι
προςανατολιςμζνο
ςε
αλλεπάλλθλεσ και ςυχνά
ςυγκρουόμενεσ
δικλείδεσ
αςφαλείασ,
οι
οποίεσ
δθμιουργοφν
ζνα
πολφπλοκο γραφειοκρατικό
περιβάλλον. Θ «ερμθνεία»
αυτοφ του περιβάλλοντοσ
χαρακτθρίηεται – μεταξφ
άλλων – ωσ δυςκολία
ειςόδου νζων επιχειριςεων
ςτθν αγορά, θ οποία –
ομοίωσ μεταξφ άλλων –
υποβακμίηει
τον
ανταγωνιςμό, ςε βάροσ όχι
του τελικοφ καταναλωτι,
αλλά
και
των
επαγγελματιϊν.
Αδυναμία διατιρθςθσ και
προςζλκυςθσ επενδφςεων
με ςτακερζσ και ποιοτικζσ
κζςεισ εργαςίασ
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2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ

ΥΑΛΚΗΓΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ

2.1 ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΘΥ ΔΡΞΘΥ ΜΑΙ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ
ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ

Σ Διμοσ αποτελεί κεςμό του πολιτικοφ και διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και ωσ εκ τοφτου θ
δομι του και θ λειτουργία του ςυναρκρϊνεται ςτο πολιτικό και ςτο διοικθτικό επίπεδο.
Χυγκεκριμζνα ςτο πολιτικό επίπεδο διεξάγεται θ μετουςίωςθ τθσ πολιτικισ εντολισ θ οποία
ανατίκεται ςτα αιρετά όργανα του Διμου ςε πολιτικι ςτοχοκεςία κορυφαία ζκφανςθ τθσ οποίασ
είναι θ εξειδίκευςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ με βάςθ το οποίο εκπονείται το επιχειρθςιακό
ςχζδιο και εν ςυνεχεία εκπονοφνται τα επιμζρουσ ετιςια προγράμματα δράςθσ. Χτο ίδιο επίπεδο
λαμβάνονται οι αποφάςεισ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, δθλαδι οι αποφάςεισ εκείνεσ που εξειδικεφουν
και εφαρμόηουν τθν πολιτικι ςτοχοκεςία. Χτο διοικθτικό επίπεδο το οποίο εκτείνεται κυρίωσ ςτισ
δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και ςτα δθμοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου διεξάγεται
θ εκτελεςτικι λειτουργία, δθλαδι θ εφαρμογι των αποφάςεων ανϊτατθσ διοίκθςθσ και θ
εξατομίκευςθ των ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων ι ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των τοπικϊν
κανονιςτικϊν αποφάςεων.
Θ διάκριςθ των δφο επιπζδων δεν είναι πάντοτε ςαφισ διότι ο νομοκζτθσ ανακζτει ςτα όργανα
που είναι φορείσ τθσ πολιτικισ εντολισ και τθν άςκθςθ διοικθτικϊν λειτουργιϊν. Ζχει ςθμαςία
όμωσ θ διάκριςθ των ορίων τθσ πολιτικισ εντολισ και τθσ άςκθςθσ των λειτουργιϊν τθσ ανϊτατθσ
διοίκθςθσ, θ εφρυκμθ ςυνάρκρωςθ των δφο επιπζδων ζτςι ϊςτε θ λειτουργία τουσ να είναι
αποτελεςματικι και αποδοτικι ςτθν υπθρεςία του δθμοτικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ςτθν
υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του διμου.
Για τθν ςυνάρκρωςθ των δφο επιπζδων κρίςιμθ είναι θ ςυμβολι του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ,
δθλαδι τθσ δομισ και λειτουργία των οργάνων που είναι φορείσ τθσ πολιτικισ εντολισ.

2.1.1. Δθμοτικό Υυμβοφλιο

Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο είναι το ανϊτερο βουλευόμενο όργανο του Διμου

το οποίο

αντιπροςωπεφει το εκλογικό ςϊμα και τθν ενότθτα των οργανωμζνων ςε ενιαίο διμο τοπικϊν
κοινωνιϊν. Χε αυτό εκπροςωποφνται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του ιςχφοντοσ δθμοτικοφ
εκλογικοφ ςυςτιματοσ οι δθμοτικζσ παρατάξεισ1. Σι δθμοτικζσ παρατάξεισ αποτελοφν τουσ

[1] Βλ Άρθρο 66 ηοσ ν.3852/2010 «Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο
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1. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ

πολιτικοφσ οργανιςμοφσ- φορείσ προγραμματικοφ πλαιςίου κακϊσ επίςθσ και φορείσ εντολισ για
τθν ςφνκεςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ του Διμου. Εν τοισ πράγμαςι θ πολιτικι εντολι δεν
επιμερίηεται οφτε ιςομερϊσ οφτε αναλογικά αλλά με βάςθ τον ιςχφον εκλογικό ςφςτθμα
ανατίκεται κατϋαρχιν ςτθν πλειοψθφοφςα δθμοτικι παράταξθ χωρίσ να αποκλείεται θ ζμπρακτθ
ςυμβολι των υπολοίπων μειοψθφικϊν παρατάξεων ςτον προςδιοριςμό του ςτρατθγικοφ
οράματοσ.
Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο ζχει υπζρ του το τεκμιριο τθσ γενικισ αποφαςιςτικισ αρμοδιότθτασ,
δθλαδι αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτθ “διοίκθςθ” των τοπικϊν
υποκζςεων εφόςον αυτά δεν ζχουν ανατεκεί ρθτά από τον νομοκζτθ ςτθν αρμοδιότθτα των
υπολοίπων αιρετϊν οργάνων του Διμου. Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του
ν.3852/2010 : «1. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει για όλα τα κζματα που αφοροφν το διμο,
εκτόσ από εκείνα που ανικουν εκ του νόμου ςτθν αρμοδιότθτα του δθμάρχου ι άλλου οργάνου
του διμου ι το ίδιο το δθμοτικό ςυμβοφλιο μεταβίβαςε ςε επιτροπι του.
2. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο εκφράηει τισ κζςεισ του ςε κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και
γνωμοδοτεί όποτε δθμόςιεσ αρχζσ ι αρμόδια όργανα ηθτοφν τθ γνϊμθ του.
3. Ορίηει τουσ φόρουσ, τα τζλθ, τα δικαιϊματα και τισ ειςφορζσ.
4. Καταρτίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του τον κανονιςμό λειτουργίασ
απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηεο γλψκεο θαη ηεο ςήθνπ θαηά ζπλείδεζε.2. Σα κέιε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ κε ηνλ
νπνίν έρνπλ εθιεγεί. 3. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ
ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν
ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ
ζηελ παξάηαμε.
4. Μέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην πξνεδξείν λα
αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε, κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί.
5. Δάλ ε δεκνηηθή παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη
κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθεί ζχκβνπινο, ν
νπνίνο είλαη κέινο ηεο.
6. Σν κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ
παξάηαμή ηνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε θαη δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη
λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο
δσήο,φπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο απφ ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή
δηαγξάθεθε, θαζψο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη αληηδήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ. Δίλαη δπλαηή, φκσο, ε επαλέληαμή ηνπ ζηελ παξάηαμε απφ ηελ νπνία
αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε, εθφζνλ ηνχην γίλεη δεθηφ απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ
κειψλ, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα
κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε.
7. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή νθείιεη λα
παξαρσξεί ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.»
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του, με βάςθ τον πρότυπο κανονιςμό του άρκρου 67 του παρόντοσ. Αν δεν ζχει κεςπιςκεί
κανονιςμόσ λειτουργίασ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, τότε ιςχφει ο εν λόγω πρότυποσ κανονιςμόσ.
5. Ζνα (1) μινα πριν από τθ διενζργεια των εκλογϊν και μζχρι τθν εγκατάςταςθ των νζων
δθμοτικϊν αρχϊν, το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει μόνο για κζματα που αναφζρονται ςε
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ.
6. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί με απόφαςι του να μεταβιβάηει ςτθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ,
αρμοδιότθτζσ του ςχετικζσ με το αντικείμενό τθσ.»

Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο κατά τθν περίοδο 1/1/2011-31/8/2014 αποτελείται 41 μζλθ και
ςυγκεκριμζνα από τουσ :

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 2011- 2014
ΥΧΞΣΡΝΙΦΕΧΥΘ
ΒΑΞΑ ΕΟΕΡΘ
ΞΑΚΑΦΣΧΥΣΦΘΧ ΒΑΧΛΟΘΧ
ΒΣΧΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΧΥΑΡΣΧ ΦΑΡΘΧ
ΠΥΑΞΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΨΩΧΣΓΩΛΣΩ-ΠΑΞΑΦΩΡΑ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ
ΗΟΑΞΩΡΘ-ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΑΦΓΩΦΣΩΟΑ
ΧΕΦΦΑΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΦΣΩΧΣΥΣΩΟΣΧ ΞΩΡΧΨ/ΡΣΧ
ΧΞΟΛΑΧ ΧΩΞΦΑΨΘΧ
ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΦΩΨΑΞΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ
ΓΣΩΦΡΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΓΕΩΦΓΣΩΟΘΧ ΑΔΑΠΑΡΨΛΣΧ
ΑΡΑΧΨΑΧΛΑΔΘΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΥΛΨΧΣΩΡΘΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΨΧΣΠΩΞΣΧ ΠΛΧΑΘΟ
ΑΡΑΓΡΩΧΨΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΞΑΦΒΕΟΑΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΞΩΧΨΑΦΣΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
Α'Λ'ΔΛΡΘ ΕΟΕΡΘ
ΑΦΦΑΨΘΧ ΑΡΨΩΡΛΣΧ
ΠΑΞΦΘΧ ΦΛΟΛΥΥΣΧ
ΞΣΦΔΘΧ ΔΘΠΣΧ
ΦΘΓΣΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ
ΞΕΙΗOΟΑ ΑΟΦΙΣΡΝΙΦΕΧΥΘ
ΥΑΓΩΡΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΞΑΦΩΧΨΛΡΣΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΞΑΗΑΡΘ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ
ΑΔΑΠ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΨΣΩΧΨΛΔΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
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ΣΞΨΩΡΛΑΨΘ-ΨΑΦΟΑ ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ
ΠΑΗΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΨΩΧΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΞΑΦΞΑΡΨΕΟΛΔΘΧ ΔΛΑΠΑΡΨΘΧ
ΥΑΥΑΥΣΧΨΣΟΣΩ ΔΘΠΘΨΦΘΧ
ΒΕΟΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΕΝΑΥΥΡΟΑ ΑΟΦΙΣΡΝΙΦΕΧΥΘ
ΧΨΑΠΑΨΣΩΞΣΧ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ
ΨΧΛΨΛΡΘΧ ΥΣΟΩΧΦΣΡΘΧ
ΒΟΑΧΣΓΕΩΦΓΣΧ ΓΛΩΦΓΣΧ
ΦΦΑΡΨΗΘΧ ΓΛΩΦΓΣΧ
Χτθν τρζχουςα περίοδο δθλαδι από 1/9/2014- 31/8/2019 ςτον Διμο Χαλκιδζων εκλζγεται 45
μελζσ δθμοτικό ςυμβοφλιο λόγω τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ςφμφωνα με τθν Απογραφι του
2011. Θ εκλογικι περιφζρεια Δ.Ε. Χαλκίδασ εκλζγει 26 δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, Δ.Ε. Ανκθδϊνοσ
εκλζγει 3 δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, θ Δ.Ε. Αυλίδοσ εκλζγει 4 δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, θ Δ.Ε.
Οθλαντίων εκλζγει 8 δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ και θ Δ.Ε. Ρζασ Αρτάκθσ εκλζγει 4 δθμοτικοφσ
ςυμβοφλουσ.
Θ ςφνκεςθ του Δθμοτικοφ Χυμβοφλιο κατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο 2014-2019
περιλαμβάνει πζντε (5) δθμοτικζσ παρατάξεισ και ζχει ωσ εξισ:
Δθμοτικι Υαράταξθ «ΓΕΦΩΦΑ ΥΦΣΣΔΣΩ & ΕΟΥΛΔΑΧ» 27 ζδρεσ
Δθμοτικι Υαράταξθ «ΓΕΦΩΦΑ ΧΨΣ ΠΕΟΟΣΡ-ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΠΑΧΛΑ- ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ 11 ζδρεσ
Δθμοτικι Υαράταξθ «ΦΕΩΠΑ ΑΡΑΨΦΣΥΘΧ» 4 ζδρεσ
Δθμοτικι Υαράταξθ «ΟΑΝΞΘ ΧΩΧΥΕΛΦΩΧΘ ΧΑΟΞΛΔΑΧ» 2 ζδρεσ
Δθμοτικι Υαράταξθ «ΞΛΡΘΨΣΥΣΛΘΧΘ» 1 ζδρα.
Αναλυτικότερα θ ςφνκεςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου είναι:
ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 2014- 2019
«ΓΕΦΧΤΑ ΣΤΡΡΔΡΧ & ΕΝΣΙΔΑΥ»
ΞΑΚΑΦΣΧΥΣΦΘΧ ΒΑΧΛΟΘΧ
ΠΥΑΡΨΣΩΡΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΗΑΟΞΩΡΘ-ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΑΦΩΦΣΩΟΑ
ΓΛΣΓΛΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΠΑΗΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΨΣΩΧΨΛΔΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΨΩΧΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΠΥΣΩΦΑΡΨΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΞΕΦΑΨΧΑΧ ΠΛΧΑΘΟ
ΞΩΦΛΑΞΣΩ ΞΑΟΑΠΛΩΨΘ- ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ
ΞΑΦΞΑΡΨΕΟΛΔΘΧ ΔΛΑΠΑΡΨΘΧ
ΨΦΛΑΡΨΑΦΩΟΟΣΩ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ

«ΓΕΦΧΤΑ ΥΦΡ ΞΕΝΝΡΟ-ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΥΧΞΞΑΧΙΑΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘ
ΗΕΠΥΛΟΘΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ
ΒΑΞΑ ΕΟΕΡΘ
ΓΣΩΦΡΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΠΥΑΞΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΩΧΨΑΦΣΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΧΕΦΦΑΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΔΑΦΛΒΕΦΘ ΛΩΑΡΡΑ
ΠΑΞΑΦΩΡΑ- ΨΩΧΣΓΛΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΜΑ
ΨΧΣΠΩΞΣΧ ΠΛΧΑΘΟ
ΥΛΨΧΣΩΡΘΧ ΑΡΕΑΡΔΦΣΧ
ΞΣΦΔΘΧ ΔΘΠΣΧ
«ΤΕΧΞΑ ΑΟΑΦΤΡΣΘΥ
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ΓΕΩΦΓΑΟΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΥΑΨΕΟΘΧ ΑΡΨΩΡΛΣΧ
ΥΑΥΑΥΣΧΨΣΟΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΨΧΑΠΑΦΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΓΕΩΦΓΑΦΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΠΥΑΟΣΓΛΑΡΡΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ
ΑΡΩΦΑΡΨΘΧ ΧΩΨΘΦΛΣΧ
ΒΕΦΣΡΛΞΛΑΨΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΑΡΑΓΡΩΧΨΑΞΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΠΥΑΦΣΩΨΑΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ
ΧΑΡΛΔΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΓΕΩΦΓΛΣΩ ΧΩΨΘΦΛΣΧ

ΟΕΒΕΡΨΘΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΟΕΒΕΡΨΘΧ ΠΑΦΛΣΧ
ΧΛΣΟΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΥΦΑΨΧΣΟΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
«ΝΑΛΜΘ ΥΧΥΣΕΙΤΩΥΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ
ΧΨΑΠΑΨΣΩΞΣΧ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ
ΔΘΠΑΞΘ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ
«ΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΘ
ΞΣΩΟΣΩΦΛΔΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΡΥ ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ (Νόγω Διαγραφισ)
ΠΛΨΗΛΦΛΦΘ ΕΟΕΡΘ

Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μία φορά τον μινα ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ και
εκτάκτωσ όςεσ φορζσ κρίνεται αναγκαίο.
Χτθν περίοδο 2011-2014 το Δθμοτικό Χυμβοφλιο του Διμου Χαλκιδζων ςυνεδρίαςε ςυνολικά 111
φορζσ και ζλαβε 1927 Αποφάςεισ. Σ αρικμόσ των ςυνεδριάςεων ανά ζτοσ κακϊσ και των
αντίςτοιχων αποφάςεων αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ 2011-2014
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Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι το Δθμοτικό Χυμβοφλιο ςυνεδρίαςε κατά μζςον όρον 2 φορζσ τον
μινα και 28 φορζσ ανά ζτοσ. Ζλαβε δε κατά μζςον όρο 482 Αποφάςεισ ανά ζτοσ ι 40 Αποφάςεισ
ανά μινα και ι 17 Αποφάςεισ ανά Χυνεδρίαςθ2.

[2] Τπνινγίδνληαη κε ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα πάλσ φηαλ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο κνλάδαο
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Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ κατά το άρκρο 70 του ν.3852/2010
προκειμζνου να υποβοθκάται θ λειτουργία του με τθν εκτενζςτερθ μελζτθ των κεμάτων που
ειςάγονται ςε αυτό για λιψθ απόφαςθσ3. Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο, όπωσ και ςε
προθγοφμενεσ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο τθσ Χαλκίδασ δεν ζχει προβεί ςε ςυγκρότθςθ επιτροπϊν
του άρκρου 70 πλθν τθσ Επιτροπισ Ψουριςμοφ. Θ παράλειψθ αυτι ςτερεί από το
αντιπροςωπευτικό ςϊμα του Διμου Χαλκιδζων τθ δυνατότθτα βακιάσ επεξεργαςίασ των κεμάτων
και ωσ εκ τοφτου καλφτερθσ εςωτερικισ διαβοφλευςθσ και προεργαςίασ ςτθν λιψθ των
αποφάςεων.

2.1.2. Διμαρχοσ
O Διμαρχοσ είναι το κεντρικό πολιτικό και διοικθτικό πρόςωπο του Διμου διότι πζραν από
εκτελεςτικό όργανο του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου είναι και θγζτθσ τθσ πλειοψθφικισ δθμοτικισ
παράταξθσ ενϊ παράλλθλα ωσ άμεςα εκλεγόμενο όργανο είναι φορζασ άμεςθσ πολιτικισ εντολισ,
όπωσ και το Δθμοτικό Χυμβοφλιο ςε αντίκεςθ με τα άλλα εμμζςωσ αιρετά ι διοριςμζνα πολιτικά
όργανα όπωσ θ Σικονομικι Επιτροπι, Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ και Αντιδιμαρχοι.
Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 58 του ν.3852/2010, ο Διμαρχοσ ζχει τισ ακόλουκεσ
[3] Βλ. Άρθρο 70 ηοσ ν.3852/2010 «Δπηηξνπέο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 1. Σν δεκνηηθφ
ζπκβνχιην κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο ηνπξηζηηθνχο
δήκνπο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ δήκνπ. 2. ηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη
δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο. ε απηέο κεηέρνπλ
ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα
ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.
3. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δπν
ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή εμφδσλ θίλεζεο θαη
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, ζε ηδηψηεο κέιε επηηξνπψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην ζπκβνχιην,
γηα κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο γίλνληαη γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο,
ζρεηηθήο κε ην έξγν ηνπο. Σν χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην
εζσηεξηθφ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν χςνο ηεο εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο θαη ηα έμνδα θίλεζεο ζην εμσηεξηθφ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
4. Θέκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ,
κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ ζε επηηξνπή κφλν κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε
ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζεγήζεσο.
Θέκαηα πνπ εηζάγεη, πξνο ζπδήηεζε ε νηθνλνκηθή ή ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, δελ
παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή. Πιελ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ν πξφεδξνο δχλαηαη λα
παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θαη πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.»
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αρμοδιότθτεσ:
“1. Ο διμαρχοσ προαςπίηει τα τοπικά ςυμφζροντα, κατευκφνει τισ δράςεισ του διμου για τθν
υλοποίθςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ, διαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ και αςκεί τα
κακικοντά του με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. Ειδικότερα, ο
διμαρχοσ:
α) Eκπροςωπεί το διμο ςτα δικαςτιρια και ςε κάκε δθμόςια αρχι.
β) Eκτελεί τισ αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τθσ οικονομικισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ
ηωισ. H μθ εκτζλεςθ των αποφάςεων αυτϊν ςυνιςτά ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ κακικοντοσ.
γ) Ορίηει τουσ αντιδθμάρχουσ, ςυγκαλεί και προεδρεφει τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και ςυντονίηει
τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ.
δ) Eίναι προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν του διμου. Ωσ προϊςτάμενοσ όλου του προςωπικοφ του
διμου εκδίδει τισ πράξεισ που προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για το διοριςμό, τισ κάκε είδουσ
υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και τθν άςκθςθ του πεικαρχικοφ ελζγχου.
ε) υνυπογράφει τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ και τα χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ των
δαπανϊν, οι οποίεσ ζχουν εκκακαριςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου.
ςτ) Τπογράφει τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο διμοσ.
η) Εκδίδει τισ άδειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ που διζπουν τισ αρμοδιότθτεσ του διμου.
θ) Εκδίδει πιςτοποιθτικά προςωπικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των δθμοτϊν, κακϊσ και τισ
βεβαιϊςεισ μόνιμθσ κατοικίασ.
κ) υνιςτά ομάδεσ εργαςίασ και ομάδεσ διοίκθςθσ ζργου από μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου,
υπαλλιλουσ του διμου, υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα ι ιδιϊτεσ για τθ μελζτθ και επεξεργαςία
κεμάτων του διμου, κακορίηοντασ τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ.
ι) Μπορεί να ανακζτει, χωρίσ αμοιβι, τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό ςυγκεκριμζνων δράςεων
του διμου ςε μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.”
Σ Διμαρχοσ αςκεί επίςθσ όςεσ αρμοδιότθτεσ του ανατίκενται με ειδικζσ διατάξεισ.
Από τθν 1θ Λανουαρίου 2011 ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2014 Διμαρχοσ του νζου Διμου Χαλκιδζων
ιταν ο Ακανάςιοσ Ηεμπίλθσ, Δικθγόροσ, επικεφαλισ τθσ Δθμοτικισ Υαράταξθσ «ΓΕΦΩΦΑ ΥΦΣΣΔΣΩ
& ΕΟΥΛΔΑΧ». Από τθν 1θ Χεπτεμβρίου 2014 Διμαρχοσ Χαλκιδζων είναι ο Χριςτοσ Υαγϊνθσ,
Σικονομικόσ Επιςτιμων, Δθμόςιοσ Ωπάλλθλοσ, Επιικεφαλισ τθσ Δθμοτικισ Υαράταξθσ «ΓΕΦΩΦΑ
ΧΨΣ ΠΕΟΟΣΡ».

2.1.3. Εκτελεςτικι Επιτροπι- Αντιδιμαρχοι

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι είναι το ςυλλογικό εκτελεςτικό όργανο του Διμου και αποτελείται από
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τον Διμαρχο ωσ Υρόεδρο και τουσ Αντιδθμάρχουσ ωσ μζλθ. Χτισ ςυνεδριάςεισ μετζχει ο Γενικόσ
Γραμματζασ του Διμου και μπορεί επίςθσ να καλοφνται οι Υρόεδροι των δθμοτικϊν νομικϊν
προςϊπων και δθμοτικϊν επιχειριςεων.
Αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του ν. 3852/2010, είναι:
«α) Παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
β) υντονίηει τθν κατάρτιςθ και παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, το
οποίο και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο.
γ) Καταρτίηει και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο το τεχνικό πρόγραμμα του διμου και ζχει τθν
ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ του.
δ) υγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν του διμου ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και ειςθγείται το προςχζδιο του
προχπολογιςμοφ και το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ προσ τθν οικονομικι επιτροπι.
ε) Ζχει τθν ευκφνθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ.
ςτ) Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια:
i) Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ,
ii) Κανονιςμοφ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
η) Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο το χζδιο Χάρτασ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δθμοτϊν
και κατοίκων και μεριμνά για τθν ζκδοςθ, ενθμζρωςθ και διακίνθςθ του Οδθγοφ του Δθμότθ, ςτον
οποίο περιγράφονται οι διαδικαςίεσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ παροχισ των υπθρεςιϊν του
διμου ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
θ) Ειςθγείται το ςχζδιο του κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και του κανονιςμοφ
διαβοφλευςθσ.
κ) Ειςθγείται τα ςχζδια αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε
εναρμόνιςθ με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ περιφζρειασ και του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ.
ι) Παρακολουκεί, αξιολογεί και ςυντονίηει τθ δράςθ των νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του
διμου και ενθμερϊνει ςχετικά το δθμοτικό ςυμβοφλιο.»

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι είναι θ «κυβζρνθςθ» του Διμου και διαμζςου αυτισ ο Διμαρχοσ
ςυντονίηει το ζργο των Αντιδθμάρχων και γενικότερα τθν λειτουργία του Διμου και των δθμοτικϊν
νομικϊν προςϊπων.
Ξατά τθν περίοδο 2011-2014, τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργία αυτοφ του νζου οργάνου δθμοτικισ
διακυβζρνθςθσ ζγιναν 25 ςυνεδριάςεισ και ελιφκθςαν 23 Αποφάςεισ. Υαρακάτω, ςτο γράφθμα
που ακολουκεί, αποτυπϊνεται αυτι θ δραςτθριότθτα ανά ζτοσ.

132

ΕΜΦΕΝΕΥΦΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ 2011-2014
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Σ μζςοσ όροσ των ςυνεδριάςεων είναι 6 ανά ζτοσ, δθλαδι μία ςυνεδρίαςθ ανά δίμθνο. Ανάλογοσ
είναι και ο αρικμόσ των Αποφάςεων ιτοι κατά μζςον όρο εκδόκθκε μία Απόφαςθ ανά
ςυνεδρίαςθ. Θ υποτονικότθτα ςτθν λειτουργία τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ εξθγείται με τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:


Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυλλογικοποιεί τθν εκτελεςτικι λειτουργία και κυρίωσ τθν
«κυβερνθτικι» λειτουργία ςτον Διμο. Χυνεπϊσ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ και με υφιςτάμενεσ
πρακτικζσ, αντιλιψεισ ι κατεςτθμζνεσ διαςτρεβλϊςεισ ςτο πολιτικό ςφςτθμα διοίκθςθσ
του Διμου. Ζτςι υποβακμίηεται θ ςθμαςία τθσ για να μθν αλλάξουν οι κατεςτθμζνεσ
πρακτικζσ διακυβζρνθςθσ.



Υρόκειται για νζο όργανο τθν ςθμαςία του οποίου δεν ζχει κατανοιςει το πολιτικό
προςωπικό του Διμου και ιδίωσ ο εκάςτοτε Διμαρχοσ



Επειδι κφριο αντικείμενο τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ είναι θ λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων
και όχι Διοικθτικϊν ενδεχομζνωσ να μθν αποτυπϊνονται γραπτϊσ όλεσ οι Αποφάςεισ.
Χυνεπϊσ θ λειτουργικότθτα μετριζται με τισ ςυνεδριάςεισ και όχι με τον αρικμό των
αποφάςεων.

Ξατά τθν περίοδο από 1θ Ιανουαρίου 2011 ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2014 θ Εκτελεςτικι Επιτροπι
αποτελείται από τον Διμαρχο κ. Ακανάςιο Ηεμπίλθ και τουσ παρακάτω Αντιδθμάρχουσ:
ΘΘΦΕΙΑ

ΡΟΡΞΑΦΕΣΩΟΧΞΡ

1/1/2011-5/8/2011

Ελζνθ Βάκα

1/1/2011-16/4/2014

Βαςίλθσ Μακαροςπόρθσ
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ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ
Κζματα Διαφάνειασ - Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ- ΔιοίκθςθσΣικονομίασ- Υολεοδομίασ &
Δθμοτικισ Αςτυνομίασ
Υολιτικισ Υροςταςίασ- Ωποδομϊν Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν και Ζργων
Αυτεπιςταςίασ

1/1/2011-12/1/2013

Υωκράτθσ Υκλιάσ

Υοιότθτα Ηωισ και ΞακθμερινότθταΞυκλοφοριακζσ Φυκμίςεισ
Ανακφκλωςθ Ξακαριότθτα
κοινόχρθςτων χϊρων

1/1/2011-4/1/2011

Αντϊνθσ Αφράτθσ

Δ.Ε. Ανκθδϊνασ

5/1/2012

Αντϊνθσ Αφράτθσ

Εποπτεία και Ευρυκμθ λειτουργία του
ΞΕΥ, Ψθσ Υολεοδομίασ των
Γεωτενικϊν Ωπθρεςιϊν πλθν Δ.Ε.
Χαλκίδασ

1/1/2011-31/12/2012
και 14/4/201431/8/2014

Ξιχάλθσ Φςομϊκοσ

Δ.Ε. Αυλίδοσ

Δθμιτρθσ Υζρρασ

Δ.Ε. Οθλαντίων

1/1/2011-31/12/2011
και 10/1/201313/1/2014

Ξάνοσ Φωτάκθσ

Δ.Ε. Ρζασ Αρτάκθσ

1/1/2012-31/12/2012

Σαναγιϊτθσ Αναςταςίαδθσ

Δ.Ε. Ρζασ Αρτάκθσ

Μωνςταντίνοσ Τουςόπουλοσ

Κζματα Διαφάνειασ - Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ- ΔιοίκθςθσΣικονομίασ- Υολεοδομίασ

10/1/2013

Γεϊργιοσ Βοςκόσ

Κζματα Ωγείασ και Υρόνοιασ

10/1/2013-12/1/2014

Φάνθσ Υπανόσ

Σικονομίασ και Ξυκλοφοριακϊν
Φυκμίςεων

Αλζξανδροσ Αναςταςίου

Δ.Ε. Οθλαντίων

13/1/2014-31/8/2014

Μωνςταντίνοσ Τιγοσ

Δ.Ε. Αυλίδοσ και Εκελοντικϊν
Δράςεων

14/4/2014- 31/8/2014

Μωνςταντίνοσ Τιγοσ

Εκελοντικϊν Δράςεων

13/1/2014-31/8/2014

Ιωάννθσ Ξπάκασ

Σικονομίασ- Υρογραμματιςμοφ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

13/1/2014-31/8/2014

Βαςίλειοσ Γουρνισ

Δ.Ε. Οθλαντίων και Ξακθμερινότθτασ
του Υολίτθ

13/1/2014-31/8/2014

Διμοσ Μόρδθσ

Δ.Ε. Ανκθδϊνασ και
Θλεκτροφωτιςμοφ
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14/4/2014- 31/8/2014

Διμοσ Μόρδθσ

Ζργων Αυτεπιςταςίασ και Υολιτικισ
Υροςταςίασ

13/1/2014-31/8/2014

Χαράλαμποσ Μϊςταροσ

Δ.Ε. Ρζασ Αρτάκθσ και Ακλθτικϊν
Ωποδομϊν

Από τθν 1θ Υεπτεμβρίου 2014 ζωσ ςιμερα θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αποτελείται από τον Διμαρχο
κ. Χριςτο Υαγϊνθ και τουσ παρακάτω Αντιδθμάρχουσ:
ΘΘΦΕΙΑ
8/9/2014-

ΡΟΡΞΑΦΕΣΩΟΧΞΡ
Οικόλαοσ Γεωργαλάσ

ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ
Δ.Ε. Ρζασ Αρτάκθσ

8/9/2014-

Βαςίλειοσ Μακαροςπόρθσ

Υολιτικισ Υροςταςίασ, Ωποδομϊν, Ψεχνικϊν
Ωπθρεςιϊν & Ζργων Αυτεπιςταςίασ

8/9/2014-

Διαμαντισ Μαρκαντελίδθσ

Υρογραμματιςμοφ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

8/9/2014-

Γεϊργιοσ Ξπαντοφνασ

Εποπτεία Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, Υροςόδων,
Σικονομικϊν, ΞΕΥ, προςταςίασ και Αξιοποίθςθσ
Δθμ. Υεριουςίασ, Εποπτεία Ρομικισ Ωπθρεςίασ

8/9/2014-

Γζωργιοσ Ξπουραντάσ

Υολεοδομίασ, Υεριβάλλοντοσ και Υοιότθτασ Ηωισ
(Δνςεισ Υολεοδομίασ και Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν )

8/9/20148/9/2014-

Δθμιτριοσ Σαπαποςτόλου
Γεϊργιοσ Υανιδάσ

Δ.Ε. Αυλίδοσ
Δ.Ε. Ανκθδϊνοσ

8/9/2014-

Βαςίλειοσ Φουχτίδθσ

Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ

8/9/2014-

Ακανάςιοσ Φριανταφφλλου

Δ.Ε. Οθλαντίων

Θ εναλλαγι ςτθν κατανομι αρμοδιοτιτων των Αντιδθμάρχων κατά τθν περίοδο 2011-2014 κακϊσ
και θ ανάκεςθ επιμζρουσ λειτουργιϊν που ανικουν ςε διαφορετικζσ Σργανικζσ Πονάδεσ
(Διευκφνςεισ) κακϊσ και εν ςυνεχεία, κατά τθν τρζχουςα περίοδο θ ςχετικι αντιςτοιχία
αρμοδιοτιτων και Σργανικϊν Πονάδων είναι ζνα πεδίο περαιτζρω διερεφνθςθσ, άπτεται τθσ
ςχετικισ

ςυνάρκρωςθσ πολιτικϊν και διοικθτικϊν λειτουργιϊν τισ οποίεσ ο νομοκζτθσ δεν

ρυκμίηει αλλά ςυνικωσ ρυκμίηει θ εμπειρία των πολιτικϊν θγετϊν του Διμου.

2.1.4. Ρικονομικι Επιτροπι
Θ οικονομικι επιτροπι ςυγκροτείται με βάςθ τον νόμο 3852/2010 ωσ ςυλλογικό εκτελεςτικό
όργανο το οποίο ζχει ςχεδόν όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ παλαιάσ Δθμαρχιακισ Επιτροπισ πλθν
εκείνων που αναφζρονται ςτθν αδειοδότθςθ των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.
Είναι κυρίωσ όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Διμου. Χτθν
Σικονομικι Επιτροπι προεδρεφει ο Διμαρχοσ ι ο Αντιδιμαρχοσ που αυτόσ ορίηει και τα υπόλοιπα
μζλθ εκλζγονται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, αμζςωσ μετά τθν εκλογι του Υροεδρείου του
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Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και ςτθν ίδια ειδικι ςυνεδρίαςθ. Σ αρικμόσ των μελϊν είναι ανάλογοσ του
αρικμοφ των μελϊν του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. Χτθν οικονομικι επιτροπι πλζον των ςυμβοφλων
τθσ πλειοψθφίασ που αποτελοφν και τθν πλειοψθφία τθσ Επιτροπισ μετζχουν και δθμοτικοί
ςφμβουλοι από τθν μειοψθφία. Σι αρμοδιότθτεσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ ορίηονται με το
άρκρο 72 του ν.3852/2010 και είναι οι ακόλουκεσ:
“1. Θ οικονομικι επιτροπι είναι όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ οικονομικισ λειτουργίασ
του διμου. Ειδικότερα ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) ςυντάςςει τον προχπολογιςμό του διμου,
β) ελζγχει τθν υλοποίθςθ του προχπολογιςμοφ και υποβάλλει ανά τρίμθνο ζκκεςθ προσ το
δθμοτικό ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των εςόδων και εξόδων του διμου.
Θ ζκκεςθ αυτι ςτθν οποία καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται
υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου,
γ) προελζγχει τον απολογιςμό,
δ) αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ,
εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αποφαςίηει το δθμοτικό ςυμβοφλιο,
κακϊσ επίςθσ αποφαςίηει αιτιολογθμζνα και για τισ περιπτϊςεισ απευκείασ ανάκεςθσ
προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων ςε εξαιρετικά
επείγουςεσ περιπτϊςεισ,
ε) μ ε τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει τθ
διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί
επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ,
ςτ) μελετά τθν ανάγκθ ςυνάψεωσ δανείων, καταρτίηει τουσ όρουσ τουσ και ειςθγείται ςχετικά ςτο
δθμοτικό ςυμβοφλιο,
η) ειςθγείται προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο τθν επιβολι τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν,
θ) αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν,
κ) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ετιςιο ςχζδιο διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ
του διμου. Παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδίου και ενθμερϊνει το δθμοτικό
ςυμβοφλιο,
ι) αποφαςίηει για ηθτιματα διαφάνειασ και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ,
ια) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια κανονιςτικϊν αποφάςεων του διμου, με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 73 παρ.1B v) και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τουσ,
ιβ) αποφαςίηει για τθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ,
ιγ) αποφαςίηει για τθν άςκθςθ όλων των ενδίκων βοθκθμάτων και των ενδίκων μζςων,

136

ιδ) αποφαςίηει για το δικαςτικό ςυμβιβαςμό και ειςθγείται ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο για τον εξϊδικο ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν αντικείμενο μζχρι
ποςοφ τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ,
ιε) αποφαςίηει για τθν πρόςλθψθ πλθρεξουςίου δικθγόρου και για τθν ανάκλθςθ τθσ
πλθρεξουςιότθτάσ του, ςε όςουσ διμουσ, είτε δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι, με μθνιαία
αντιμιςκία, είτε αυτοί που ζχουν προςλθφκεί δεν ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ςε
ανϊτατα δικαςτιρια.
Μπορεί επίςθσ να ανακζτει τθν παροχι γνωμοδοτιςεων, μόνο εφόςον δεν ζχουν προςλθφκεί
δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία.
Με απόφαςι τθσ είναι δυνατι, κατ’ εξαίρεςθ, θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο, εξϊδικου ι δικαςτικοφ
χειριςμοφ, ανά υπόκεςθ, ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ςυμφζροντα του
διμου και απαιτοφν εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι εμπειρία. τισ περιπτϊςεισ
αυτζσ θ αμοιβι του δικθγόρου ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 του Κ.Δ.Κ..
2. Για τισ περιπτϊςεισ ιβϋ, ιγϋ και ιδϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ απόφαςθ λαμβάνεται
φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ανυπαρξία τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Προκειμζνου για μιςκολογικζσ απαιτιςεισ, κάκε μορφισ, περιλαμβανομζνων
και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατι θ παραίτθςθ
από τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων, ο δικαςτικόσ ι εξϊδικοσ ςυμβιβαςμόσ και θ κατάργθςθ δίκθσ,
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που το νομικό ηιτθμα ζχει κρικεί με απόφαςθ
ανωτάτου δικαςτθρίου.
Θ παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και όταν αποφαςίηει, ςχετικά, το δθμοτικό ςυμβοφλιο, λόγω
υπζρβαςθσ του αντικειμζνου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ τθσ περίπτωςθσ ιδϋ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου.
Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν
απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο
αρμοδιότθτεσ των προθγοφμενων παραγράφων.
4. Θ οικονομικι επιτροπι με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των
μελϊν τθσ μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ
ςοβαρότθτά του.”

Εν προκειμζνω, ςτον Διμο Χαλκιδζων θ Σικονομικι Επιτροπι αποτελείται από τον Υρόεδρο τθσ
καιοκτϊ (8) τακτικά μζλθ εκ των οποίων τα τρία (3) προζρχονται από το ςφνολο των ςυμβοφλων
τθσ μειοψθφίασκαι ζχουν εκλεγεί πζντε (5) αναπλθρωματικά μζλθ, εκ των οποίων τα δφο (2) κα
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προζρχονται από το ςφνολο τθσ μειοψθφίασ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου.
Ξατά τθν περίοδο 2011-2014 θ Σικονομικι Επιτροπι ςυνεδρίαςε 249 φορζσ και ζλαβε 2458
Αποφάςεισ. Θ κατανομι Χυνεδριάςεων και Αποφάςεων ανά ζτοσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο
γράφθμα.

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ 2011-2014
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Θ ςφνκεςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ κατά τισ δφο υποπεριόδουσ (1/1/2011-31/12/2012 &
1/1/2013-31/8/2014) τθσ δθμοτικισ περιόδου 2011-2014 ιταν θ ακόλουκθ

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ 2011-20144
1θ Σερίοδοσ
2θ Σερίοδοσ
ΒΑΞΑ ΕΟΕΡΘ (Υρόεδροσ)
ΠΥΑΞΑ ΛΩΑΡΡΘΧ (Υρόεδροσ)
ΧΥΑΡΣΧ ΦΑΡΘΧ
ΑΦΦΑΨΘΧ ΑΡΨΩΡΛΣΧ
ΓΣΩΦΡΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΦΘΓΣΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ
ΞΑΦΒΕΟΑΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΑΛΔΛΡΘ ΕΟΕΡΘ
ΞΩΧΨΑΦΣΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΧΕΦΦΑΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΓΕΩΦΓΣΩΟΘΧ ΑΔΑΠΑΡΨΛΣΧ
ΦΩΨΑΞΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ
ΞΑΦΩΧΨΛΡΣΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΞΑΦΩΧΨΛΡΣΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΑΔΑΠ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΠΑΗΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΧΨΑΠΑΨΣΩΞΣΧ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ
ΞΑΦΞΑΡΨΕΟΛΔΘΧ ΔΛΑΠΑΡΨΘΧ

[4] Οη πξφεδξνη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη νη νξηδφκελνη απφ ηνλ Γήκαξρν
Αληηδήκαξρνη. Αλαδεηήζηε ηα νλφκαηα ζην θεθάιαην πεξί Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
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Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο θ ςφνκεςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ είναι θ ακόλουκθ:

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ 2014-2017
ΠΥΑΡΨΣΩΡΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ (Υρόεδροσ)
ΓΕΩΦΓΑΦΑΧ ΧΩΨΘΦΛΣΧ
ΓΕΩΦΓΛΣΩ ΧΩΨΘΦΛΣΧ
ΠΑΗΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΑΡΑΓΡΩΧΨΑΞΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΓΕΩΦΓΑΟΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ (ΕΟ.ΠΛΨΗΛΦΛΦΘ ζωσ 15/5/2015)
ΓΣΩΦΡΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΠΥΑΞΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΥΦΑΨΧΣΟΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
Θ περίοδοσ 2011 ζωσ ςιμερα ςυμπίπτει με τθν υποχρεωτικι δθμοςίευςθ των αποφάςεων τθσ
Σικονομικισ Επιτροπισ γεγονόσ που ζχει διαμορφϊςει ζνα κεκτθμζνο διαφάνειασ το οποίο
ενιςχφει τον πολιτικό ζλεγχο τόςο από τα λοιπά μζλθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου αλλά κυρίωσ από
τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ.

2.1.5. Επιτροπι Σοιότθτασ Ηωισ
Θ Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ είναι ζνα νζο αιρετό εκτελεςτικό διοικθτικό όργανο με διφυι
χαρακτιρα, δθλαδι τόςο ειςθγθτικό όςο και αποφαςιςτικό. Κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά με το ν
3852/2010 και ζχει μεταξφ των άλλων αναλάβει τισ αρμοδιότθτεσ περί αδειοδότθςθσ
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που είχε πριν θ Δθμαρχιακι Επιτροπι. Ωσ προσ τα
υπόλοιπα ουςιαςτικά ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο κζματα που αφοροφν το περιβάλλον και
τθν ποιότθτα ηωισ. Χυγκεκριμζνα οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ, όπωσ
καταςτρϊνονται με το άρκρο 73 του ν.3852/2010 είναι:

“1. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ςυνιςτάται ςε διμουσ άνω των δζκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων,
είναι αποφαςιςτικό και ειςθγθτικό όργανο άςκθςθσ των ςχετικϊν με τθν ποιότθτα ηωισ, τθ
χωροταξία, τθν πολεοδομία και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αρμοδιοτιτων του διμου. Κατά
τθν άςκθςθ των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ λαμβάνει ειδικι μζριμνα για το ςχεδιαςμό δράςεων
που αποβλζπουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και εν γζνει τθν εξυπθρζτθςθ των ατόμων
με αναπθρίεσ. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83, για: i) τθ χοριγθςθ προζγκριςθσ ίδρυςθσ
καταςτθμάτων και επιχειριςεων μετά

από

προζλεγχο του

ςχετικοφ αιτιματοσ του

ενδιαφερομζνου,
ii) τθν ανάκλθςθ ι τθν οριςτικι αφαίρεςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των καταςτθμάτων
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επιχειριςεων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων αρμοδιότθτασ του διμου,
iii) τθ χοριγθςθ ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ.
Θ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ αφότου περιζλκουν ςτθν επιτροπι όλα
τα νόμιμα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
Β. Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο:
i) κζματα κακοριςμοφ χριςεων γθσ,
ii) κζματα ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, προγραμματιςμοφ εφαρμογισ ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, οικιςτικισ
οργάνωςθσ ανοικτϊν πόλεων, εφαρμογισ
Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδίου (Γ.Π..), πολεοδομικϊν μελετϊν, ανάπλαςθσ περιοχϊν,
πολεοδομικϊν επεμβάςεων, χρθματοδότθςθσ προγραμμάτων ανάπλαςθσ, αναςυγκρότθςθσ
υποβακμιςμζνων περιοχϊν, πολεοδομικισ αναμόρφωςθσ προβλθματικϊν περιοχϊν, αποηθμίωςθσ
ρυμοτομοφμενων, πολεοδομικϊν ρυκμίςεων, ειςφοράσ ςε γθ ι ςε χριμα, περιοχϊν
ειδικά ρυκμιηόμενθσ πολεοδόμθςθσ (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και ζγκριςθσ πολεοδομικϊν μελετϊν,
iii) τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
iv) τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα χωροκζτθςθσ κοιμθτθρίων, κατά τισ προβλζψεισ του ν.
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Αϋ), κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν, κακϊσ και άλλων, ςχετικϊν με το
αντικείμενο, αρμοδιοτιτων του,
v) το ςχζδιο κανονιςτικϊν αποφάςεων των άρκρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
2. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ
τθσ, θ οποία ςυηθτείται και εγκρίνεται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο.
3. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν
απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο
αρμοδιότθτεσ των προθγοφμενων παραγράφων.
4. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία
των μελϊν τθσ μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ
ςοβαρότθτά του.”
Εν προκειμζνω θ Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ αποτελείται από τον Υρόεδρο τθσ καιοκτϊ (8) τακτικά
μζλθ εκ των οποίων τα τρία (3) προζρχονται από το ςφνολο των ςυμβοφλων τθσ μειοψθφίασκαι
ζχουν εκλεγεί πζντε (5) αναπλθρωματικά μζλθ, εκ των οποίων τα δφο (2) κα προζρχονται από το
ςφνολο τθσ μειοψθφίασ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου.

Ξατά τθν περίοδο 2011-2014 ζχει ςυνεδριάςει 143 φορζσ και ζχει λάβει 743 Αποφάςεισ. Θ
κατανομι ςυνεδριάςεων και Αποφάςεων ανά ζτοσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα.
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ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ 2011-2014
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Θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ κατά τισ δφο υποπεριόδουσ (1/1/2011-31/12/2012 &
1/1/2013-31/8/2014) τθσ δθμοτικισ περιόδου 2011-2014 ιταν θ ακόλουκθ

ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ 2011-20145
1θ Σερίοδοσ
2θ Σερίοδοσ
ΧΞΟΛΑΧ ΧΩΞΦΑΨΘΧ (Υρόεδροσ)
ΒΣΧΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ (Υρόεδροσ)
ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΧΟΞΛΑΧ ΧΩΞΦΑΨΘΧ
ΥΛΨΧΣΩΡΘΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΞΩΧΨΑΦΣΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΑΛΔΛΡΘ ΕΟΕΡΘ
ΞΑΦΒΕΟΑΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΞΣΦΔΘΧ ΔΘΠΣΧ
ΠΑΞΦΘΧ ΦΛΟΛΥΥΣΧ
ΦΘΓΣΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΨΧΣΠΩΞΣΧ ΠΛΧΑΘΟ
ΨΣΩΧΨΛΔΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΞΑΗΑΡΘ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΨΣΩΧΨΛΔΘΧ ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
ΒΟΑΧΣΓΛΩΦΓΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΥΑΥΑΥΣΧΨΣΟΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ είναι θ ακόλουκθ:
ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ 2014-2017
ΠΥΣΩΦΑΡΨΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ (Υρόεδροσ)
ΑΡΩΦΑΡΨΘΧ ΧΩΨΘΦΘΧ
ΒΕΦΣΡΛΞΛΑΨΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
[5]Οη πξφεδξνη ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη νξηδφκελνη απφ ηνλ Γήκαξρν Αληηδήκαξρνη.
Αλαδεηήζηε ηα νλφκαηα ζην θεθάιαην πεξί Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
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ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ του ΥΑΡ
ΓΛΣΓΛΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΨΧΑΠΑΦΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΞΣΦΔΘΧ ΔΘΠΣΧ
ΔΑΦΛΒΕΦΘ ΛΩΑΡΡΑ
ΧΨΑΠΑΨΣΩΞΣΧ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ
Θ Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ είναι ζνασ ατελισ κεςμόσ ο οποίοσ δεν ζχει ακόμθ καταξιωκεί ςτο
πλαίςιο του δθμοτικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ. Λδίωσ μάλιςτα όταν ζνα μζροσ των
αποφαςιςτικϊν αρμοδιοτιτων αςκοφνται από τα Χυμβοφλια τθσ Δθμοτικισ Ξοινότθτασ, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ του Διμου Χαλκιδζων. Επειδι οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ αναφζρονται ςε αδειοδοτιςεισ θ
πολφπλοκθ διαδικαςία επάλλθλων γνωμοδοτιςεων επαυξάνει τθν γραφειοκρατία και δυςκολεφει
τον επαγγελματία που ςυναλλάςςεται με τον Διμο.

2.1.6. ργανα Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ
Ψα όργανα Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ, δθλαδι τα Χυμβοφλιο Δθμοτικισ και Ψοπικισ Ξοινότθτασ και
οι Υρόεδροι αυτϊν αποτελοφν τθν κατϊτερθ βακμίδα του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ. Ψόςο το
ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του ν.3852/2010 όςο και το προθγοφμενο του ν.2539/1997 θ λειτουργία
τθσ δθμοτικισ αποκζντρωςθσ ςτο επίπεδο αυτό υπιρξε κατά κανόνα υποτονικι ιδίωσ ωσ προσ τθν
άςκθςθ επιρροισ ςτο κεντρικό ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ. Ωπό το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο
κακικοντα οργάνου Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ αςκοφν και οι Αντιδιμαρχοι των Δθμοτικϊν
Ενοτιτων οι οποίοι λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςκλθρό πυρινα του δθμοτικοφ ςυςτιματοσ
διακυβζρνθςθ καλφπτουν το πεδίο επιρροισ των Χυμβουλίων Δθμοτικϊν ι Ψοπικϊν Ξοινοτιτων
και των Υροζδρων τουσ ςυμπιζηοντασ ακόμθ περιςςότερο το κατϊτερο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ
ςτο περικϊριο.
Πε βάςθ το κακεςτϊσ του ν. 3852/2010 τα παλαιά Δθμοτικά Διαμερίςματα του ν.2539/1997 όπωσ
καταςτρϊνονται ςτο άρκρο 8 του ν. 3852/2010 διακρίνονται ςε Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ και Ψοπικζσ
Ξοινότθτεσ. Σ αρικμόσ των μελϊν των Χυμβουλίων των Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων είναι ανάλογοσ του
πλθκυςμοφ ενϊ των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων εφόςον ο πλθκυςμόσ είναι άνω των 300 κατοίκων το
Χυμβοφλιο είναι τριμελζσ ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ εκλζγεται μόνο ζνασ εκπρόςωποσ τθσ
Ψοπικισ Ξοινότθτασ. Σ Υρόεδροσ των Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων ι των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων είναι και
μονομελζσ όργανο δθμοτικισ αποκζντρωςθσ.
Σι αρμοδιότθτεσ των Χυμβουλίων Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων ορίηονται6 ςτο άρκρο 83 του ν.
[6]Άρθρο 83. Αρμοδιόηηηες ζσμβοσλίοσ δημοηικής κοινόηηηας1. Σν ζπκβνχιην ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο:
α) απνθαζίδεη γηα ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
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3852/2010. Πεταξφ αυτϊν είναι θ λιψθ απόφαςθσ για τθν αδειοδότθςθ καταςτθμάτων
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ξοινότθτασ οπότε ςε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ θ ςχετικι αρμοδιότθτα δεν αςκείται από τθν Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ.
Σι αρμοδιότθτεσ των Χυμβουλίων Ψοπικϊν Ξοινοτιτων ορίηονται7 ςτο άρκρο 84 του ν. 3852/2010.

β) απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο,
γ) πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο φπνπ
επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ,
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά νη ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη
απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλνληαη
κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο
δσήο, πξνθεηκέλνπλα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ
έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.
2. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη γλψκεο θαη δηαηππψλεη
πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
ηνπ δήκνπ, ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: α) ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ γηα ηηο
νπνίεο ζπληξέρνπλ δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα κε θξηηήξην φηη ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
β) ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
γ) ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο,
δ) ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηε ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία
ησλ πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ αιζψλ, θήπσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη γεληθά φισλ ησλ
θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
ε) ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
ζη) ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ
εθηειεζηεί,
δ) ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο
αηζζεηηθήο πεξηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα απηψλ,
ε) ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ
ερνξχπαλζε,
ζ) ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα,
η) ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζε πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά ζέκαηα,
ηα) ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη
γεληθά ηε θξνληίδα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο
λα απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο,
ηβ) ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
ηγ) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο,
ηδ) ηελ εμέηαζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο θαη
ηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηδίσο αζηέγσλ θαη εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο, ηε) ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.
3. Πξνσζεί ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε νκάδεο εζεινληψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
[7] Σν ζπκβνχιην ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:1.
Γηαηππψλεη
γλψκε
ζην
δεκνηηθφ
ζπκβνχιην
γηα:
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Σ Διμοσ Χαλκιδζων κατά τθν περίοδο 2011-2014 διαχωρίηεται ςε επτά (7) Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ
και ςε επτά ( 7) Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ. Ξατά τθν περίοδο 2014-2019 διαχωρίηεται ςε οκτϊ (8)
Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ και ζξι (6) Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ δεδομζνου ότι θ Ρζα Οάμψακοσ ζχει με βάςθ
τθν απογραφι του 2011 πλθκυςμό άνω των 2000 κατοίκων.
α) ηνλ νξηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ πνπ ππάξρεη αλάγθε λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ,
β) ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα,
γ) ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο,
δ) ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο,
ε) ηελ εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία δεκνηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ βξίζθνληαη
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο,
ζη) γηα ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη
δσξεά, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο.
2. Πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο:
α) ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
πεξηθέξεηά ηνπ,
β) ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.
3. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηνπ, εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φηαλ ιεθζεί απφ απηφ ζρεηηθή απφθαζε, γηα
ηε ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη εηδψλ δηαβίσζεο ή πεξίζαιςεο ζε νηθνλνκηθά
αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή
απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξφζσπα,
θαζψο
θαη ηα πξφζσπα πνπ ρξήδνπλ «βνήζεηαο ζην ζπίηη» θαη «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο».
4. Ζ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά θαη
απνθιεηζηηθά γηα ηνπηθή θνηλφηεηα, γίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ.
5. Πξνσζεί ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε νκάδεο εζεινληψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 6. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ αξρή
θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλφινπ ησλ
κειψλ ηνπ, κπνξεί λα αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηελ άζθεζε θαη
άιισλ αξκνδηνηήησλ, εθηφο απφ:
i. ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
ii. ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ,
iii. ηε ζχλαςε δαλείσλ,
iv. ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ ηα δηνηθνχλ
θαη v. ηηο απνθάζεηο πνπ θαηά εηδηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Ζ απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία (1)
ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ.
7. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο δελ αζθεί ηηο
παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο, ηφηε ηηο αζθεί ν δήκνο κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ. ρεηηθή
δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ θαηά
ηφπν αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ.
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Ψα μζλθ των Χυμβουλίων Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων τθσ περιόδου 2011-2014 ιταν τα ακόλουκα:

ΥΧΞΒΡΧΝΙΑ ΔΘΞΡΦΙΜΩΟ ΜΡΙΟΡΦΘΦΩΟ 2011-2014
ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ
ΒΑΘΕΡΥ
ΧΩΦΣΓΛΑΡΡΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΡΛΞΘΨΑΧ-ΧΑΟΒΑΨΗΘΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΑΩΟΩΡΛΨΘΧ ΧΨΑΩΦΣΧ
ΟΕΛΒΑΔΛΨΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΒΑΒΣΩΟΛΩΨΘ ΥΑΓΩΡΑ
ΠΥΑΠΥΣΩΦΑΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ
ΦΟΕΒΑΦΘ ΡΛΞΘ
ΠΥΣΩΗΛΞΑΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΑΦΓΩΦΘ ΠΑΦΛΑ
ΨΗΕΟΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΒΑΥΙΝΙΜΡΧ
ΣΑΤΑΝΙΑΥ
ΞΑΒΣΩΞΛΔΘΧ ΠΑΦΛΡΣΧ
ΧΑΨΗΘΧΨΑΠΣΩ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΨΦΛΑΡΨΑΦΩΟΟΣΩ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΠΑΡΨΘΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΥΑΡΨΛΔΣΩ ΕΟΕΡΑ
ΧΑΠΥΑΡΘ ΠΑΦΔΛΨΧΑ
ΚΕΣΔΩΦΣΩ ΧΨΑΩΦΣΧ
ΧΨΑΠΑΨΛΣΩ-ΞΑΟΨΧΘ ΠΑΦΛΑ
ΡΨΣΩΡΑ ΒΑΧΛΟΛΞΘ
ΥΑΥΣΩΟΑΞΘ ΑΟΕΑΡΔΦΑ
ΧΑΝΜΙΔΑΥ
ΔΤΡΥΙΑΥ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ
ΗΑΟΑΞΩΧΨΑ ΛΩΑΡΡΑ
ΧΥΑΡΣΩ ΒΑΧΛΟΛΞΘ
ΑΦΕΡΔΦΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΞΣΩΦΡΘΧ ΦΛΟΑΟΘΚΘΧ
ΑΚΘΡΑΛΣΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΟΑΓΣΩ-ΧΞΣΡΔΦΑ ΧΣΩΟΨΑΡΑ
ΒΣΩΦΓΑΧ ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ
ΞΑΦΑΥΑ ΕΟΕΡΘ
Ο. ΑΤΦΑΜΘΥ
ΠΥΕΧΦΑΞΘΧ ΧΨΕΦΑΡΣΧ
ΨΧΕΧΠΕΨΗΘΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ
ΧΛΓΑΡΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΨΗΕΠΑΝΟΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΥΑΥΑΓΕΩΦΓΛΣΩ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ
ΠΑΧΨΦΑΓΓΕΟΘ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ
ΥΣΓΞΑ ΑΟΞΠΛΡΘ
ΠΑΨΗΑΡΑ ΗΑΦΕΛΦΛΑ
ΠΥΑΟΣΓΛΑΡΡΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ
ΑΓΓΕΟΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΑΡΩΦΑΡΨΘΧ ΧΩΨΘΦΛΣΧ
ΑΟΕΑΡΔΦΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΑΦΑΒΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΧΨΑΠΑΨΣΩΞΣΩ ΧΣΦΛΑ
Ψα μζλθ των Χυμβουλίων Ψοπικϊν Ξοινοτιτων κατά τθν περίοδο 2011-2014 ιταν:

ΥΧΞΒΡΧΝΙΑ ΦΡΣΙΜΩΟ ΕΟΡΦΘΦΩΟ 2011- 2014
ΦΡΣΙΜΡ ΑΦΤΑΦΙΡΧ
ΦΡΣΙΜΡ ΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ-ΣΑΟΦΕΙΧΙΡΧ
ΧΑΠΑΦΨΗΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΠΥΦΑΨΧΛΩΨΘΧ ΟΣΩΞΑΧ
ΞΣΨΦΣΓΛΑΡΡΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΞΣΞΣΦΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΞΩΨΛΡΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΠΑΦΛΡΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΦΡΣΙΜΡ ΞΧΦΙΜΑ
ΦΡΣΙΜΡ ΦΑΤΡΧ
ΠΣΩΡΨΦΛΧΑΧ ΧΨΑΠΑΨΛΣΧ
ΧΑΟΕΠΘΧ ΗΘΧΘΧ
ΧΞΣΩΠΥΦΘ ΕΟΕΡΘ
ΠΥΕΟΛΑΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΔΕΠΕΦΨΗΘΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ
ΟΛΓΞΦΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΦΡΣΙΜΡ Ο. ΝΑΞΨΑΜΡΧ
ΦΡΣΙΜΡ ΝΡΧΜΙΥΙΩΟ
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ΠΑΞΦΛΔΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΕΧΑΓΛΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΑΨΧΑΦΘ ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ
ΦΡΣΙΜΡ ΦΧΝΝΩΟ
ΞΑΦΒΕΟΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΣΨΨΑΦΑ ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ
ΑΡΑΓΡΩΧΨΣΩ ΧΨΩΟΛΑΡΣΧ

ΨΧΣΩΦΨΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΑΞΦΛΒΣΧ ΧΩΨΘΦΛΣΧ
ΓΕΩΦΓΛΣΩ ΧΩΨΘΦΛΣΧ

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο τα μζλθ των Χυμβουλίων Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων είναι:

ΥΧΞΒΡΧΝΙΑ ΔΘΞΡΦΙΜΩΟ ΜΡΙΟΡΦΘΦΩΟ ΧΑΝΜΙΔΑΥ 2014-2019
ΑΓΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΧ
Ο. ΝΑΞΨΑΜΡΧ
ΦΟΕΒΑΦΘ ΡΛΞΘ
ΧΑΨΗΘΑΡΨΩΡΑΞΘ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ
ΟΩΞΣΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ
ΒΟΑΧΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΥΕΨΦΑΞΘΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΠΣΧΧΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΑ
ΧΩΦΣΓΛΑΡΡΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΠΑΞΦΛΔΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΒΑΘΕΡΥ
ΣΑΤΑΝΙΑΥ
ΠΥΣΩΗΛΞΑΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΧΨΑΠΑΨΛΣΩ-ΞΑΟΨΧΘ ΠΑΦΛΑ
ΦΣΩΠΥΘΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ
ΨΧΩΨΧΣΧ ΠΑΦΛΡΣΧ
ΚΕΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ
ΧΨΑΠΑΨΛΣΩ ΠΛΧΑΘΟ
ΡΛΞΘΨΑΧ-ΧΑΟΒΑΨΗΘΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΠΑΡΨΘΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΒΑΥΙΝΙΜΡΧ
ΥΑΥΑΥΣΧΨΣΟΣΩ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΞΛΣΩΧΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΧΑΝΜΙΔΑΥ
ΨΦΛΑΡΨΑΦΩΟΟΣΩ ΞΟΕΣΥΑΨΦΑ
ΞΑΦΑΒΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΥΑΧΧΑ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ
ΕΦΨΕΦΑΞΘ ΠΑΦΛΑ
ΧΞΟΑΒΣΩΡΣΧ ΞΩΦΛΑΗΘΧ
ΨΑΡΛΧΞΛΔΘΧ ΧΨΑΩΦΣΧ
ΨΦΣΧΣΩΨΧΣΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΥΑΥΑΡΛΞΣΟΑΣΩ ΠΑΦΛΑ
ΔΤΡΥΙΑΥ
ΧΛΓΑΡΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ
ΓΑΦΔΛΞΛΩΨΘ -ΞΣΩΨΦΑ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ
ΞΑΦΣΗΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΛΣΧ
ΨΑΡΑΓΦΑΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΔΕΧΥΣΨΑΞΘΧ ΠΛΧΑΘΟ
ΓΛΑΓΟΩΨΛΞΣΩ-ΠΕΓΑΦΛΨΘ ΞΑΟΟΛΣΥΘ
ΚΕΣΧΑΦΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΑΦΕΡΔΦΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ
ΞΣΩΞΣΩΒΛΡΣΧ ΑΡΕΑΡΔΦΣΧ
Ο. ΑΤΦΑΜΘΥ
ΟΑΓΣΩ-ΧΞΣΡΔΦΑΧ ΧΣΩΟΨΑΡΑ
ΠΑΨΗΑΡΑ ΗΑΦΕΛΦΛΑ
ΓΛΑΡΡΣΩΞΣΧ ΚΕΣΔΩΦΣΧ
ΞΕΒΦΕΞΛΔΘΧ ΧΨΩΟΛΑΡΣΧ
ΧΥΑΡΣΩ ΒΑΧΛΟΛΞΘ
ΥΦΑΨΧΣΟΘΧ ΑΓΓΕΟΘΧ
ΠΥΟΕΨΧΑΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΧΥΩΦΣΥΣΩΟΣΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΑΞΦΛΩΨΘΧ ΞΩΦΛΑΞΣΧ-ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΞΑΨΧΑΦΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ

Ψα μζλθ των Χυμβουλίων των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων κατά τθν τρζχουςα περίοδο είναι:

ΥΧΞΒΡΧΝΡΙ ΦΡΣΙΜΩΟ ΜΡΙΟΡΦΘΦΩΟ 2014-2019
ΑΦΤΑΦΙΡΧ
ΞΧΦΙΜΑ
ΧΑΠΑΦΨΗΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΓΣΩΦΡΘΧ ΑΓΓΕΟΣΧ
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ΗΑΧΑΦΛΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ
ΠΕΦΕΡΨΛΨΘ ΧΑΦΑΟΑΠΥΛΑ
ΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ-ΣΑΟΦΕΙΧΙΡΧ
ΠΥΑΦΨΗΛΩΨΘΧ ΟΣΩΞΑΧ
ΠΑΦΛΡΘΧ ΧΦΘΧΨΣΧ
ΠΑΦΛΡΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ
ΝΡΧΜΙΥΙΩΟ
ΨΧΣΩΦΨΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΞΑΟΨΧΑ ΑΦΓΩΦΩ
ΡΨΕΟΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ

ΥΑΡΨΑΗΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΑΓΛΑΡΡΛΨΘΧ ΥΑΡΑΓΛΩΘΧ
ΦΑΤΡΧ
ΟΛΓΞΦΣΩ ΒΑΚΘ ΦΛΟΛΩ
ΟΛΓΞΦΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΠΥΕΟΛΑΧ ΞΩΡ/ΡΣΧ
ΦΧΝΝΩΟ
ΞΑΦΒΕΟΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ
ΒΣΩΟΓΑΦΘΧ ΧΥΩΦΛΔΩΡ
ΞΑΟΑΒΦΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ

Θ επιμζρουσ λειτουργία των Χυμβουλίων ρυκμίηεται από τουσ Ξανονιςμοφσ λειτουργίασ οι οποίοι
βαςίηονται απολφτωσ ςτο πρότυπο που πρότεινε το 2011 το Ωπουργείο Εςωτερικϊν. Θ
αναβάκμιςθ τθσ Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ διαμζςου τθσ ενίςχυςθσ του ρόλου των Χυμβουλίων
Δθμοτικϊν και Ψοπικϊν Ξοινοτιτων προχποκζτει ουςιαςτικότερθ κανονιςτικι αυτοτζλεια και
πρωτοβουλία του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου τθν οποία αςφαλϊσ διακζτει αλλά δεν ζχει αςκιςει ζωσ
τϊρα. Απαιτείται ςοβαρι διαβοφλευςθ και προςαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου ςτισ
πραγματικζσ ανάγκεσ και ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των Δθμοτικϊν και Ψοπικϊν Ξοινοτιτων του
Διμου Χαλκιδζων δεδομζνθσ μάλιςτα διαμόρφωςισ του ωσ ενιαίου Διμου τθσ μθτροπολιτικισ
περιοχισ τθσ Χαλκίδασ.

2.1.7. Διοικθτικά Υυμβοφλια Δθμοτικϊν ΟΣΔΔ και Επιχειριςεων

Πζροσ του κατϋευρεία ζννοια ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ του Διμου είναι και τα Διοικθτικά
Χυμβοφλια των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων και επιχειριςεων. Ψα μζλθ των Διοικθτικϊν
Χυμβουλίων ορίηονται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ
διατάξεισ τθσ ςυςτατικισ τουσ πράξθσ. Σ νομοκζτθσ ορίηει τον οριακό αρικμό μελϊν ανά
κατθγορία μελϊν και αφινει ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο να κακορίςει τον ακριβι αρικμό των μελϊν.
Χυγκεκριμζνα το άρκρο 240 παρ.1 του ν.3463/2006 «Σα δθμοτικά ι κοινοτικά νομικά πρόςωπα
διοικοφνται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, που αποτελείται από πζντε ζωσ δεκαπζντε μζλθ, τα
οποία μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο. Μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου είναι ο διμαρχοσ ι ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ, δθμοτικοί ι κοινοτικοί
ςφμβουλοι και δθμότεσ ι κάτοικοι που είναι χριςτεσ των υπθρεςιϊν του νομικοφ προςϊπου ι που
ζχουν ανάλογθ επαγγελματικι ι κοινωνικι δράςθ ι ειδικζσ γνϊςεισ, ανάλογα με το ςκοπό του
νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων του νομικοφ προςϊπου,
εφόςον αυτό απαςχολεί περιςςότερουσ από δζκα (10) εργαηομζνουσ. Ο ανωτζρω εκπρόςωποσ
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προτείνεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των τακτικϊν υπαλλιλων εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τότε που κα αποςταλεί θ ςχετικι πρόςκλθςθ. Ζνα τουλάχιςτον εκ των μελϊν του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ορίηεται από τθ μειοψθφία του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Εάν
τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου είναι περιςςότερα από πζντε (5), δφο (2) τουλάχιςτον από
αυτά ορίηονται από τθ μειοψθφία του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. ε περίπτωςθ που θ
μειοψθφία δεν ορίςει ςυμβοφλο ζχουν οριςτεί παραιτθκοφν, χωρίσ να αντικαταςτακοφν, μετζχουν
ςφμβουλοι τθσ πλειοψθφίασ. τισ περιπτϊςεισ που το νομικό πρόςωπο λειτουργεί ςτθν περιφζρεια
τοπικοφ διαμερίςματοσ ζνα μζλοσ προτείνεται από το οικείο ςυμβοφλιο. Μετά τoν οριςμό των
μελϊν το δθμοτικό ςυμβοφλιο εκλζγει από τα μζλθ αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του
Διοικθτικοφ υμβουλίου. τθν περίπτωςθ που μζλοσ ζχει οριςκεί, από το δθμοτικό ι κοινοτικό
ςυμβοφλιο, ο διμαρχοσ ι ο πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ, αυτόσ αυτοδικαίωσ κακίςταται και πρόεδροσ
αντιςτοίχωσ, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Θ κθτεία των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του
νομικοφ προςϊπου ορίηεται με τθν απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Λιγει
πάντοτε με τθν εγκατάςταςθ του νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Σα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου μποροφν να αντικαταςτακοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, με απόφαςθ
δθμοτικοφ ςυμβουλίου για ςοβαρό λόγο που ανάγεται ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Σον
πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ αναπλθρϊνει ο
αντιπρόεδροσ. Σο νομικό πρόςωπο εκπροςωπείται ςτα δικαςτιρια και ςε κάκε δθμόςια αρχι από
τον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και όταν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει από τον
αντιπρόεδρο»
Εν τω μεταξφ ο νομοκζτθσ του ν. 3852/2010 περιορίηει τον αρικμό των δθμοτικϊν νομικϊν
προςϊπων ανά νζο Διμο επιτάςςοντασ τθν ςυγχϊνευςθ των υφιςταμζνων προ του 2010.
Χυγκεκριμζνα ςφμφωνα με το άρκρο 103, παρ.1 « Κάκε διμοσ μπορεί να ςυνιςτά ι να ζχει: α) Ζωσ
δφο (2) νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, ζνα για τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων κοινωνικισ
προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ και παιδείασ και ζνα για τουσ τομείσ πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και
περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτο άρκρο 75 του ν. 3463/2006, όπωσ ιςχφει. Εάν ο
διμοσ διακζτει κοινωφελι επιχείρθςθ τότε μπορεί να ζχει ζωσ ζνα (1) νομικό πρόςωπο δθμοςίου
δικαίου. τουσ διμουσ με πλθκυςμό άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να
λειτουργοφν ζωσ δφο (2) νομικά πρόςωπα για κακζναν από τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων που
αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο. β) Ζνα νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου για τθ διοίκθςθ
και διαχείριςθ ηϊνθσ λιμζνα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.»

Υεριοριςμοί καταςτρϊνονται πλζον και για τα δθμοτικά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου ιτοι
τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ. Χφμφωνα με το άρκρο 107 του ν. 3852/2010 « 1. Οι διμοι μπορεί να
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ζχουν μόνον: α) μία κοινωφελι επιχείρθςθ, β) μία δθμοτικι επιχείρθςθ φδρευςθσ αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Τ.Α.), γ) μία επιχείρθςθ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ,
εφόςον λειτουργοφςαν αντίςτοιχεσ ςτουσ ςυνενοφμενουσ διμουσ, και δ) μία δθμοτικι ανϊνυμθ
εταιρία του άρκρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόςον είχαν ςυςτακεί τζτοιεσ εταιρίεσ ςτουσ ςυνενοφμενουσ
διμουσ. 2. Οι διμοι δεν επιτρζπεται να ςυνιςτοφν ι να ςυμμετζχουν ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ,
κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, εκτόσ από εκείνεσ που είχαν ςυςτακεί μζχρι
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 194 αυτοφ.
3. Τφιςτάμενεσ αςτικζσ εταιρίεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςυνεχίηουν να λειτουργοφν
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 267 του Κ.Δ.Κ. και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ
παρ.1 του άρκρου 111 του παρόντοσ.
Πε βάςθ τα ανωτζρω ο νζοσ Διμοσ Χαλκιδζων προχϊρθςε το 2011 ςτθν ςυγχϊνευςθ δθμοτικϊν
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και δθμοτικϊν επιχειριςεων. Ζτςι μετά τισ ςυγχωνεφςεισ
ςυγκροτικθκαν και λειτουργοφν δφο νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, «Δθμοτικόσ Οργανιςμόσ
Παιδείασ, Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Χαλκίδασ» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και ο «Δθμοτικόσ Οργανιςμόσ
Άκλθςθσ Πολιτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ− Χαλκίδασ» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και δφο Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
τθνΔθμοτικι Επιχείρθςθ Τδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ «Αρζκουςα» και θ μονομετοχικι
Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Εκμετάλλευςθσ Περιουςίασ Χαλκίδασ- ΔΑΕΠΕΧ.

Χε αυτά τα νομικά πρόςωπα προςτίκενται επίςθσ και οι δφο Χχολικζσ Επιτροπζσ οι οποίεσ
ςυγκροτοφνται μία κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 103, παρ. 2, εδ.βϋ «Ειδικά
για τισ ςχολικζσ επιτροπζσ, αυτζσ ςυγχωνεφονται ςε δφο νομικά πρόςωπα, ζνα για τισ ςχολικζσ
μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και ζνα για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
τουσ διμουσ με πλθκυςμό άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να
ςυςτακοφν αντίςτοιχεσ ςχολικζσ επιτροπζσ για κακεμία δθμοτικι κοινότθτα. Με απόφαςθ του
Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηονται κζματα
ςχετικά με τθ λειτουργία των ςχολικϊν επιτροπϊν, τθν κατανομι των πιςτϊςεων, τον τρόπο και τθ
διαδικαςία πραγματοποίθςθσ,
δικαιολόγθςθσ και ελζγχου των πάςθσ φφςεωσ εςόδων και εξόδων, κακϊσ και κάκε αναγκαία
λεπτομζρεια.» Χτο Διμο Χαλκιδζων ςυγκροτοφνται: θ Χχολικι Επιτροπι Υρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και θ Χχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ζνα μεγάλο μζροσ των αρμοδιοτιτων και των λειτουργιϊν του
Διμου και μάλιςτα ςε καίριουσ τομείσ αςκείται από εν μζρει αυτοτελι νομικά πρόςωπα τα οποία
ζχουν δικι τουσ διοίκθςθ ανεξαρτιτωσ εάν αυτι ορίηεται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο κακϊσ

149

επίςθσ και ο Υρόεδροσ ι Αντιπρόεδροσ όταν βζβαια δεν διατθρεί το δικαίωμα τθσ προεδρίασ το
Διμαρχοσ.
Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο του Διμου Χαλκιδζων κατά τθν ςφςταςθ των δθμοτικϊν νομικϊν
προςϊπων επζλεξε το ανϊτατο όριο μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου γεγονόσ που επιτρζπει
μεν τθν ςυμμετοχι και μθ δθμοτικϊν ςυμβοφλων και εκπροςϊπων φορζων δθμιουργεί δε
προβλιματα δυςλειτουργίασ λόγω τθσ ευρφτατθσ ςφνκεςθσ και τθσ μθ εξοικείωςθσ των μελϊν του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου με το αντικείμενο του νομικοφ προςϊπου, ιδίωσ των μελϊν που δεν είναι
Δθμοτικοί Χφμβουλοι.
Χυγκεκριμζνα για κάκε ζνα από τα νομικά πρόςωπα αναφζρονται εν ςυνεχεία οι αρμοδιότθτεσ
όπωσ προκφπτουν από τον αναγραφόμενο ςτθν ςυςτατικι πράξθ ςκοπό.
Σι αρμοδιότθτεσ (ςκοπόσ) του «Δθμοτικοφ Σργανιςμοφ Υαιδείασ Υροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ
Χαλκίδασ» Δ.Σ.Υ.Υ.Α.Χ8 ςφμφωνα με τθν ςυςτατικι του πράξθ είναι:
«κοπόσ του νομικοφ προςϊπου είναι θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των κάτωκι υπθρεςιϊν με
γνϊμονα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των κατοίκων. Σομζασ Κοινωνικισ Προςταςίασ
και Αλλθλεγγφθσ με ςκοπό:
• τθν υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα βρεφικισ − παιδικισ θλικίασ − τρίτθσ θλικίασ.
• τθ δθμιουργία και λειτουργία:
− κζντρου πρόλθψθσ από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ,
− δθμοτικοφ ιατρείου,
− προγράμματοσ για τθν υποςτιριξθ των νζων που ζχουν παραβατικι ςυμπεριφορά,
• το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ για
τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων ομογενϊν, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν
κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
• τθ προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ με τθ
δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων

[8]Ο Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εμήο πξνυθηζηακέλσλ δεκνηηθψλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ πέληε ζπγρσλεπζέλησλ Γήκσλ : 1. Α’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 2.
Β’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 3. Γ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 4. Γ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ,
5. Δ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 6. Σ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 7. ΚΑΠΖ Σ.Γ. Βαζηιηθνχ, 8.
ΚΑΠΖ Σ.Γ. Φχιισλ 9. ΚΑΠΖ Σ.Γ. Αγ. Νηθνιάνπ 10. ΚΑΠΖ Σ.Γ. Αθξαηίνπ 11. ΚΑΠΖ Σ.Γ.
Ν. Λακςάθνπ 12. ΚΑΠΖ Γήκνπ Ν. Αξηάθεο 13. ΚΑΠΖ Γήκνπ Απιίδνο 14. ΚΑΠΖ Σ.Γ.
Λνπθηζίσλ 15. ΚΑΠΖ Σ.Γ. Γξνζηάο 16. ΚΑΠΖ Σ.Γ. Ν. Λακςάθνπ 17. Α’ Παηδηθφο ηαζκφο
Υαιθίδαο 18. Β’ Παηδηθφο ηαζκφο Υαιθίδαο 19. Γ’ Παηδηθφο ηαζκφο Υαιθίδαο 20.
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Υαιθίδαο 21. Β’ Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Χαλκίδας 22. Παιδικός
Σηαθμός Βαζιλικού 23. Παιδικός Σηαθμός Ν. Αρηάκης, 24. Βρεθονηπιακός Σηαθμός Γροζιάς 25.
Δζηία Γνώζης Χαλκιδέων
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εκελοντϊν που κα δραςτθριοποιοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν υποβοικθςθ του
ζργου τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ του Διμου.»
• τθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ.
• τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ:
− παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν,
− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κζντρων ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ,
− ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων,
− γθροκομείων
− Βοικεια ςτο πίτι
− Μονάδων Κοινωνικισ Μζριμνασ
− Κζντρων Θμεριςιασ Φροντίδασ
− Κζντρων για ΑΜΕΑ
− ελλθνικισ γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ,
− αναψυχισ ατόμων με αναπθρία
• τθ λειτουργία Κζντρων Ανοιχτισ Προςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΠΘ)

Σομζασ Παιδείασ με ςκοπό:
• Σθ καλλιζργεια των επιςτθμϊν, των γραμμάτων των τεχνϊν και τθσ διάδοςθσ τουσ προσ όφελοσ
του κοινωνικοφ ςυνόλου και ιδιαίτερα τθσ μακθτιϊςασ νεολαίασ και των κακθγθτϊν τουσ»
Ψο Δεκαπεντεμελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από:
Α. Ψον Διμαρχο ι Δθμοτικό Χφμβουλο ωσ πρόεδρο.
Β. Ψζςςερισ (4) Δθμοτικοφσ Χυμβοφλουσ, εκ των οποίων δφο (2) από τθ μειοψθφία
Γ. Εννζα (9) δθμότεσ − μζλθ τα οποία κατζχουν ανάλογθ επαγγελματικι εμπειρία και τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ που ςυνάδουν με το ςκοπό του Ρ.Υ.Δ.Δ.
Δ. Ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων.
Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου είναι για δυόμιςθ ζτθ. Ειδικά για τθν περίοδο
2011 ωσ 2014 θ κθτεία των μελϊν του Δ. Χ. ιταν διετισ θ πρϊτθ μζχρι 31/12/2012 και θ δεφτερθ
μζχρι 31/8/2014. Από τον Χεπτζμβριο του 2014 άρχιςε θ κθτεία του κθτεφοντοσ ςιμερα
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κατά τθν προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο ιταν:
Αναςταςία Πακαρϊνα- Ψυχογιοφ
Χπφροσ Υαπαγεωργίου
Ελζνθ Αϊδίνθ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
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Γεϊργιοσ Βοςκόσ
Γεϊργιοσ Φραντηισ
Γεϊργιοσ Ακριϊτθσ
Γεωργία Υαπακαναςίου
Χταφροσ Πακαρίου
Απόςτολοσ Ηιϊγασ
Υαναγιϊτα Σκτωνιάτθ Ψάρλα
Ελευκζριοσ Ξωνςταντινάκθσ
Κωμάσ Χαρίςθσ
Χοφία Χονδρογιάννθ
Άγγελοσ Ππαράκοσ
Αναςταςία Χατηθηιςθ

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο το Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από τουσ:
Αικατερίνθ Ξυριακοφ -Ξαλαμιϊτθ
Χωτιρθσ Ανυφαντισ
Πιχαιλ Ξεράτςασ
Αναςταςία Πακαρϊνα- Ψυχογιοφ
Λωάννα Δαριβζρθ
Δθμιτριοσ Πεγαρίτθσ
Γεϊργιοσ Αραπάκθσ
Ξαλλιόπθ Αργφρθ
Ελζνθ Αφεντάκθ- Χαλζπα
Χπφροσ Ξονκορδάτοσ
Αργυροφλα Ψςαλκιτηι- Ψςάλλα
Γεϊργιοσ Ρτάλθσ
Λωάννθσ Ψινιοσ
Ακανάςιοσ Χπυριδάκθσ
Αναςταςία Δαουτίδθ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Σι αρμοδιότθτεσ του «Δθμοτικοφ Σργανιςμοφ Άκλθςθσ Υολιτιςμοφ και Υεριβάλλοντοσ− Χαλκίδασ»
Δ.Σ.Α.Υ.ΥΕ.Χ9. ςφμφωνα με τθν ςυςτατικοφ πράξθ είναι:
«1. κοπόσ του Νομικοφ Προςϊπου είναι θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των κάτωκι υπθρεςιϊν με
γνϊμονα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των κατοίκων:

[9]Ο Γ.Ο.Α.ΠΔ.Υ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εμήο λνκηθψλ πξνζψπσλ 1.
Γεκνηηθή ρνιή Μπαιιέηνπ Ρπζκηθήο Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 2.Γεκνηηθφ Ωδείν Υαιθίδαο «Ν.
θαιθψηαο», 3.Μνπζηθά χλνια Γήκνπ Υαιθηδέσλ,4. Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Υαιθίδαο
(ΓΑΚ), 5. Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Υαιθίδαο, 6.Γεκνηηθφ ηάδην Ν.Αξηάθεο, 7. Οξγαληζκφο
Άζιεζεο Υαιθίδαο, 8. Οξγαληζκφο Άζιεζεο θαη Νενιαίαο (ΟΝΑ)
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Σομζασ Περιβάλλοντοσ με ςκοπό:
• τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων και τθ καταπολζμθςθ τθσ ρφπανςθσ ςτθν
περιφζρειά τουσ
• τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ Κακαρζσ Ακτζσ – Κακαρζσ Θάλαςςεσ του Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
• τθ λειτουργία εργαςτθρίου για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ του διμου
Σομζασ Πολιτιςμοφ με ςκοπό:
• τθ λειτουργία βιβλιοκικθσ,
• τθ λειτουργία πολιτιςτικοφ και πνευματικοφ κζντρου,
• τθ λειτουργία μουςείου,
• τθ λειτουργία πινακοκικθσ
• τθ λειτουργία κινθματογράφου και κεάτρου
• τθ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, κεατρικϊν παραςτάςεων και άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
• τθ λειτουργία φιλαρμονικισ και μουςικϊν ςχθμάτων
• τθ λειτουργία ςχολισ χοροφ, ηωγραφικισ, γλυπτικισ και κεάτρου
• τθ λειτουργία ωδείου
• τθ λειτουργία καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων Σομζασ Ακλθτιςμοφ με ςκοπό:
• τθ λειτουργία ακλθτικϊν κζντρων
• τθ λειτουργία γυμναςτθρίων
• τθ διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων
• τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα μαηικοφ ακλθτιςμο
• τθ λειτουργία τμθμάτων ακλθτιςμοφ και άκλθςθσ
• τθ λειτουργία τθσ δράςθσ «Νερό και Άνκρωποσ»

Ψο Δεκαπεντεμελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από:
Α. Ψον Διμαρχο ι Δθμοτικό Χφμβουλο ωσ πρόεδρο.
Β. Ψζςςερισ (4) Δθμοτικοφσ Χυμβοφλουσ, εκ των οποίων δφο (2) από τθ μειοψθφία
Γ. Εννζα (9) δθμότεσ − μζλθ τα οποία κατζχουν ανάλογθ επαγγελματικι εμπειρία και τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ που ςυνάδουν με το ςκοπό του Ρ.Υ.Δ.Δ.
Δ. Ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων.
Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου είναι για δυόμιςθ ζτθ. Ειδικά για τθν περίοδο
2011 ωσ 2014 θ κθτεία των μελϊν του Δ. Χ. ιταν διετισ θ πρϊτθ μζχρι 31/12/2012 και θ δεφτερθ
μζχρι 31/8/2014. Από τον Χεπτζμβριο του 2014 άρχιςε θ κθτεία του κθτεφοντοσ ςιμερα
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
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Ξατά τθν προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο και ζωσ τθν 14 Απριλίου 2014 θ ςφνκεςθ του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ιταν:
Αργυροφλα Ηλακϊνθ

Υρόεδροσ

Γεϊργιοσ Γεραντϊνθσ

Αντιπρόεδροσ

Διμοσ Ξορδθσ

Πζλοσ

Χαράλαμποσ Ξϊςταροσ

"

Δθμιτριοσ Υαπαποςτόλου

"

Λωάννθσ Βελλισ

"

Χοφία Ευγενικοφ- Ψηιτηικόγλου

"

Ειρινθ Αϊνδιλι

"

Ελπίδα Ποφλου- Χατηθςτάμου

"

Γεϊργιοσ Χταμογιάννθσ

"

Αικατερίνθ Χατόλα

"

Λϊαννθσ Ππιλάλθσ

"

Ξωνςταντίνοσ Ξοφτρασ

"

Γεϊργιοσ Βελιςςαράκοσ

"

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων

"

Από 14 Απριλίου 2014 ζωσ 31 Αυγοφςτου 2014 ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο μετείχαν οι ακόλουκοι:
Ελζνθ Αιδίνθ
Γεϊργιοσ Γεραντϊνθσ
Διμοσ Ξόρδθσ
Χαράλαμποσ Ξϊςταροσ
Διαμαντισ Ξαρκαντελίδθσ
Λϊαννθσ Βελλισ
Χοφία Ευγενικοφ- Ψηιτηικόγλου
Ειρινθ Αϊνδιλι
Λωάννα Γκόγκου
Χπάρτακοσ Ποφκασ
Αικατερίνθ Χατόλα
Φιλαλικθσ Ξουρνισ
Χταφροσ Πακαρίου
Λωάννθσ Πίχασ
Βαςίλθσ Υετρογιάννθσ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο το Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από τουσ:
Αργυροφλα Ηλακϊνθ- Ελλθνικοφ
Ξωνςταντίνοσ Αναγνωςτάκθσ
Υαπαγιϊτθσ Γεωργαράσ
Χαράλαμποσ Ξϊτςαροσ
Ευάγγελοσ Χταματοφκοσ
Ξρυςταλία Ξαλαχάνθ
Ξωνςταντίνοσ Βουρδάνοσ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
"
"
"
"
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Εφθ Βαρβάρου Σικονόμου
Χαράλαμποσ Ξαρλισ
Παρία Βαγιάννθ
Χαράλαμποσ Ξουςκοφτθσ
Ρικολζτα Υολφχρονου
Κεμιςτοκλισ Βαςιλείου
Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων

"
"
"
"
"
"
"

Θ Δθμοτικι Επιχείριςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ «Αρζκουςα» προιλκε από τθν
ςυγχϊνευςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Ϊδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Διμων Ανκθδόνοσ, Οθλαντίων, Ρ.
Αρτάκθσ και Χαλκίδασ και τθν επζκταςθ αντικειμζνου ςτα διοικθτικά όρια του πρϊθν Διμου
Αυλίδασ. Χκοπόσ τθσ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τθν ςυςτατικι τθσ πράξθ είναι: «I. να αντιμετωπίηει
ριηικά, μεκοδικά και μακροχρόνια το όλο κφκλωμα φδρευςθσ αποχζτευςθσ των περιοχϊν τθσ
Χαλκίδασ, Νζασ Αρτάκθσ, Ανκθδόνασ, Λθλαντίων και Αυλίδασ και να εκςυγχρονίηει τθ λειτουργία
του, με τθν καταςκευι (τθν δαπάνθ των οποίων είναι αδφνατον να αντιμετωπίςει ο Διμοσ με τα
ζςοδά του) των ζργων:
− υδραγωγείων τθσ περιοχισ,
− ςυμπλιρωςθ και επζκταςθ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των περιοχϊν αυτϊν,
−δικτφου ακακάρτων και ομβρίων υδάτων,
II. να εξαςφαλίηει τθ χρθματοδότθςθ των ζργων με επιδοτιςεισ, δάνεια και ίδιουσ πόρουσ που
προβλζπονται από το Ν. 1069/80.»
Θ επιχείρθςθ διοικείται από ενδεκαμελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο που τα μζλθ του ορίηονται μαηί με
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ με απόφαςθ Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. Από τα ζντεκα (11) μζλθ του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου: Ψζςςερισ (4) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου Χαλκιδζων, ο ζνασ εκ
των οποίων προτείνεται από τθν μειοψθφία.
Ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ.
Ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ Φορζα (Χυλλόγου Υολιτικϊν Πθχανικϊν ι άλλου).
Υζντε (5) είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου Χαλκίδασ που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το
αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο ορίηει από τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου τον Υρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ακολουκεί τθν κθτεία του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και λιγει
με τθν εγκατάςταςθ των νζων μελϊν.

Από τθν ςφςταςι τθσ ζωσ τθν 31/8/2014 θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ιταν θ
ακόλουκθ:
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Ελζνθ Βάκα
Ξων/νοσ Οεμπζςθσ
Αναςταςία Ψυχογιοφ- Πακαρϊνα
Χαράλαμποσ Ξϊςταροσ
Γεϊργιοσ Ψφχασ
Χτζλιοσ Παργαρίτθσ
Λωάννα Γκόγκου
Γεϊργιοσ Χκουραδάκθσ
Λωάννθσ Οάμπρου
Χριςτοσ Ξοφκουρασ
Αναςτάςιοσ Χτρουμποφλθσ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"
"
"
"

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ ΔΕΩΑΧ είναι:
Χριςτοσ Υαγϊνθσ
Πιχάλθσ Ξεράτςασ
Γεϊργιοσ Γιαννοφκοσ
Ελζνθ Βάκα
Χταφροσ Κεοδϊρου
Εμμανουιλ Ξουράκθσ
Ρικόλαοσ Χατηθφϊτθσ
Πιχαιλ Ξωςτοφροσ
Αικατερίνθ Χιμιτηι
Υαναγιϊτθσ Ψηαφζροσ
Χριςτοσ Ξοφκουρασ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλθ
"
"
"
"
"
"
"
"

Θ ΔθμοτικιΑνϊνυμθ Εταιρεία Εκμετάλλευςθσ Υεριουςίασ Χαλκίδασ- ΔΑΕΥΕΧ. δθμιουργικθκε τον
Δεκζμβριο του 2010 και ζχει ωσ αρμοδιότθτα «α) Θ αξιοποίθςθ και θ εκμετάλλευςθ των
ακόλουκων ακινιτων, κοινοχριςτων χϊρων, υπζργειων και υπόγειων χϊρων ςτάκμευςθσ
οχθμάτων ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων, τα οποία τθσ παραχωροφνται κατά χριςθ:
i) Πίςτα μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ.
ii) Γθπεδικι ζκταςθ ςτθν Βόρεια Εφβοια.
β) Κάκε είδουσ δραςτθριότθτα αξιοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ ακινιτων, οικοπζδων και
κοινοχριςτων
χϊρων του Διμου Χαλκιδζων, που ζχουν εκχωρθκεί κατά χριςθ ςτθν Επιχείρθςθ.
γ) Θ εκπόνθςθ οικονομικϊν, οικονομοτεχνικϊν και τεχνικϊν μελετϊν, για επενδυτικά ςχζδια που
ςυνδζονται με τον παραπάνω ςκοπό κ.λπ.
δ) Θ επιχειρθματικι, ανάλθψθ ςχεδίων, πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν που εξυπθρετοφν τθν
αξιοποίθςθ
και εκμετάλλευςθ ακινιτων και κοινοχριςτων χϊρων που ζχουν εκχωρθκεί ςτθν Επιχείρθςθ από
τον Διμο Χαλκιδζων.
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ε) Διενζργεια εκτιμιςεων γθσ, πραγματοποίθςθ κτθματικϊν εργαςιϊν, μεκοδολογιϊν καταγραφισ
και εκτίμθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Χαλκιδζων.
ςτ) Θ παροχι κάκε είδουσ υπθρεςιϊν ςτάκμευςθσ και λειτουργίασ πλυντθρίων αυτοκινιτων ςτουσ
παραπάνω χϊρουσ με εμπορικι δραςτθριότθτα και εκμετάλλευςθ.
η) Θ ςφμπραξθ, κοινοπραξία, ςυμμετοχι ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και γενικότερα θ ςυνεργαςία
και οι ανακζςεισ ςε άλλεσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ για τθν πραγματοποίθςθ των παραπάνω
ςκοπϊν, ωσ θ νομοκεςία προβλζπει για Δθμοτικζσ Μονομετοχικζσ Επιχειριςεισ Αξιοποίθςθσ
Ακινιτων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
ε) Θ προϊκθςθ και θ προβολι των ςυμφερόντων τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει εκχωρθκεί
κατά χριςθ ςτθν Επιχείρθςθ.»
Διοικείται από Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελοφμενο από 9 μζλθ τα οποία ορίηονται για κθτεία ίςθ
με τθ κθτεία του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου.
Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κατά τθν προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο ιταν:
Φάνθσ Χπανόσ
Δθμιτριοσ Οεμπζςθσ
Κεοδόςιοσ Ξουκουβίνοσ
Ελζνθ Αϊδίνθ
Ανδρομάχθ Χτραβοδιμου
Διαμαντισ Ξαρκαντελίδθσ
Ξαλομοίρα Πζργου
Γεϊργιοσ Πθναδάκθσ
Χοφίασ Υαναγιϊτθσ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Διευκφνων Χφμβουλοσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο το Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από τουσ:
Γεϊργιοσ Ψφχασ
Ανδρζασ Υαπανδρζου
Χτζλιοσ Παργαρίτθσ
Αναςτάςιοσ Πάηθσ
Αλζξανδροσ Υιτςοφνθσ
Χπφρο Υαλαιολόγο
Χτζλιο Ξουτςοφκθ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Διευκφνων Χφμβουλοσ
Πζλοσ
"
"
"

Χχετικά με τισ Χχολικζσ Επιτροπζσ αναφζρεται ότι θ διοίκθςι τουσ αποτελείται από 5 ζωσ 15 μζλθ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 240 του ΞΔΞ, και ςε αυτι ορίηονται οπωςδιποτε:
 Ψουλάχιςτον δφο διευκυντζσ, εκ των πζντε αρχαιοτζρων, των ςχολικϊν μονάδων,
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.
 Ψουλάχιςτον ζνασ εκπρόςωποσ τθσ αντίςτοιχθσ ζνωςθσ γονζων, και ςτθν περίπτωςθ
που δεν υπάρχει ζνωςθ γονζων, ζνασ εκπρόςωποσ των υφιςτάμενων ςυλλόγων
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γονζων, κατά προτεραιότθτα μεγζκουσ ςχολικισ μονάδασ.
 Ψουλάχιςτον ζνασ εκπρόςωποσ των μακθτικϊν κοινοτιτων για τα ςχολεία τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κατά προτεραιότθτα μεγζκουσ ςχολικισ μονάδασ.
 Ξατά τισ ςυνεδριάςεισ των Χχολικϊν Επιτροπϊν, όταν ςυηθτοφνται κζματα τα οποία
αφοροφν ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα, καλείται ο οικείοσ διευκυντισ ςχολικισ
μονάδασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει με δικαίωμα ψιφου.
Θ διοίκθςθ των Χχολικϊν Επιτροπϊν του Διμου Χαλκιδζων ζχει ωσ εξισ:
Χτθν Χχολικισ Επιτροπι Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά τθν προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο
μετείχαν ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο οι ακόλουκοι:
Ελζνθ Αϊδίνθ
Αγγελικι Φρατηεςκίδου
Αναςταςία Πακαρϊνα- Ψυχογιοφ
Ξωνςταντίνοσ Φιγοσ
Γεϊργιοσ Γιαννοφκοσ
Δθμιτριοσ Υαπαποςτόλου
Χριςτοσ Ππλζτςασ
Ευάγγελοσ Χφυράκθσ
Αικατερίνθ Αλεξίου
Υαναγιϊτθσ Αναςταςιάδθσ
Παρία Χουλιζρθ
Λωάννθσ Ψςακνάκθσ
Χτυλιανι Βαβουλιϊτθ
Ξωνςταντίνοσ Ξοφτρασ
Υαναγιϊτα Ξάλφα

Υρόεδροσ
Πζλοσ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Χχολικισ Επιτροπισ ορίςτθκαν
οι:
Ελζνθ Πιτηιφίρθ
Πάνοσ Ππαλογιάννθσ
Γεϊργιοσ Γιογιόσ
Λωάννθσ Ππάκασ
Δθμιτριοσ Χζρρασ
Άρθσ Αυξωνίδθσ
Παγδαλθνι Βενιηζλου
Γεωργία Χταματοφκου
Ανζςτθσ Ξφριλλοσ
Χρυςαυγι Πζρμθγκα
Αναςταςία Οουκαδάκθ
Ξων/νοσ Ππαροφτασ
Κάλεια Ξαλαμπαλίκθ
Ευκφμιοσ Πωραϊτθσ

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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Από τθν 19 Παίου 2015 Υρόεδροσ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ είναι ο Δθμοτικόσ Χφμβουλοσ κ. Πάνοσ
Ππαλογιάννθσ λόγω παραιτιςεωσ τθσ κ. Ελζνθσ Πιτηιφίρθ τθν κζςθ τθσ οποίασ καταλαμβάνει ωσ
μζλοσ τθσ Επιτροπισ ο Δθμοτικόσ Χφμβουλοσ κ. Ρικόλαοσ Γεωργαλάσ
Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Χχολικισ Επιτροπισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά τθν
προθγοφμενθ δθμοτικι περίοδο αποτελείται από τουσ ακόλουκουσ:

Βαςίλειοσ Γουρνισ10
Φάνθσ Χπανόσ11
Ξωνςταντίνοσ Ξανατςζλοσ
Αργυροφλα Ηλακϊνθ
Διμοσ Ξόρδθσ
Διαμαντισ Ξαρκαντελίδθσ
Γεϊργιοσ Βλαχογιϊργοσ
Φίλιπποσ Πακρισ
Γεϊργιοσ Ππαςοφκοσ
Πιχαιλ Ππαλαφοφτθσ
Χοφία Οιαμπότθ
Λωάννα Γκόγκου
Αλζξανδροσ Οζκκασ
Οιάνα Πυλωνά
Πυριαμ Δθμάκου
Ευτυχία Φίλιππα

Υρόεδροσ
Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Χχολικισ
Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι θ ακόλουκθ:
Αντϊνιοσ Υατζλθσ
Χωτιριοσ Γεωργίου
Ξων/νοσ Ψςάμαρθσ
Αναςτάςιοσ Πάηθσ
Ξων/νοσ Ππαροφτασ
Βαςίλειοσ Γουρνισ
Χτζφανοσ Ππουρνάηοσ
Χπυριδοφλα Υουλιανίτου
Λωάννθσ Ξοντογιάννθσ
Πιχαιλ Ππαλαφοφτθσ
Χπφροσ Γκρινιάρθσ
Ρικόλαοσ Ξωνςταντίνου
Πιχαιλ Ψςομϊκοσ
Ρικιτασ Γιαννάκθσ
Ξωνςταντίνα Χζρρα

Υρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Πζλοσ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

[10] Από ζύζηαζη έως 31/12/2012
[11]1/1/2013-31/8/2014
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2.1.8. Γενικόσ Γραμματζασ.
Σ Γενικόσ Γραμματζασ δεν είναι αιρετό όργανο του Διμου, ςυνεπϊσ δεν μετζχει πολιτικά ςτο
ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ. Ωσ μετακλθτόσ ανϊτατοσ διοικθτικόσ παράγοντασ του Διμου μετζχει
κατϋεξοχιν ςτθν διοικθτικι δομι. Σ ρόλοσ του όμωσ δεν είναι απολφτωσ διοικθτικόσ. Ωσ επιτελικό
όργανο ςυνδζει το πολιτικό επίπεδο με το διοικθτικό. Πετζχει χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτθν
Εκτελεςτικι Επιτροπι, δθλαδι τθν «οιωνεί Ξυβζρνθςθ» του Διμου και αυτό ακριβϊσ του
προςδίδει μερικϊσ πολιτικι λειτουργία. Ξατά παρζκκλιςθ τον κατατάςςουμε ςτα όργανα του
ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ.
Σ Γενικόσ Γραμματζασ ςυνεπικουρεί τον Διμαρχο ςτθν άςκθςθ ιδίωσ των διοικθτικϊν λειτουργιϊν
και μάλιςτα εκείνων που αναφζρονται ςτθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου.
Υαρότι αυτι είναι θ ratio τθσ κεςμικισ κζςθσ του Γενικοφ Γραμματζα, ο Διμαρχοσ δεν
περιορίηεται ςε αυτό αλλά μπορεί να ανακζςει και επιπλζον επιτελικζσ αρμοδιότθτεσ.
Χφμφωνα με τον ιςχφοντα Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ του Διμου Χαλκιδζων οι
αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Γραμματζα είναι: «Ο Γενικόσ Γραμματζασ υποςτθρίηει το Διμαρχο ςτα
διοικθτικά του κακικοντα υλοποιϊντασ τισ αρμοδιότθτεσ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ ςτο ςυντονιςμό
των

δθμοτικϊν

υπθρεςιϊν,

αποτελεςματικότθτα

ςτθν

ζτςι

επίτευξθ

ϊςτε
των

να

εξαςφαλίηεται

περιοδικϊν

ςτόχων

με
και

αποδοτικό

τρόπο

προγραμμάτων

θ
που

αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου.
Ειδικότερα ο Γενικόσ Γραμματζασ:
1) Προΐςταται των υπθρεςιϊν του Διμου, παρζχει οδθγίεσ, δίνει κατευκφνςεισ και, γενικότερα,
ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ του Διμου κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ
αντίςτοιχουσ προϊςταμζνουσ.
2) Μεριμνά για τθν επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κεμάτων που είναι προσ
ςυηιτθςθ ενϊπιον του Δθμοτικοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ
Ποιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ ι ζχουν
ιδθ ςυηθτθκεί ςε αυτά, κακϊσ και να τα υποςτθρίηει ενϊπιον των ανωτζρω οργάνων, εφόςον
κρίνεται απαραίτθτο από τον Πρόεδρό τουσ.
3) Παρακολουκεί τθ διαδικαςία εφαρμογισ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου, τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό Διευκυντι.
4) υμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου και των Ετθςίων
Προγραμμάτων Δράςθσ του Διμου και παρακολουκεί τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων
και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα πολιτικά
όργανα του Διμου.
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5) Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ετοιμαςία των περιοδικϊν απολογιςμϊν δράςθσ του Διμου
ςφμφωνα προσ τα αντίςτοιχα προγράμματα ι τισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ και ενθμερϊνει
ςχετικά τθν Εκτελεςτικι Eπιτροπι.
6) Οργανϊνει κάκε νζα υπθρεςία που δθμιουργείται ςτο Διμο και μεριμνά για τθ ςυνεχι
βελτίωςθ τθσαποτελεςματικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου, τθν προςαρμογι τθσ
λειτουργίασ τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του
ςτελεχικοφ δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων του Διμου.
7) Προβαίνει ςτθ μελζτθ και ειςιγθςθ μζτρων για τθ βελτίωςθ και προαγωγι των λειτουργιϊν
του Διμου.
8) Δφναται να ςυγκαλεί περιοδικά ι κατά περίπτωςθ υντονιςτικά υμβοφλια ςτα οποία
μετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ το ςφνολο ι μζροσ (ανάλογα με ομοιογενι κεματικά
αντικείμενα) των υπθρεςιϊν του Διμου.
9) Παρακολουκεί τισ δραςτθριότθτεσ των νομικϊν προςϊπων του Διμου και ςυνεργάηεται με τισ
διοικιςεισ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ των αποτελεςμάτων από τθν
δραςτθριοποίθςι τουσ προσ τουσ ςτόχουσ του Διμου.
10)

Τπογράφει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ αδειϊν με ι χωρίσ αποδοχζσ και μετακίνθςθσ εκτόσ

ζδρασ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των υπαλλιλων του Διμου εφϋόςον του ζχει
μεταβιβαςτεί θ αρμοδιότθτα
11)

Τπογράφει ζγγραφα ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ

12)

υντονίηει το ζργο των αντιδθμάρχων.

Ξατά τθν περίοδο 2011- 2014 και ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2014 Γενικόσ Γραμματζασ του Διμου
Χαλκιδζων, με απόφαςθ του Δθμάρχου κ. Ακαναςίου Ηεμπίλθ είχε οριςτεί και υπθρετοφςε ο
Σικονομολόγοσ κ. Ξωνςταντίνοσ Οαγόσ. Ξατά τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο ο Διμαρχοσ κ.
Χριςτοσ Υαγϊνθσ όριςε ωσ Γενικό Γραμματζα τον Σικονομολόγο - Διεκνολόγο κ. Ψθλζμαχο
Πωραϊτθ, πρϊθν Εκτελεςτικό Γραμματζα τθσ Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων.
Θ εφαρμογι του κεςμοφ του Γενικοφ Γραμματζα ςτο Διμο Χαλκιδζων μπορεί να αποτιμθκεί
κετικά διότι ο μεν Διμοσ είναι ζνασ από τουσ μεγάλουσ Διμουσ, με ορατά κενά ςτθ διοικθτικι του
ανάπτυξθ, με πολιτικι κουλτοφρα χαλαροφ ςυντονιςμοφ και παράλλθλα ςε οριςμζνουσ τομείσ
υπερεκτίμθςθ των πελατειακϊν ςχζςεων. Θ ανάλθψθ του διοικθτικοφ ςυντονιςμοφ από τον Γενικό
Γραμματζα ιδίωσ όταν ςυνοδεφεται από ςφγχρονεσ διοικθτικζσ τεχνικζσ καλφπτει τα κενά τθσ
διοικθτικισ ανάπτυξθσ και μεςοπρόκεςμα εμπεδϊνει νζα ςφγχρονα και αποτελεςματικά πρότυπα
διοίκθςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου.
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2.2. ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ ΜΑΙ ΦΩΟ ΟΡΞΙΜΩΟ
ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ
2.2.1. Ματαγραφι των Χπθρεςιϊν και Οομικϊν Σροςϊπων του Διμου

Σ Διμοσ Χαλκιδζων όπωσ εξάλλου κάκε Διμοσ ςτθν ελλθνικι αλλά και ςτθν ευρωπαϊκι ζννομθ
τάξθ ςυγκροτείται ςε ζνα ςφνολο νομικϊν προςϊπων δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου με κζντρο
και εποπτεφοντα οργανιςμό το κυρίωσ νομικό πρόςωπο του Διμου. Ψο νομικό αυτό πρόςωπο
αςκεί μζροσ των αρμοδιοτιτων του διαμζςου τθσ ςυγκρότθςθσ διακριτϊν τυπικά αυτοτελϊν
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου και τθν ανάκεςθ ςε αυτά των αρμοδιοτιτων
αυτϊν. Πετά τθν ιςχφ του ν.3852/2010 και τθν ςυγκρότθςθ του ενιαίου, «καλλικρατικοφ» Διμου
ο αρικμόσ των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων που μπορεί να ιδρφει ο Διμοσ περιορίηεται
αρικμθτικά12 ςε δφο νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και ςε δφο δθμοτικζσ επιχειριςεισ13.
Ξατϋεξαίρεςθ επιτρζπεται14 θ διατιρθςθ και προχφιςτάμενου δθμοτικοφ νομικοφ προςϊπου

[12]Βι. άξζξν 103, παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 «1. Κάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη: α)
Έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ,
αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006,
φπσο ηζρχεη. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1)
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ (300.000) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα γηα
θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.β) Έλα
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.»
[13]Βι. άξζξν 107 ηνπ λ.3852/2010 «1. Οη δήκνη κπνξεί λα έρνπλ κφλνλ: α) κία θνηλσθειή
επηρείξεζε, β) κία δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.), γ) κία
επηρείξεζε κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, εθφζνλ
ιεηηνπξγνχζαλ αληίζηνηρεο ζηνπο ζπλελνχκελνπο δήκνπο, θαη δ) κία δεκνηηθή αλψλπκε
εηαηξία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ., εθφζνλ είραλ ζπζηαζεί ηέηνηεο εηαηξίεο ζηνπο
ζπλελνχκελνπο δήκνπο.2. Οη δήκνη κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλψλπκεο
εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ Κ.Γ.Κ..
3. Τθηζηάκελεο αζηηθέο
εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 111
ηνπ παξφληνο»

[14]Βι. άξζξν 103, παξ. 3 ηνπ λ.3852/2010 «3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
δήκσλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο,
εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ, καθξνρξφληαο απφδνζεο έξγνπ θαη γεληθφηεξεο θαηαμίσζεο
ηεο πξνζθνξάο ηνπο δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ δηαηήξεζε. Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο
απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ
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δθμοςίου δικαίου όταν ο ςκοπόσ τθσ ίδρυςισ του είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ και κυρίωσ υπθρετεί
ευρφτερουσ κεματικοφσ ςτόχουσ. Σ Διμοσ Χαλκιδζων δεν αξιοποίθςε αυτι τθν ευχζρεια που
παρζχει ο νομοκζτθσ.
Ειδικότερα ο Διμοσ Χαλκιδζων ζχει υπό τθν εποπτεία του δφο νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου
προερχόμενα από τθν ςυγχϊνευςθ προχφιςταμζνων νομικϊν προςϊπων. Υρόκειται για α) Ψον
Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Υαιδείασ, Υροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Χαλκίδασ» Δ.Σ.Υ.Υ.Α.Χ. και β)
«Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Άκλθςθσ Υολιτιςμοφ και Υεριβάλλοντοσ − Χαλκίδασ» Δ.Σ.Α.Υ.ΥΕ.Χ.Χτο
μεν πρϊτο δθμοτικό νομικό πρόςωπο ζχει ανατεκεί θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ κοινωνικισ
πολιτικισ του Διμου, όπωσ οι δομζσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, τα Ξζντρα Ανοικτισ Υροςταςίασ
Θλικιωμζνων και οι δθμοτικοί παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί. Χτο δεφτερο νομικό πρόςωπο
ζχουν ανατεκεί οι αρμοδιότθτεσ τθσ πολιτιςτικισ και ακλθτικισ πολιτικισ του Διμου με ζμφαςθ
ςτθ διοργάνωςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, τθν λειτουργία των δομϊν παροχισ πολιτιςτικισ
παιδείασ, θ διαχείριςθ των ακλθτικϊν χϊρων.
Ωσ προσ τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου λειτουργοφν δφο δθμοτικζσ επιχειριςεισ: α) θ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ (Δ.Ε.Ω.Α.Χ.) «ΑΦΕΚΣΩΧΑ» και β) θ
Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Εκμετάλλευςθσ Υεριουςίασ Χαλκίδασ

«Δ.Α.Ε.ΥΕ.Χ.». Θ πρϊτθ

προιλκε από τθν ςυγχϊνευςθ των προχφιςτάμενων ΔΕΩΑ των Διμων που ςυνενϊκθκαν ςτον
ενιαίο Διμο Χαλκιδζων ενϊ θ δεφτερθ διατθρικθκε με βάςθ τθ διάταξθ του άρκρου 107, παρ.1
ςτοιχ. δϋ του ν.3852/2010 και θ οποία ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ
του Διμου15.
Υζραν των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων ςυγκροτοφνται και λειτουργοφν δφο Χχολικζσ Επιτροπζσ,
μία για τθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και μία για τθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Σι Χχολικζσ
επιτροπζσ αςκοφν τθν αρμοδιότθτα τθσ μζριμνασ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν και
τθν ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων16.

δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη εηδηθά ε ζπλδξνκή
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ»
[15] «κία δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ., εθφζνλ είραλ ζπζηαζεί
ηέηνηεο εηαηξίεο ζηνπο ζπλελνχκελνπο δήκνπο»
[16] Βι. άξζξν 103, παξ. 2 ηνπ λ.3852/2010 «2. Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ
πεξηέξρνληαη ζην λέν δήκν ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά
ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δηδηθά γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, απηέο
ζπγρσλεχνληαη ζε δχν λνκηθά πξφζσπα, έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλά- δεο ηεο πξσηνβάζκηαο
θαη έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηνπο δήκνπο κε
πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) θαηνίθσλ κπνξεί λα ζπζηαζνχλ
αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα θαζεκία δεκνηηθή θνηλφηεηα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά
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Ψο νομικό πρόςωπο του Διμου Χαλκιδζων πζραν τθσ εποπτείασ που αςκεί ςτα προαναφερόμενα
δθμοτικά νομικά πρόςωπα τα οποία αναλαμβάνουν τθν άμεςθ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ
κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και ακλθτικισ πολιτικισ κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ των υποδομϊν
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ αλλά και μζρουσ του τομζα διαχείριςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ,
αςκεί άμεςα με τισ υπθρεςίεσ του όλεσ τισ άλλεσ αρμοδιότθτεσ.
Θ οργάνωςθ των Ωπθρεςιϊν του Διμου Χαλκιδζων διζπεται από τον ιςχφοντα και υπό
τροποποίθςθ Σργανιςμό Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ. Σι υπθρεςίεσ του Διμου ςυγκροτοφνται με τθν
προβλεπόμενθ από τον νόμο και τθ διοικθτικι επιςτιμθ ιεραρχικι δομι. Βάςθ ςτθν οργανωτικι
δομι είναι τα Ψμιματα τα οποία ςυνκζτουν με κριτιριο τθν ςυνάφεια του αντικειμζνου τισ
Διευκφνςεισ ενϊ κάκε Ψμιμα διαρκρϊνεται ςε επιμζρουσ οργανικζσ υπομονάδεσ, τα Γραφεία. Ψο
ςφνολο των Διευκφνςεων του Διμου ςυνκζτουν τθν Γενικι Διεφκυνςθ. Χτο Διμο Χαλκιδζων θ
προβλεπόμενθ ςτον Σργανιςμό Γενικι Διεφκυνςθ δεν ζχει ςυγκροτθκεί και δεν λειτουργεί διότι
δεν προκφπτει θ αναγκαιότθτά τθσ λόγω τθσ κεςμοκζτθςθσ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Γραμματζα του
Διμου. Θ πρόβλεψθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτον ιςχφοντα Σργανιςμό υπθρετεί περιςςότερο τθν
«μθχανιςτικι» πρακτικι ςφνταξθσ των Σργανιςμϊν και όχι τθν «λειτουργικι» πρακτικι θ οποία
κακορίηεται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ Διοίκθςθσ.
Σ ιςχφον Σργανιςμόσ διαρκρϊνει τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου ςε δζκα Διευκφνςεισ ςτισ οποίεσ
αντιςτοιχοφν ςυνολικά 35 τμιματα. Χυγκεκριμζνα ςυγκροτοφνται οι εξισ Διευκφνςεισ:

1. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογραμματιςμοφ, Ρζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροφορικισ
2. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν
3. Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν
4. Διεφκυνςθ Υροςόδων
5. Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν
6. Διεφκυνςθ Υολεοδομίασ
7. Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν
8. Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ
9. Διεφκυνςθ ΞΕΥ
10. Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηε
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο, δηθαηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ θαη
εμφδσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»

164

Από αυτζσ δεν λειτουργεί πλζον θ Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ λόγω τθσ κατάργθςισ τθσ
αρμοδιότθτάσ17 τθσ με το άρκρο 81 του νόμου 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα
[17] Βλ. άρθρο 81, παρ. 1,4-6 ηοσ ν.4172/2013 «1. Απφ ηελ 23ε.9.2013 θαηαξγνχληαη ζηνπο
δήκνπο νη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ΣΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ΓΔ
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ΤΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Οη ππάιιεινη, ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο
θαηαξγνχληαη, θαη εθφζνλ θαηείραλ ηηο ζέζεηο απηέο ηελ 9ε Ηνπιίνπ 2013, εληάζζνληαη ζην
πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν Ε.2 ηνπ λ. 4093/2012 (Α΄222).
Οπνηαδήπνηε κεηάηαμε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα
θηλεηηθφηεηαο έιαβε ρψξα κεηά ηελ 9ε Ηνπιίνπ 2013 είλαη απηνδηθαίσο άθπξε. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα, νη πξνυπνζέζεηο θαη
ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ ππαιιήισλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν
εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία σο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ξπζκίδνληαη
ηα ζέκαηα ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη ππάιιεινη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα δεηήκαηα
αλάζεζεο ζε απηνχο επηπιένλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ αζηπλνκία ηάμεο. Με
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε θαζνξίδνληαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 4,
θαζψο θαη δεηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νηθείνπο δήκνπο, ηδίσο κέζσ ηεο απφ
θνηλνχ θαηάξηηζεο εηήζησλ ζρεδίσλ δξάζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο
θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ξπζκίδεηαη ην είδνο, ην αληηθείκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ πθίζηαληαη νη αλσηέξσ ππάιιεινη κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία, ν ηχπνο, ην ρξψκα θαη ε ζχλζεζε ηεο ζηνιήο ηνπο, ηα αλαγθαία εθφδηα θαη ν
ηχπνο ηνπ εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο κε ην νπνίν εθνδηάδνληαη. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα, νη πξνυπνζέζεηο θαη
ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ ππαιιήισλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν
εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζηνπο θιάδνπο ΓΔ Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο θαη ΓΔ
Φχιαμεο ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ξπζκίδεηαη ην είδνο,
ην αληηθείκελν θαη ε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο πνπ πθίζηαληαη νη αλσηέξσ ππάιιεινη, κεηά ηελ
έληαμή ηνπο ζηνπο θιάδνπο ΓΔ Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο θαη ΓΔ Φχιαμεο ησλ Καηαζηεκάησλ
Κξάηεζεο………………………………………..4. Αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί κε
δηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ζηε δεκνηηθή αζηπλνκία αζθνχληαη απφ ηηο
23.9.2013 απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.). Ζ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ
δελ ζίγεη ηα έζνδα ησλ δήκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο. Σα έζνδα απηά
ζπλερίδνπλ λα βεβαηψλνληαη θαη λα εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο δήκνπο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπο. Σα θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ
δήκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
νρεκάησλ, παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε παξάιιειε άζθεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αλσηέξσ
αξκνδηνηήησλ απφ ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, θαηφπηλ νξηζκνχ απηψλ κε απφθαζε ηνπ
δεκάξρνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη επίζεο
ν αξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ππαιιήισλ, ε δηάξθεηα άζθεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο, νη ψξεο
απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ
5. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
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μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (
ΦΕΞ Αϋ167/23.7.2013)

Υζραν των Διευκφνςεων προβλζπονται και ςυγκροτοφνται δφο αυτοτελι Ψμιματα. Ψο Αυτοτελζσ
Ψμιμα Δθμάρχου και θ Ρομικι Ωπθρεςία. Αυτοτελισ οργανικι μονάδα ι υπομονάδα είναι εκείνθ
που δεν περιλαμβάνεται ςτθ δομι μίασ Διεφκυνςθσ αλλά εν προκειμζνω υπάγεται απευκείασ ςτθν
διοικθτικι ευκφνθ του ίδιου του Δθμάρχου. Χτθν πράξθ πάντωσ ο βακμόσ αυτοτζλειασ ςε ςχζςθ
με τθν υπαγωγι ςτθ Διεφκυνςθ περιορίηεται από το γεγονόσ τθσ μθ ςυγκρότθςθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ και τθσ άμεςθσ υπαγωγισ των Διευκφνςεων ςτθν διοικθτικι ευκφνθ του Δθμάρχου θ
οποία αςκείται διαμζςου του Γενικοφ Γραμματζα του Διμου. Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ κριτιριο
για τθν ςυγκρότθςθ Αυτοτελοφσ Ψμιματοσ ι Γραφείου είναι θ ιδιαιτερότθτα του διοικθτικοφ
αντικειμζνου, όπωσ π.χ. θ λειτουργία του ιδιαίτερου γραφείου του Δθμάρχου, τθσ ζνταξθσ των
μετακλθτϊν ειδικϊν ςυμβοφλων και ςυνεργατϊν του Δθμάρχου ςτο οργανωτικό ςχιμα του Διμου
ι θ οριηόντια αρμοδιότθτα όπωσ π.χ. θ μονάδα αντιμετϊπιςθσ κρίςεων ι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ, θ
Ρομικι Υροςταςία του Διμου κ.ο.κ.

Ψζλοσ, κακοριςτικόσ για τθν οργανωτικι ςυγκρότθςθ και τθν λειτουργία Ωπθρεςιϊν είναι ο ρόλοσ
του Γενικοφ Γραμματζα του Διμου τόςο εξαιτίασ τθσ αποςτολισ του ςφμφωνα με το ιςχφον
νομοκετικό πλαίςιο όςο και τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.
Ψα δθμοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ ςυγκροτοφνται και
αυτζσ ςε επιμζρουσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τουσ οικείουσ Σργανιςμοφσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ για
τθν δομι και οργάνωςθ των οποίων κα γίνει αναφορά ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ
ζκκεςθσ.

παξφληνο λφκνπ έσο ηηο 22.9.2013, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ,
κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δήκνπο, ε
παξάιιειε άζθεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ
αξκνδηνηήησλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γεκφζηαο
Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ».
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2.2.2. Ρμαδοποίθςθ ςε κεματικοφσ τομείσ
Σ ιςχφον Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ ακολουκεί τθν κεματικι ομαδοποίθςθ των
οργανικϊν μονάδων κατά το πρότυπο18 που ςυνζταξε το 2011 θ Ελλθνικι Εταιρεία Ψοπικισ
Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΨΑΑ). Ζτςι οι κεματικζσ ενότθτεσ είναι:
1.

Σι αυτοτελείσ Ωπθρεςίεσ που υπάγονται ςτο Διμαρχο

2.

Σι Επιτελικζσ Ωπθρεςίεσ

3.

Σι Ωπθρεςίεσ Υεριβάλλοντοσ

4.

Σι Ωπθρεςίεσ Ωποςτιριξθσ

Ωσ αυτοτελείσ υπθρεςίεσ υπαγόμενεσ ςτο Διμαρχο ορίηονται: το Αυτοτελζσ Ψμιμα Δθμάρχου και
θ Ρομικι Ωπθρεςία
Επιτελικζσ Ωπθρεςίεσ είναι θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογραμματιςμοφ, Ρζων Ψεχνολογιϊν
και Υλθροφορικισ
Ωπθρεςίεσ Υεριβάλλοντοσ είναι οι Διευκφνςεισ Υολεοδομίασ, Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν και
Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ
Ωπθρεςίεσ Ωποςτθρικτικζσ είναι οι Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν, Σικονομικϊν, Υροςόδων,
Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, ΞΕΥ και Δθμοτικισ Αςτυνομίασ.

[18] Οη πξφηππνη Οξγαληζκνί πνπ εθπφλεζε ε ΔΔΣΑΑ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ λέσλ
Γήκσλ ζηα πξψηα νξγαλσηηθά βήκαηά ηνπο αθνινχζεζαλ αζθαιψο ηηο επηηαγέο ηνπ
λνκνζέηε ηνπ λ. 3852/2010 πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ νξίδεη φηη «Οη ζπληζηψκελνη δηα ηνπ
παξφληνο δήκνη θαη ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη
ηεο πγθξφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ
3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄), ππνρξενχληαη κέρξη 31.12.2012 λα πεξηιάβνπλ, ζηνπο αλσηέξσ
νξγαληζκνχο, θαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα: α) Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο β) Οηθνλνκηθή ππεξεζία γ) Σερληθή ππεξεζία δ) Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ ε) Γηαθάλεηαο ζη) Ννκηθήο ππνζηήξημεο δ) Γηνίθεζεο – Γηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε) Άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ ζ) Πεξηβάιινληνο – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο η) Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ,
Νέαο Γεληάο θαη ηα) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο, εθφζνλ αζθνχληαη αληίζηνηρεο
αξκνδηφηεηεο.» βι. άξζξν 97 λφκνπ 3852/2010. Ζ αλσηέξσ δηάηαμε έρεη πάλησο
θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα σο πξνο ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ
δεδνκέλνπ φηη θάζε άιιε εξκελεπηηθή εθδνρή ζα απνηεινχζε ππέξκεηξε θαη αλαίηηα
πεξηζηνιή ηεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο ησλ Γήκσλ αθνχ ζα ηνπο ππνρξέσλε λα
αθνινπζήζνπλ νξγαλσηηθά ζρήκαηα αλαληίζηνηρα κε ηηο πξαγκαηηθέο δηνηθεηηθέο αλάγθεο νη
νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη απφ ηελ γεσαλαπηπμηαθή θαη δηνηθεηηθή θπζηνγλσκία θάζε
Γήκνπ. Δμάιινπ νη αλσηέξσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηηο λέεο αξκνδηφηεηεο
ησλ Γήκσλ θαη ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα δεζκεχζεη ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ζηελ ζπκπεξίιεςε
φισλ απηψλ ησλ λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ λέσλ Γήκσλ.
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Θ παραπάνω ομαδοποίθςθ με βάςθ τθν ςυνάφεια του κεματικοφ αντικειμζνου δεν είναι πάντωσ θ
μοναδικι που μπορεί να υπάρξει. Ζνα άλλο κριτιριο είναι θ εςωςτρζφεια ι θ εξωςτρζφεια τθσ
Ωπθρεςίασ με βάςθ το κεματικό αντικείμενο ςε ςχζςθ με τουσ πολίτεσ ι γενικϊσ του χριςτεσ των
υπθρεςιϊν που παρζχει ο Διμοσ. Σι υπθρεςίεσ εςωτερικισ υποςτιριξθσ ςυνεργοφν ζτςι ϊςτε ο
Διμοσ να κακίςταται ικανόσ και αποτελεςματικόσ πάροχοσ υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ και τουσ
επαγγελματίεσ είτε αυτζσ αναφζρονται ςτθν ρφκμιςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, είτε ςτθν ποιότθτα
ηωισ είτε ςτθν κοινωνικι πολιτικι κ.ο.κ.

Ωπό αυτι τθν ζννοια οι Χπθρεςίεσ Εςωτερικισ Χποςτιριξθσ είναι:

1.

Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογραμματιςμοφ, Ρζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροφορικισ,

2.

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν

3.

Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν

4.

Διεφκυνςθ Υροςόδων

5.

Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν

Αντιςτοίχωσ οι Χπθρεςίεσ Εξωςτρζφειασ είναι:


Διεφκυνςθ Υολεοδομίασ



Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν



Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ &Ανακφκλωςθσ



Διεφκυνςθ ΞΕΥ



Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ

Θ ομαδοποίθςθ πάντωσ με βάςθ τθν αναφορά των υπθρεςιϊν ςτθν εςωτερικι υποςτιριξθ ι ςτθν
εξωςτρεφι λειτουργία του Διμου οδθγεί ςτθν επαναξιολόγθςθ τθσ δομισ των ανωτζρω
διευκφνςεων και ςτθν αναδιάταξι τουσ ζτςι ϊςτε οι μεν λειτουργίεσ υποςτιριξθσ να
ςυγκεντρωκοφν ςτισ Διευκφνςεισ Ωποςτιριξθσ ενϊ οι εξωςτρεφείσ λειτουργίεσ να ςυγκεντρωκοφν
ςτισ Ωπθρεςίεσ Εξωςτρζφειασ (ι εξωτερικοφ διοικθτικοφ περιβάλλοντοσ). Ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ
είναι οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ πολιτικισ, ι οι υπθρεςίεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
αδειοδότθςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κ.ο.κ.
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2.2.3. Υυνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ των Χπθρεςιϊν και Οομικϊν Σροςϊπων

2.2.3.1. Αυτοτελζσ Φμιμα Δθμάρχου
Aυτοτελζσ Ψμιμα Δθμάρχου αποτελείται από το Γραφείο Ωποςτιριξθσ Δθμάρχου, το Γραφείο
Ψφπου Επικοινωνίασ και Δθμοςιϊν Χχζςεων και Γραφείο Ειδικϊν Χυμβοφλων – Χυνεργατϊν.
Ψα Γραφεία: Διοικθτικισ Βοικειασ – Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν και Διαφάνειασ –Διαφγειασ παρότι
προβλζπεται ςτον Σ.Ε.Ω. δεν ζχουν ςτελεχωκεί και δεν λειτουργοφν. Επίςθσ ςτον Διμαρχο
υπάγεται απευκείασ θ Ρομικι Ωπθρεςία.

Ψο Ψμιμα Δθμάρχου ςτεγάηεται ςτα ακόλουκα κτιρια:
1ο Γραφείο Δθμάρχου: Φαρμακίδου 15 (αςανςζρ, κλιματιςμόσ, χωρίσ πρόςβαςθ ςτα ΑΠΕΑ)
2ο Γραφείο Δθμάρχου : Οθλαντίων & Πεγαςκζνουσ (αςανςζρ, κλιματιςμόσ, με πρόςβαςθ ςτα
ΑΠΕΑ)
Γραφείο Φφπου & Δθμοςίων Υχζςεων : Φαρμακίδου 15 (αςανςζρ, χωρίσ κλιματιςμό, χωρίσ
πρόςβαςθ ςτα ΑΠΕΑ)

2.2.3.2. Διεφκυνςθ
Σλθροφορικισ

Επιχειρθςιακοφ

Σρογραμματιςμοφ,

Οζων

Φεχνολογιϊν

και

Θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υρογραμματιςμοφ Ρζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροφορικισ είναι θ
κατϋεξοχιν επιτελικι οργανικι μονάδα του Διμου με βάςθ τον ιςχφοντα Σργανιςμό Εςωτερικισ
Ωπθρεςίασ. Θ ςτελζχωςι τθσ ζχει ωσ εξισ:
ΣΕ 4 Αρχ. Ξθχ

2

ΣΕ3 Σολ. Ξθχ.

1

ΣΕ1 Διοικ. Ρικ.

1

ΦΕ 3 Σολ. Ξθχ.

1

ΦΕ17 Διοικ. Νογ.

1

ΔΕ 38 Θ/Χ

3

Από τουσ ανωτζρω το προςωπικό κατθγορίασ ΥΕ και ΨΕ ςτελεχϊνει το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ
ενϊ οι τρεισ εργαηόμενοι ΔΕ του κλάδου Χειριςτϊν Θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτελεχϊνουν το
Ψμιμα Ρζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροφορικισ.
Θ κατανομι του προςωπικοφ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ
γραφιματα τόςο ποςοτικά όςο και ποςοςτιαία.
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αποτυπϊνεται ςτα ακόλουκα

Από τα ανωτζρω προκφπτει θ εικόνα τθσ υποςτελζχωςθσ και των δφο τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ.
Ψο μεν Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ δεν ζχει ευρφτερθ διεπιςτθμονικι ςτελζχωςθ ςε όλο το φάςμα
του αντικειμζνου του, πχ. απουςιάηουν κοινωνιολόγοι, περιφερειολόγοι και υποςτελεχϊνεται ςε
οικονομικοφσ επιςτιμονεσ (1 κζςθ) το δε Ψμιμα Ρζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροφορικισ απαιτεί
ευρφτερθ ςτελζχωςθ επιμζρουσ ειδικοτιτων και των λοιπϊν κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ ζτςι ϊςτε
να είναι ςε κζςθ να φζρει ςε πζρασ το ζργο τθσ μετάβαςθσ ςτον ψθφιακό Διμο.
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Θ υπθρεςία ςτεγάηεται ςτον 5ο όροφο του Ξτθρίου που ενοικιάηει ο Διμοσ επί τθσ Σδοφ
Οθλαντίων και Πεγαςκζνουσ και καταλαμβάνει επιφάςεισ 130 τμ. Ωπάρχει υπαίκριοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ και είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ από άτομα ΑΠΕΑ (ράμπα και αςανςζρ). Δεν υπάρχουν
προβλιματα που αφοροφν κζρμανςθ ι κλιματιςμό κλπ .
Ψο παραχκζν ζργο κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2004 και ειδικότερα κατά τθν περίοδο
2011-2014 αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα και το γράφθμα:
Ψα προβλιματα, οι Υεριοριςμοί και οι Δυνατότθτεσ ευκαιρίεσ αποτυπϊνονται ςτο πίνακα που
ακολουκεί ωσ προσ το εςωτερικό περιβάλλον θ οποία ςυντάχκθκε από τθν Διεφκυνςθ.
Σι δυνατότθτεσ, τα προβλιματα και οι περιοριςμοί που περιγράφουν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ
καταγράφονται ςτον παρακάτω Υίνακα Swot Ανάλυςθσ που ςυνζταξε ςτο πλαίςιο τθσ
προεργαςίασ για το νζο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα το ςτελεχιακό δυναμικό τθσ Διεφκυνςθσ.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ περίοδοσ 2011-2014 είναι θ πρϊτθ περίοδοσ κατά τθν οποία θ
λειτουργία του Υρογραμματιςμοφ αποτζλεςε αντικείμενο Σργανικισ Πονάδασ Επιπζδου
Διεφκυνςθσ. Χτο παρελκόν ιταν απλϊσ αυτοτελζσ Γραφείο υπαγόμενο ςτο Αυτοτελζσ Ψμιμα
Δθμάρχου. Χυνεπϊσ θ τετραετισ λειτουργία τθσ πρζπει να αξιολογθκεί και υπό το πρίςμα μίασ
νζασ οργανικισ μονάδασ που για πρϊτθ φορά λειτουργεί ςε αυτό το επίπεδο. Απαιτείται όντωσ θ
αναβάκμιςθ του επιτελικοφ τθσ ρόλου και θ ενίςχυςθ του αυτοτελοφσ αλλά παράλλθλα
διαδιευκυνςιακοφ χαρακτιρα τθσ.

2.2.3.3. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Χπθρεςιϊν
Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν ςτελεχϊνεται από 107 εργαηομζνουσ. Χε αυτοφσ
ςυμπεριλαμβάνονται

και οι 44 κακαρίςτριεσ των Χχολικϊν Πονάδων. Θ κατανομι του

προςωπικοφ αυτοφ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ (ΥΕ, ΨΕ, ΔΕ, ΩΕ) αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο
γράφθμα:
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Θ ςυμπερίλθψθ των 44 ΩΕ Ξακαριςτριϊν κακιςτά πλειοψθφικι τθν κατθγορία του προςωπικοφ
Ωποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ και ζτςι δεν αποδίδει τθν πραγματικι ςφνκεςθ τθσ Διεφκυνςθ
Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν. Εάν αφαιρζςουμε το ειδικό αυτό προςωπικό που εντάςςεται ςτθ
Διεφκυνςθ διότι καλφπτει ανάγκεσ διοικθτικισ μζριμνασ, δθλαδι τθν κακαριότθτα και τον
ευπρεπιςμό κτιριακϊν μονάδων ζτςι ϊςτε να μθν ενδείκνυται θ ζνταξθ ςτθν Διεφκυνςθ
Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, τότε το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν
περιλαμβάνει 63 εργαηομζνουσ οι οποίοι κατανζμονται ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ ωσ εξισ:

172

Από το γράφθμα προκφπτει ότι τελικά πλειοψθφικι κατθγορία είναι το προςωπικό
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αγγίηοντασ το μιςό του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ. Χυνολικά δε
το Υροςωπικό ΥΕ και ΨΕ φτάνει ςτο 30%. Δεδομζνου ότι θ Διεφκυνςθ Διοίκθςθ αςκεί πλζον
ςφνκετεσ αρμοδιότθτεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ χρειάηεται να αυξθκεί το προςωπικό Υ.Ε. και
Ψ.Ε. ενϊ ςτο προςωπικό Δ.Ε. πρζπει ωσ προσ τισ νζεσ προςλιψεισ να προςανατολιςτοφν ςε
εξειδικευμζνο προςωπικό του κλάδου ΔΕ …Θ/Ω.
Ψο προςωπικό κατανζμεται ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ, δθλαδι ςτα Ψμιματα τθσ
Διεφκυνςθσ και τθσ αποκεντρωμζνεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ωσ ακολοφκωσ:

Chart Title
Δ.Ε. ΡΕΑΧ ΑΦΨΑΞΘΧ 5
Δ.Ε. ΟΘΟΑΡΨΛΩΡ 8
Δ.Ε.ΑΡΚΘΔΣΡΑΧ 4
Δ.Ε ΑΩΟΛΔΑΧ 3
ΨΠΘΠΑ ΥΑΛΔΕΛΑΧ Δ.Β.Π. ΡΕΑΧ ΓΕΡΛΑΧ 2
ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΓ. ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 8
ΨΠΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 2
ΨΠΘΠΑ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 9
ΨΠΘΠΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ 4
ΨΠΘΠΑ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 8
ΨΠΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 11
0
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Γενικότερα το προςωπικό κατανζμεται μεταξφ τθσ υπθρεςίασ και των αποκεντρωμζνων γραφείων
τθσ ωσ εξισ:
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Διαπιςτϊνεται ότι θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν ςυγκεντρϊνεται κατά 69% ςτισ κεντρικζσ
υπθρεςίεσ ενϊ ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ υπθρετεί το 31% του προςωπικοφ τθσ.

Κτηριακζσ Υποδομζσ
Σι κτθριακζσ υποδομζσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν
περιγράφονται ςτο παρακάτω απόςπαςμα του Εςωτερικοφ Δελτίου που ςυμπλθρϊκθκε με
ευκφνθ των ςτελεχϊν τθσ Διεφκυνςθσ.
«Σο τμήμα Διοίκηςησ, το τμήμα Ανάπτυξησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ και το Τμήμα Παιδείασ, Δια
Βίου Μάθηςησ, Νζασ Γενιάσ ςτεγάηονται ςτον 2ο όροφο του ενοικιαηόμενοι κτιρίου που βρίςκεται
επί των οδϊν Λθλαντίων & Μεγαςκζνουσ. Σο κτίριο είναι ςυνολικισ επιφάνειασ 1.732,06τμ.,
πλζον βοθκθτικϊν χϊρων – κλίμακασ κινδφνου (ιςόγειο, Α,Β,Γ, όροφοι) 48,90τ.μ. και
αποκθκευτικοφ υπόγειου χϊρου 225 τ.μ. Διακζτει χϊρο ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων ζκταςθσ
1.574,40 τ.μ., υπάρχει ράμπα ςτθν μία από τισ δφο κεντρικζσ ειςόδουσ ϊςτε να είναι εφκολθ θ
πρόςβαςθ από άτομα ΑΜΕΑ και δφο αςανςζρ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ. Τπάρχει ςφςτθμα
ςυναγερμοφ, εξωτερικι ςκάλα κινδφνου και διακζτει όλα τα αναγκαία μζτρα πυροπροςταςίασ.
Όλο το κτίριο διακζτει ςφςτθμα κλιματιςμοφ και εξαεριςμοφ.
Σο φψοσ του μηνιαίου μιςκϊματοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9.191,70€.
Σο τμήμα Υποςτήριξησ Πολιτικϊν οργάνων

αποτελείται από δφο γραφεία. Σο

γραφείο

Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ και τησ
Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ το οποίο ςτεγάηεται ςτον 1ο όροφο του ανωτζρω κτιρίου. Το γραφείο
Δημοτικοφ Συμβουλίου το οποίο ςτεγάηεται ςτο 2ο όροφο του ιδιόκτθτου κτιρίου τθσ οδοφ
Φαρμακίδου 15 ςτθ παραλία τθσ Χαλκίδασ.
Σο

τμήμα Δημοτικήσ Κατάςταςησ ( Γραφείο Δθμοτολογίου και Λθξιαρχείου) ςτεγάηεται ςε

ιδιόκτθτο κτίριο επί τθσ οδοφ Αβάντων 50 ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ, είναι περίπου 60 τμ το
Δθμοτολόγιο και 70 τμ το Λθξιαρχείο. Δεν υπάρχουν κζςεισ ςτάκμευςθσ δεν είναι αςφαλι ωσ
προσ τα πορτοπαράκυρα και ζτςι κακιςτά τα Αρχεία μασ και τον Εξοπλιςμό εκτεκειμζνα. Σα
Γραφεία είναι και τα δφο ςτο ιςόγειο δεν ζχουν κεντρικι κζρμανςθ και Τγιεινι και κακαριότθτα
είναι ανφπαρκτθ.
Το τμήμα Κοινωνικήσ Πολιτικήσ όπου λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου μασ,
ςτεγάηεται ςε προςωρινά παραχωρθμζνο ιςόγειο κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Ωρίωνοσ 15 ςτο κζντρο
τθσ Χαλκίδασ. Ο χϊροσ αυτόσ είναι περίπου 50τμ και υπάρχει μία (1) κζςθ ςτάκμευςθσ.
Το τμήμα Εφαρμογήσ Προγραμμάτων Κοινωνικήσ Προςταςίασ ςτεγάηεται ςε κτίριο τθσ ΔΟ.ΠΑ.Χ.
Πρόκειται για ιςόγειο κτίριο,80 τ.μ. περίπου, με κζςεισ ςτάκμευςθσ και όχι τόςο εφκολθ πρόςβαςθ
για ΑΜΕΑ.
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Οι διοικητικζσ υπηρεςίεσ τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Αυλίδασ ςτεγάηονται ςε ιδιόκτθτο διϊροφο
κτίριο 600 τ/μ που βρίςκεται ςτο Βακφ Αυλίδασ, το οποίο διακζτει υπόγειο 300τ/μ και 50 κζςεισ
ςτάκμευςθσ.
Τπάρχει πλιρθ πρόςβαςθ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και θ κζρμανςθ του κτιρίου γίνεται με
καυςτιρα πετρζλαιο.
Οι Διοικητικζσ Υπηρεςίεσ τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ληλαντίων ςτεγάηονται ςε ιδιόκτθτα κτιρια των
Κοινοτιτων Βαςιλικοφ,Αγ. Νικολάου, Νζασ Λαμψάκου, Φφλλων και Μφτικα κακϊσ και ςε μία
αίκουςα που μασ ζχει παραχωριςει θ ΔΟΠΑΧ για τισ ανάγκεσ τθσ Κοινότθτασ Αφρατίου., ςε
ςυνολικό αρικμό τετραγωνικϊν μζτρων περίπου 300 τμ.
Τπάρχει δυνατότθτα κζςεων ςτάκμευςθσ, ενϊ δεν υπάρχει πρόςβαςθ για ΑΜΕΑ ςτισ Κοινότθτεσ
και το μοναδικό μθχάνθμα για χριςθ ατόμων ΑΜΕΑ που βρίςκεται ςτο κτιριο τθσ Δθμοτικισ
Κοινότθτασ Βαςιλικοφ είναι εκτόσ λειτουργίασ πλζον των τεςςάρων ετϊν.
Οι Διοικητικζσ Υπηρεςίεσ τησ Δ.Ε. Ανθηδόνοσ ςτεγάηονται ςε ενοικιαςμζνο κτίριο, υπερυψωμζνο
ιςόγειο 394 τ.μ. με χϊρο ςτάκμευςθσ.
Σο μθναίο μίςκωμα ανζρχεται ςε 944,74€. ……………………………..
Οι Διοικητικζσ υπηρεςίεσ τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Νζασ Αρτάκησ ςτεγάηονται ςε ιδιόκτθτο κτίριο
(ιςόγειο 900τμ., αϋόροφοσ 450τμ. και υπόγειο 900τμ) τμ. 2250 τμ. με 15 κζςεισ ςτάκμευςθσ ,
ζχει αςανςζρ, ράμπα για ΑΜΕΑ από τθν πλαϊνι είςοδο.»

Ψθν περίοδο 2011-2014 θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν διαχειρίςτθκε με οργανωτικά και
λειτουργικά άρτιο τρόπο και ικανοποιθτικό αποτζλεςμα το αντικείμενό τθσ το οποίο λόγω τθσ
μετάβαςθσ από τουσ πζντε προχφιςτάμενουσ ςτον νζο Διμο Χαλκιδζων ςφμφωνα με τον
ν.3852/2010.
Ειδικότερα ανά οργανικι υπομονάδα το ζργο ζχει ςυνοπτικά ωσ εξισ:

Ψμιμα Ωποςτιριξθσ Υολιτικϊν Σργάνων
Γραφείο Δθμοτικοφ Χυμβουλίου
Ψο Γραφείο Γραμματείασ Δ.Χ. ςε ςυνεργαςία με τον Υρόεδρο του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, το ζτοσ
2011το οποίο ιταν πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ τθσ Ρζασ Αρχιτεκτονικισ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Υρόγραμμα ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ,

ξεκίνθςε ςυγκροτϊντασ τα βαςικά

κεςμικά όργανα που απαιτοφνταν για το ξεκίνθμα τθσ λειτουργίασ του νζου Διμου ςφμφωνα με
τον ν.3852/2010
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Γραφείο Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ Σικονομικισ Επιτροπισ, Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ και
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
Θ Γραμματεία Σικονομικισ Επιτροπισ απζςτειλε ςτα μζλθ τθσ, τισ προςκλιςεισ του προζδρου που
αντιςτοιχοφν ςτα κζματα των ςυνεδριάςεων κακϊσ τισ ενθμερϊςεισ του προζδρου προσ τουσ
υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ.
Υαρείχε γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Σικονομικι Επιτροπι.Τλεσ οι αποφάςεισ τθσ Σικονομικισ
Επιτροπισ πρωτοκολλικθκαν και το μεγαλφτερο πλικοσ αυτϊν αναρτικθκαν - δθμοςιεφτθκαν ςτο
διαδίκτυο & πιραν Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ από τθν ΔΛΑΩΓΕΛΑ με εξαίρεςθ όςων
αποφάςεων περιείχαν προςωπικά δεδομζνα και δεν αναρτικθκαν . Ψιρθςε αρχείο ςτο βιβλίο
πρακτικϊν και αποφάςεων. Ξοινοποίθςε ςτα αρμόδια γραφεία του Διμου τισ αποφάςεισ τθσ Σ.Ε.
για ενθμζρωςθ και εκτζλεςθ .
Εξζδωςε αντίγραφα αποφάςεων και φρόντιςε για τθν αποςτολι τουσ ςτθ Δ/νςθ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ - Χτερεάσ Ελλάδασ Ρομοφ Ευβοίασ. Δθμοςίευςε τισ αποφάςεισ του τθσ Σ.Ε.
όπωσ ορίηει ο νόμοσ.
Θ Γραμματεία Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ απζςτειλε ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ, τισ προςκλιςεισ του
προζδρου που αντιςτοιχοφν ςτα κζματα των ςυνεδριάςεων κακϊσ τισ ενθμερϊςεισ του Υροζδρου
προσ τουσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ.
Υαρείχε γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ, Τλεσ οι αποφάςεισ τθσ
Επιτροπισ πρωτοκολλικθκαν και αναρτικθκαν - δθμοςιεφτθκαν ςτο διαδίκτυο . Ψιρθςε αρχείο
ςτο βιβλίο πρακτικϊν και αποφάςεων. Ξοινοποίθςε ςτα αρμόδια γραφεία του Διμου τισ
αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ για ενθμζρωςθ και εκτζλεςθ . Εξζδωςε αντίγραφα αποφάςεων και
φρόντιςε για τθν αποςτολι τουσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και αυτοφσ που αφορά. Υαρζλαβε και
διεκπεραίωςε αιτιςεισ δθμοτϊν ςχετικζσ με τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ.
Δθμοςίευςε τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Υοιότθτα Ηωισ όπωσ ορίηει ο νόμοσ.

Ψμιμα Διοίκθςθσ
Ψο Ψμιμα Διοίκθςθσ κατά τθν τετραετία 2011-2014 διεκπεραίωςε με τον καλφτερο τρόπο όλα τα
υπθρεςιακά ζγγραφα και τισ αιτιςεισ πολιτϊν που απευκφνονταν ςτισ Ωπθρεςίεσ του Διμου μασ.
Χυνεργάςτθκε με το Ωπουργείο Εςωτερικϊν για τθν απογραφι ςυνταξιοφχων του ΛΞΑ, κακϊσ και
με το Γενικό Οογιςτιριο του Ξράτουσ για τθν απογραφι ςυνταξιοφχων του Δθμοςίου.
Διαχειρίςτθκε τισ διαδικαςίεσ για τθν διενζργεια κλιρωςθσ μελϊν για επιτροπζσ παραλαβισ –
ειςιγθςθσ – αξιολόγθςθσ.
Χυνεργάςτθκε με τουσ Σργανιςμοφσ Δ.Σ.Υ.Υ.Α.Χ και Δ.Σ.Α.Υ.Υ.Ε.Χ για τθν κακαριότθτα Δθμοτικϊν
κτιρίων με τισ ςχολικζσ κακαρίςτριεσ, κατά τθν διάρκεια των διακοπϊν τουσ.
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Αςχολικθκε με τθν παραλαβι εκκζςεων αξιολόγθςθσ ουςιαςτικϊν προςόντων των Δθμοτικϊν
Ωπαλλιλων ςε ςυνεργαςία με το γραφείο Ωπθρεςιακϊν Πεταβολϊν.
Περίμνθςε για τθν προπαραςκευι και διεξαγωγι των Βουλευτικϊν Εκλογϊν τθσ 6θσ Παΐου 2012
και τθσ 17θσ Λουνίου 2012, των Δθμοτικϊν, Υεριφερειακϊν και Ευρωεκλογϊν τθσ 18θσ & 25θσ
Παϊου 2013.
Αςχολικθκε με τισ άδειεσ κοινωφελοφσ εργαςίασ καταδικαςκζντων πολιτϊν ςτο Διμο μασ.
Ζκανε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των
μακθτϊν ΕΥ.Α.Χ. ΣΑΕΔ για τα ςχολικά ζτθ 2013-2015.

Ζκδοςθ περίπου 900 βεβαιϊςεων Πόνιμθσ κατοικίασ για το 2011, 1.200 για το 2012, 1.300 για το
2013 και 1.200 για το 2014.
Υρωτοκολλικθκαν από 1/1/2011-31/12/2011 99.588ζγγραφα, από 1/1/2012 – 31/12/2012,
89.898 ζγγραφα, από 1/1/2013-31/12/2013 94.027 ζγγραφα και από 1/1/2014-31/12/2014 77.938
ζγγραφα.

Ψμιμα Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Ψο τμιμα ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ μεταξφ των άλλων απαςχολικθκε με όλα τα
ηθτιματα που αφοροφν ςτουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του νζου Διμου, ςτουσ εργαηομζνουσ με
ςχζςθ εργαςίασ Λ.Δ.Α.Χ., Λ.Δ.Σ.Χ., Περικισ Απαςχόλθςθσ.
Αναλυτικά το τμιμα ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ:
1. Ζπραξε τα δζοντα για τθ κατάταξθ ςε προςωρινζσ προςωποπαγείσ κζςεισ του προςωπικοφ του
νζου Διμου Χαλκιδζων και τθν τοποκζτθςι του ςτισ ανάλογεσ υπθρεςίεσ.
2. Χυνζταξε αποφάςεισ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ των υπαλλιλων, τουσ κατζταξε ςε Π.Ξ., τουσ
καταχϊρθςε ςτα Πθτρϊα του ΨΑΔΞΩ και τουσ καταχϊρθςε ςτα Πθτρϊα του Διμου.
3. Σλοκλιρωςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθ ςφνταξθ και δθμοςίευςθ του νζου
Σργανιςμοφ Εςωτερικϊν Ωπθρεςιϊν του διμου.
4. Ξατζταξε το προςωπικό μετά τθ δθμοςίευςθ του νζου Σ.Ε.Ω. ςε οργανικζσ κζςεισ,
προςωποπαγείσ δθμοςίου δικαίου και προςωρινζσ προςωποπαγείσ ιδιωτικοφ δικαίου.
5. Ξατάργθςε τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ και εφάρμοςε τισ διατάξεισ του Ρ. 4024/2011.
6. Χυνζςτθςε κζςεισ ΛΔΑΧ και ζπραξε όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθ μεταφορά του προςωπικοφ τθσ
πρϊθν ΔΕΩΑΟ ςτο Διμο μασ, κατζταξε αυτοφσ ςε Π.Ξ. με αναγνωρίςεισ χρόνου υπθρεςίασ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
7. Ξατζταξε το προςωπικό του νζου Διμου ςτο νζο βακμολόγιο – μιςκολόγιο ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ρ. 4024/2011.

177

8. Υιςτοποίθςε τα ςτοιχεία απογραφισ των υπαλλιλων ςτο Θλεκτρονικό Υροςωπικό Πθτρϊο τθσ
Ξεντρικισ Βάςθσ Δεδομζνων Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

Ξατά τα ζτθ 2011-2014 εκτόσ από τα ανωτζρω που ιταν οι ιδιαίτερεσ ενζργειεσ που ζπρεπε να
γίνουν λόγω τθσ ςυνζνωςθσ του Διμου Χαλκιδζων με τουσ πρϊθν Διμουσ Αυλίδασ,Ρζασ Αρτάκθσ,
Οθλαντίων & Ανκθδόνοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.3852/2010 “Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ” το γραφείο
Ωπθρεςιακϊν Πεταβολϊν λειτοφργθςε ωσ εξισ :
 Ψιρθςε τουσ ατομικοφσ φακζλουσ όλων των εργαηομζνων του νζου Διμου Χαλκιδζων.
 Ζςτειλε ςτο Ω.Χ.-ΣΨΑ τουσ υπθρεςιακοφσ φακζλουσ των μονίμων υπαλλιλων οι οποίοι ζπρεπε

να μεταταγοφν ι προαχκοφν ι μονιμοποιθκοφν ι να προβοφν ς’ αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ.
 Εξζδωςε αποφάςεισ μονίμου προςωπικοφ για Π.Ξ., προαγωγζσ, μετατάξεισ, αποςπάςεισ,

αναγνωρίςεισ και εξαγορζσ προχπθρεςίασ ςτα διάφορα ταμεία και ςτον Λδιωτικό τομζα.
 Διεκπεραίωςε 8.500 περίπου ζγγραφα ετθςίωσ για κζματα προςωπικοφ.
 Εφάρμοςε τισ διατάξεισ του Ρ.4305/14 για τον ζλεγχο νομιμότθτασ πτυχίων και

πιςτοποιθτικϊν όλων των υπαλλιλων του Διμου Χαλκιδζων.
 Ψζλοσ εφάρμοςε και υλοποίθςε με ςυνζπεια τουσ Ρ. 3943/2011, 4002/2011, 3979/2011 και

3986/2011 που αφοροφν Επείγοντα Πζτρα Εφαρμογισ Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου
Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2012-2015, τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και άλλεσ διατάξεισ
και τθν τροποποίθςθ τθσ Χυνταξιοδοτικισ Ρομοκεςίασ του Δθμοςίου, με ςαράντα (40)
περίπου εγκυκλίουσ που αφοροφςαν ςτουσ ανωτζρω νόμουσ και ταυτόχρονα τισ διαβίβαςε
όπου απαιτοφνταν ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και τισ επιχειριςεισ και απάντθςε για κζματα που
αφοροφςαν τα Ρομικά του Υρόςωπα.

Ψο γραφείο Πιςκοδοςίασ για τα ζτθ 2011-2014 λειτοφργθςε άψογα υπολόγιςε και εξζδωςε
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ενιαίου μιςκολογίου του Ρ.4024/2011 τισ μιςκοδοςίεσ .

Ψο γραφείο Ωγιεινισ και Αςφάλειασ λειτοφργθςε ωσ εξισ :
Σ Ψεχνικόσ Αςφαλείασ παρείχε υποδείξεισ και ςυμβουλζσ

γραπτά ι προφορικά ςε κζματα

ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, προμικειασ
μζςων και εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων
προςταςίασ, κακϊσ τθν διαμόρφωςθ και διευκζτθςθ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ εργαςίασ
και γενικότερα τθν οργάνωςθ του Διμου ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ
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Ψμιμα Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ
Ψο ςφνολο των εγγράφων που διεκπεραιϊκθκαν περίπου ςτο Ψμιμα Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ ςτθν
Ζδρα του Διμου Χαλκιδζων είναι 280.150
Τςο αφορά τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι δεν ζχει ολοκλθρωκεί το ςχζδιο
Ξαλλικράτθσ εμπειρικά και μόνο υπολογίηονται περίπου τισ 70. 000 - 80.000. ςε ςφνολο
διεκπεραιϊςεισ. Σι παραπάνω ςχετικοί αρικμοί αναφζρονται ανά ζτοσ περίπου.

Ψμιμα Ξοινωνικισ Υολιτικισ
Ψο Ψμιμα μερίμνθςε για τθν ςφςταςθ του Ξοινωνικοφ Υαντοπωλείου Διμου Χαλκιδζωντθν
ςυμμετοχι του Διμου ςτο Υρόγραμμα “Ξοινωνικζσ Δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ ςτο Διμο
Χαλκιδζων – Χυνζργεια”
Χυμπράττων φορζασ : Διμοσ Χαλκιδζων, Δικαιοφχοσ : ΕΞΕ (Οιξθ προγράμματοσ Σκτϊβριοσ 2015)
Χτο Υρόγραμμα λειτουργοφν οι εξισ δομζσ :
Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ
Ψράπεηα Χρόνου
Υαροχι ςυςςιτίων
Θμεριςια διαμονι αςτζγων
Ξοινωνικό παντοπωλείο
Ψμιμα Εφαρμογισ προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ
Ψο τμιμα Εφαρμογισ προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ κατά τα ζτθ 2011-2014:
Εκδίδει και ανακεωρεί βιβλιάρια αναςφαλίςτων, πιςτοποιθτικά κοινωνικισ προςταςίασ, όπου
κατά περιπτϊςεισ χρειάηεται και κοινωνικι ζρευνα. Σ αρικμόσ των αιτιςεων το 2014 ανιλκε
περίπου ςτισ 2.000 . Υαρεμπιπτόντωσ από το 2014 μθχανογραφείται το αντικείμενο των
βιβλιαρίων με το ςφςτθμα ΣΥΧΡΑ το οποίο επιβαρφνει το προςωπικό με επιπλζον απαςχόλθςθ.
Εξυπθρετείται όχι μόνο ο Διμοσ Χαλκιδζων αλλά και όλοσ ο Ρομόσ Ευβοίασ.
Σι δικαιοφχοι των επιδομάτων είναι περίπου 3.000 όπου τουσ διανζμεται το ποςό των 2.000.000€
ανά δίμθνο. Σι ανωτζρω χριηουν ιδιαίτερθσ μεταχείριςθσ λόγω μορφωτικοφ επιπζδου και
προβλθμάτων υγείασ..
Θ χοριγθςθ, ο ζλεγχοσ αδειϊν λειτουργίασ ιδιωτικϊν βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν όλου του Ρομοφ
Ευβοίασ είναι επίςθσ αντικείμενο τθσ Ωπθρεςίασ.
Ψο ζτοσ 2014 επιβαρφνκθκε θ Ωπθρεςία μασ και με τθν καταβολι του ελάχιςτου εγγυθμζνου
ειςοδιματοσ.
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2.2.3.4. Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν
Χτθ Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν υπθρετοφν 22 εργαηόμενοι. Θ υφιςτάμενθ ςτελζχωςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα:

Ψο ιμιςυ του προςωπικοφ (11 εργαηόμενοι) είναι πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ
ενϊ το 41% είναι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Θ κατανομι του προςωπικοφ ανά Ψμιμα αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ
ΨΠΘΠΑ ΨΑΠΕΛΑΞΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ
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Ψο παραχκζν ζργο τθσ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν κατά τθν περίοδο 2011-2014
περιγράφεται ςε γενικζσ γραμμζσ παρακάτω ανά οργανικι υπομονάδα (Ψμιμα).
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Ψμιμα Οογιςτθρίου, Γραφείο Εντελλομζνων Δαπανϊν
Θ κφρια λειτουργία του Οογιςτθρίου είναι θ λογιςτικι εκκακάριςθ των δαπανϊν και ιδίωσ θ
ζκδοςθ ενταλματοποίθςι τουσ. Εκδίδονται δφο τφπων Χρθματικά Εντάλματα Υλθρωμισ (Χ.Ε.Υ.) τα
του τφπου Βϋ που υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτον Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου για να
αςκιςει τον προλθπτικό ζλεγχο και εν ςυνεχεία μεταβιβάηονται ςτθν Ψαμειακι Ωπθρεςία για τθν
εξόφλθςθ και τα του τφπου Αϋ που μεταβιβάηονται απευκείασ ςτθν Ψαμειακι Ωπθρεςία διότι δεν
προβλζπεται θ υποβολι τουσ ςτον προλθπτικό ζλεγχο του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου.
Τπωσ αποτυπϊνεται ςτουσ Υίνακεσ και τα Γραφιματα που ακολουκοφν από το ζτοσ 2012 και
εντεφκεν ο αρικμόσ των Χ.Ε.Υ. που υποβάλλονται ςτον Επίτροπο μειϊκθκε δραςτικά λόγω τθσ
εφαρμογισ του Υ.Δ. 136/2011 βάςει του οποίου Χ.Ε.Υ. ζωσ 5.000 δεν υποβάλλονται ςτον
προλθπτικό ζλεγχο, ενϊ τα ΧΕΥ που αφοροφν Χυμβάςεισ, π.χ. εκτζλεςθσ ζργων υποβάλλονται
μόνο τα πρϊτα κάκε ςφμβαςθσ και όχι όλα όταν θ προβλεπόμενθ δαπάνθ εκτελείται τμθματικά.
Χυγκεκριμζνα κατά τθν περίοδο 2011-2014 τα εκδοκζντα Χ.Ε.Υ. ανά κατθγορία ζχουν όπωσ
αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο Υίνακα και εν ςυνεχεία ςτο γράφθμα:
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Από τα παραπάνω προκφπτει ότι τα Χρθματικά Εντάλματα Υλθρωμισ το ζτοσ 2014 μειϊκθκαν
κατά 43% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2011. Αυτό είναι αποτζλεςμα και τθσ μείωςθσ των δαπανϊν λόγω
τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ζχει οδθγιςει ςε αςφυκτικι κατάςταςθ τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.

Ωσ προσ τα Χρθματικά Εντάλματα που υποβλικθκαν ςτον Επίτροπο και κρίκθκαν μθ ςφννομα
εκδόκθκαν Φφλλα Ελζγχου ι Υράξεισ. Επί αυτϊν ο Διμοσ εξζφραςε τισ αντιρριςεισ ι τισ απόψεισ
του και ζνα μζροσ αυτϊν τελικά κεωρικθκε. Σ αρικμόσ των Υράξεων ι των Φφλλων ελζγχου
κακϊσ και των τελικϊν Κεωριςεων αποτελεί δείγμα αποτελεςματικότθτασ τθσ Σικονομικισ
Ωπθρεςίασ κακϊσ και χρθςτισ Διοίκθςθσ.
Χυγκεκριμζνα κατά τθν περίοδο 2011-2014 εκδόκθκαν τα ακόλουκα:
Υράξεισ Επιτρόπου
Σράξεισ Επιτρόπου
Επανυποβολι και Θζωρθςθ Σράξεων

2011
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20
8
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14
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15

2011
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46
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42
26
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28

2014
8

Φφλλα Ελζγχου
Φφλλα Ελζγχου Επιτρόπου
Απάντθςθ και Θεϊρθςθ Φφλων Ελζγχου

Ψου υψθλότερο ποςοςτό Υράξεων καταγράφεται το ζτοσ 2011, μόλισ 2,3 % των υποβλθκζντων
ΧΕΥ ςτο Ελεγκτικό Χυνζδριο ενϊ το υψθλότερο ποςοςτό Φφλλων Ελζγχου καταγράφεται το 2013
και είναι μόλισ 3,8 %.
2. Ψμιμα Ψαμειακισ Ωπθρεςίασ

182

Θ Ειδικι Ψαμειακι Ωπθρεςία του ενοποιθμζνου Διμου Χαλκιδζων βάςθ του άρκρ. 1 του
Ρ.3852/10 με τουσ πρϊθν Διμουσ (Οθλαντίων, Ανκθδϊνασ, Ρζασ Αρτάκθσ & Αυλίδοσ) κατζβαλε
μεγάλθ φροντίδα για τθν επιμελθμζνθ εκκακάριςθ των δαπανϊν του Διμου, τιρθςε
μθχανογραφικά τα προβλεπόμενα βιβλία του ταμείου, τα ενθμζρωςε με ακρίβεια και γενικά
παρακολοφκθςε τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ, ςτατιςτικά, δάνεια, λειτουργικζσ ανάγκεσ κλπ. με
τζτοιο τρόπο, ϊςτε ο Διμοσ μασ να λειτουργιςει χωρίσ προςκόμματα. Περίμνθςε για τθ
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και τθν πλθρωμι των μιςκϊν των υπαλλιλων του Διμου Χαλκιδζων με
ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα.
Σ αρικμόσ των Γραμματίων Είςπραξθσ ανά ζτοσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο Γράφθμα:
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Θ Ψαμειακι Ωπθρεςία διαχειρίςτθκε ςτθν τελευταία γραμμι (μετά το Οογιςτιριο) τισ ειςπράξεισ
και τισ πλθρωμζσ του Διμου.
Ψμιμα Υρομθκειϊν
Σικ. Ζτοσ 2012
Χθμαντικό βιμα ιταν θ ομαδοποίθςθ των προμθκειϊν – εργαςιϊν ζτςι ϊςτε να αποφφγουμε το
πρόβλθμα τθσ κατάτμθςθσ των προμθκειϊν, με αποτζλεςμα τθ διενζργεια πολλϊν διαγωνιςμϊν.
Α. Ψο Γραφείο Υρομθκειϊν-Διαγωνιςμϊν προζβθ ςτθ διεξαγωγι πολλϊν Διαγωνιςμϊν Υροχείρων
– Ανοικτϊν - Διεκνϊν. Χθμαντικι επιτυχία του γραφείου ιταν θ ζγκριςθ όλων των διαγωνιςμϊν
από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ – Χτερεάσ Ελλάδασ, κακϊσ επίςθσ και από το
Ελεγκτικό Χυνζδριο Ρ.Ευβοίασ.
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Β. Γραφείο Αποκθκϊν. Χθμαντικι επιτυχία του γραφείου ιταν θ ςωςτι παρακολοφκθςθ των
καταναλϊςεων των υλικϊν και το κόςτοσ αυτϊν με αποτζλεςμα να μποροφμε να
προγραμματίςουμε τισ ανάγκεσ μασ για το επόμενο ζτουσ.
Γ. Ψο γραφείο καταχϊρθςθσ – εκκακάριςθσ τιμολογίων δζςμευςε, ςφμφωνα με το ΥΔ 113/10,
ανάρτθςε, καταχϊρθςε, εκκακάριςε όλεσ τισ δαπάνεσ του ζτουσ που αφοροφν Επιχορθγιςεισ,
αποηθμιϊςεισ οικοπζδων, δικαςτικζσ αποφάςεισ, προνοιακά επιδόματα, Δάνεια, ΣΨΕ- ΔΕΘ και
4.000 περίπου τιμολόγια Υρομθκευτϊν. Υροχϊρθςε ςε 58 ειςθγιςεισ προσ τθν Σικονομικι
Επιτροπι του Διμου για τθν ψιφιςθ των πιςτϊςεων των απευκείασ ανακζςεων. Τλεσ οι δαπάνεσ
μασ ελζγχκθκαν και κεωρικθκαν από το Ελεγκτικό Χυνζδριο (χωρίσ φφλλα ελζγχου & πράξεισ).

Σικ. Ζτοσ 2013
Υροκιρυξε Ενιαίουσ Διαγωνιςμοφσ, ςφμφωνα με το Ρ.4111/2013, για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊνχορθγθτϊν, για τθν προμικεια: α. τροφίμων, β. λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ
και παρόχων των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ. πετρελαιοειδϊν και δ. φαρμάκων και αναλϊςιμου
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Λδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ
προςϊπων.
Α. Ψο Γραφείο Υρομθκειϊν – Διαγωνιςμϊν προζβθ ςτθ διεξαγωγι πολλϊν Διαγωνιςμϊν
Υροχείρων – Ανοικτϊν - Διεκνϊν.

Εγκρίκθκαν όλοι οι διαγωνιςμοί από τθν Αποκεντρωμζνθ

Διοίκθςθ Κεςςαλίασ – Χτερεάσ Ελλάδασ, κακϊσ επίςθσ και από το Ελεγκτικό Χυνζδριο Ρ.Ευβοίασ.
Β. Γραφείο Αποκθκϊν. Δθμιουργικθκαν προγράμματα για τθν ειςαγωγι και τθ διαχείριςθ όλων
των ςυμβάςεων π.χ κακαριότθτασ, ατομικϊν μζςων προςταςίασ, υλικϊν ζργων αυτεπιςταςίασ &
ςυντθριςεων, λιπαντικϊν και καυςίμων, ανταλλακτικϊν & επιςκευϊν αυτοκινιτων κλπ.,
δθμιουργιςαμε δελτία ειςαγωγισ – εξαγωγισ των υλικϊν.
Γ. Ψο γραφείο καταχϊρθςθσ – εκκακάριςθσ τιμολογίων. Τλεσ οι δαπάνεσ μασ ελζγχκθκαν και
κεωρικθκαν από το Ελεγκτικό Χυνζδριο (χωρίσ φφλλα ελζγχου & πράξεισ).

Σικ. Ζτοσ 2014
Υροκιρυξε Ενιαίουσ Διαγωνιςμοφσ, ςφμφωνα με το Ρ.4111/2013, για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊνχορθγθτϊν, για τθν προμικεια: α. τροφίμων, β. λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ
και παρόχων των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ. πετρελαιοειδϊν και δ. φαρμάκων και αναλϊςιμου
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Λδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ
προςϊπων.
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Α. Ψο Γραφείο Υρομθκειϊν-Διαγωνιςμϊν προζβθ ςτθν διεξαγωγι πολλϊν Διαγωνιςμϊν
Υροχείρων –Ανοικτϊν-Διεκνϊν.

Εγκρίκθκαν όλοι οι διαγωνιςμοί από τθν Αποκεντρωμζνθ

Διοίκθςθ Κεςςαλίασ – Χτερεάσ Ελλάδασ, κακϊσ επίςθσ και από το Ελεγκτικό Χυνζδριο Ρ.Ευβοίασ.
Β. Γραφείο Αποκθκϊν
Δθμιουργικθκαν προγράμματα για τθν ειςαγωγι και τθ διαχείριςθ όλων των ςυμβάςεων π.χ
κακαριότθτασ, ατομικϊν μζςων προςταςίασ, υλικϊν ζργων αυτεπιςταςίασ & ςυντθριςεων,
λιπαντικϊν και καυςίμων, ανταλλακτικϊν & επιςκευϊν αυτοκινιτων κλπ., δθμιουργιςαμε δελτία
ειςαγωγισ – εξαγωγισ των υλικϊν.
Γ. Ψο γραφείο καταχϊρθςθσ – εκκακάριςθσ τιμολογίων δζςμευςε, ςφμφωνα με το ΥΔ 113/10,
ανάρτθςε, καταχϊρθςε, εκκακάριςε όλεσ τισ δαπάνεσ του ζτουσ που αφοροφν Επιχορθγιςεισ –
αποηθμιϊςεισ οικοπζδων, δικαςτικζσ αποφάςεισ, προνοιακά επιδόματα, Δάνεια, ΣΨΕ-ΔΕΘ και
4.000 περίπου τιμολόγια Υρομθκευτϊν.

2.2.3.5. Διεφκυνςθ Σροςόδων
Χτθ Διεφκυνςθ Υροςόδων υπθρετοφν 16 εργαηόμενοι. Θ υφιςτάμενθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Υροςόδων αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω γράφθμα:

ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΤΡΥΡΔΩΟ
ΩΕ; 6%

ΥΕ; 13%

ΨΕ; 25%

ΔΕ; 56%

ΥΕ

ΨΕ

ΔΕ
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ΩΕ

Θ μεγάλθ πλειοψθφία του Υροςωπικοφ είναι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (56%) ενϊ ο αρικμόσ
των εργαηομζνων πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςε 38% με
υπεροχι πάντωσ των εργαηομζνων τθσ Ψεχνολογικισ εκπαίδευςθσ που καταλαμβάνει το 25% του
προςωπικοφ.
Θ Διεφκυνςθ διαρκϊνεται ςτισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ:
ΨΠΘΠΑ ΕΧΣΔΩΡ
ΨΠΘΠΑ ΔΘΠ.ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ
ΨΠΘΠΑ ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΩΡ
Θ κατανομι του προςωπικοφ ςτα τρία τμιματα ζχει ωσ εξισ:

ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΔΟΥΘΥ ΣΤΡΥΡΔΩΟ
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Ψο παραχκζν ζργο κατά το χρονικό διάςτθμα 2010-2014 αποτυπϊνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:

Ψο παραχκζν ζργο κατά το χρονικό διάςτθμα 2010-2014 καταγράφεται μζςα από τισ βαςικζσ
λειτουργίεσ τθσ είςπραξθσ των εςόδων από πθγζσ ιδίων πόρων και ιδίωσ από τα τζλθ και τα
δικαιϊματα.

2011

2012

2013

2014

Βεβαιωτικά ςθμειϊματα που εκδόκθκαν(Ω.Β.Χ)
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΨΛΞΑ(Αρικμόσ)

10.768

12.620

7.792

7.695

Βεβαιωτικά ςθμειϊματα που εκδόκθκαν(Ω.Β.Χ ςειρά
Βϋ) ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΨΛΞΑ (Αρικμόσ)

2.582

4.398

3.351

4.664
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Υαρακάτω παρατίκενται οι δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ ςε βαςικζσ κατθγορίεσ ιδίων εςόδων:
Χχετικά με τα Δθμοτικά Ψζλθ Ξακαριότθτασ και Θλεκτροφωτιςμοφ γίνεται προςπάκεια
καταγραφισ των πραγματικϊν επιφανειϊν των θλεκτροδοτοφμενων ακινιτων προκειμζνου να
περιοριςτεί θ απϊλεια εςόδων για τον Διμο. Υαράλλθλα όμωσ λαμβάνονται και μζτρα εφαρμογισ
ευεργετικϊν διατάξεων για τουσ δθμότεσ και κατοίκουσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ
πλθκυςμοφ, όπωσ π.χ. πολφτεκνοι και ΑΠΕΑ. Ψο αντίςτοιχο Ψμιμα προζβει ςτισ ακόλουκεσ
ενζργειεσ

Οζεσ Θλεκτροδοτιςεισ
Αυξθτικζσ διορκϊςεισ τμ
θλεκτροδοτοφμενων κτιςμάτων
Διορκϊςεισ των λανκαςμζνων τμ
επιφανειϊν
Υυγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν για
μείωςθ Δθμ. Φελϊν για ευπακείσ
ομάδεσ

2011
590

2012
491

2013
382

2014
610

660

598

250

276

660

1379

629

345
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Ψα ανωτζρω αποτυπϊνονται και ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ ΓΙΑ ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΦΕΝΘ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ & ΘΝΕΜΦΤΡΦΩΦΙΥΞΡΧ
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Ρζεσ Θλεκτροδοτιςεισ
Αυξθτικζσ διορκϊςεισ τμ θλεκτροδοτοφμενων κτιςμάτων
Διορκϊςεισ των λανκαςμζνων τμ επιφανειϊν
Χυγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν για μείωςθ Δθμ. Ψελϊν για ευπακείσ ομάδεσ

Χχετικά με το Ψζλοσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ θ υπθρεςία εκδίδει βεβαιϊςεισ περί οφειλισ ςτισ
περιπτϊςεισ τθσ ςφναψθσ ςυμβολαίων μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ, εκδίδει βεβαιωτικοφσ
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καταλόγουσ κατά διαςτιματα για τθν πλθρωμι του Ψζλουσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ για οικόπεδα και
μθ θλεκτροδοτοφμενα κτίςματα.
Ειδικότερα θ δραςτθριότθτα αυτι αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο Υίνακα:

2011
Βεβαιϊςεισ περί τθσ οφειλισ ΦΑΣ για
ςυμβολαιογραφικι χριςθ19

2012

1980

Διορκϊςεισ των λανκαςμζνων Φιμϊν Ηϊνθσ
και Σαλαιότθτασ
Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων
Ρικοπζδων
Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων μθ
θλεκτροδοτοφμενων

2013

2014

1950

812

318

1635

1340

429

7647

6197

6453
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Ψα ανωτζρω αποτυπϊνονται και ςτο ακόλουκο Γράφθμα:

ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ ΓΙΑ ΦΕΝΡΥ ΑΜΙΟΘΦΘΥ ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ
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Βεβαιϊςεισ περί τθσ οφειλισ ΨΑΥ για ςυμβολαιογραφικι χριςθ
Διορκϊςεισ των λανκαςμζνων Ψιμϊν Ηϊνθσ και Υαλαιότθτασ
Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων Σικοπζδων
Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων μθ θλεκτροδοτοφμενων

Θ παρακολοφκθςθ και θ αποςτολι βεβαιωτικϊν ςθμειωμάτων για τθν καταβολι των Ψελϊν επί
των ακακαρίςτων εςόδων των υπόχρεων καταςτθμάτων εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ αποτελεί
επίςθσ ςθμαντικι ενζργεια του Ψμιματοσ Εςόδων. Ξατά τθν περίοδο 2011-2014 θ δραςτθριότθτα
αυτι αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
[19] Χτο δείκτθ αυτό καταγράφεται παραςτατικά θ δραματικι κατάςταςθ ςτθν αγορά ακινιτων
αφοφ από το 2011 ζωσ το 2014 οι Βεβαιϊςεισ περί οφειλισ ΨΑΥ μειϊκθκαν κατά 84%!!!
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2011
Υυγκζντρωςθ ςτοιχείων από
Δ.Ρ.Χ. για ζλεγχο
Ματαχϊρθςθ νζων
καταςτθμάτων
Βεβαιωτικά ςθμειϊματα που
εκδόκθκαν
Αποςτολι βεβαιωτικϊν
προςκλιςεων - Φζλοσ και
Σρόςτιμο

2012

2013

2014

700

700

700

700

45

61

75

60

1410

1787

1499

1498

464

352

5

58

Ξακϊσ και ςτο γράφθμα που ακολουκεί:
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΛΖ ΔΠΗ ΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ
2000
1500
1000
500
0

2011

2012

2013

2014

Χυγκζντρωςθ ςτοιχείων από Δ.Σ.Ω. για ζλεγχο
Ξαταχϊρθςθ νζων καταςτθμάτων
Βεβαιωτικά ςθμειϊματα που εκδόκθκαν
Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων - Ψζλοσ και Υρόςτιμο

ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΓΗΑ ΣΔΛΖ
ΚΑΗΜΑΙ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ
ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ
ΓΙΑ ΦΕΝΘ
ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑΥΡΖΖ
ΧΤΘΥΘΥ ΣΕΗΡΔΤΡΞΙΩΟ
ΜΑΙ ΚΑΗ
ΜΡΙΟΡΧΤΘΥΦΩΟ
ΧΩΤΩΟ ΥΩΡΩΝ
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Αποςτολι βεβαιωτικϊν προςκλιςεων- τζλοσ & πρόςτιμο αυκαίρετθσ κατάλθψθσ
Αποςτολι ειδοποιθτθρίων για ζκδοςθ αδειϊν για τραπεηοκακίςματα, περίπτερα
Χυγκζντρωςθ αιτθμάτων, ςφνταξθ ςυμφωνθτικϊν, ειδοποιιςεισ μίςκωςθσ
Άδειεσ χριςεων πεηοδρομίων κλ.π.
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2.2.3.6. Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν
Θ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν ςτελεχϊνεται με 88 εργαηόμενουσ από τουσ οποίουσ μόνο το
22% ανικει ςτισ κατθγορίεσ Υανεπιςτθμιακισ ι Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. Χυγκεκριμζνα, θ
υφιςτάμενθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο
γράφθμα:

Θ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν διαρκρϊνεται ςε ζξι τμιματα, τα ακόλουκα:

ΨΠΘΠΑ ΡΕΩΡ ΕΦΓΩΡ ΞΑΛ ΠΕΟΕΨΩΡ
ΥΦΩΘΡ ΨΩΔΞ
ΨΠΘΠΑ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ..
ΨΠΘΠΑ ΘΟΕΞΨΦΣΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ
ΨΠΘΠΑ ΨΦΣΧΑΛΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΨΠΘΠΑ ΕΦΓΩΡ ΑΩΨΕΥΛΧΨΑΧΛΑΧ

Θ κατανομι του προςωπικοφ ςτα Ψμιματα αυτά αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο γράφθμα:
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ΨΠΘΠΑ ΕΦΓΩΡ ΑΩΨΕΥΛΧΨΑΧΛΑΧ
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ΨΠΘΠΑ ΨΦΣΧΑΛΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
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ΨΠΘΠΑ ΘΟΕΞΨΦΣΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ
ΨΠΘΠΑ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ..
ΥΦΩΘΡ ΨΩΔΞ
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ΨΠΘΠΑ ΡΕΩΡ ΕΦΓΩΡ ΞΑΛ ΠΕΟΕΨΩΡ
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Ξτθριακζσ Ωποδομζσ:
Χτο ενοικιαηόμενο κτίριο τθσ οδοφ Οθλαντίων και Πεγαςκζνουσ ςτεγάηεται ο Διευκυντισ, το
Ψμιμα Εκτζλεςθσ Ρζων Ζργων, το Ψμιμα Θλεκτρομθχανικϊν ζργων και Ρζων Ψεχνολογιϊν και θ
προϊςταμζνθ του Ψμιματοσ Χυγκοινωνιακϊν Ζργων. Χυνολικά καταλαμβάνονται περίπου 200 τμ
επιφάνειασ του κτιρίου.
Ψο Ψμιμα Ωποςτιριξθσ Ζργων και Πελετϊν Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (πρϊθν ΨΩΔΞ) ςτεγάηεται
ςτο ιδιόκτθτο κτίριο Αβάντων 50 και ςε επιφάνεια 60 τμ. Ψο Ψμιμα εκτζλεςθσ ζργων
αυτεπιςταςίασ

και το Ψμιμα Ψροχαίου Ωλικοφ και Υολιτικισ Υροςταςίασ ςτεγάηονται ςτο

Εργοτάξιο του Διμου ςτον Άγιο Χτζφανο, Χαλκίδα ςε κτίριο επιφάνειασ 110 τμ. Χε όλα τα ανωτζρω
κτίρια υπάρχει δυνατότθτα ςτάκμευςθσ, πρόςβαςθ ςε ΑΠΕΑ και υπάρχει επάρκεια ςε κζρμανςθ
και κλιματιςμό χϊρου.
Αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ είναι ο Διμοσ Χαλκιδζων και τα Ρομικά του Υρόςωπα.
Θ Ωπθρεςία για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ ςυναλλάςςεται και ςυνεργάηεται με πάςθσ φφςεωσ
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ και με ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μθχανικοφσ και τεχνολόγουσ
μθχανικοφσ.
Ειδικότερα το παραχκζν ζργο ανά οργανικι μονάδα (Ψμιμα) περιγράφεται ςτο εςωτερικό
Χθμείωμα ςφνοψθσ που ςυνζταξε θ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν ωσ εξισ:
«Τμήμα Εκτζλεςησ Νζων Ζργων και Μελετϊν
1. Εκπόνθςθ 55 μελετϊν τεχνικϊν ζργων του Διμου
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2. Δθμοπράτθςθ και εκτζλεςθ 45 ζργων του Διμου τόςο από πιςτϊςεισ του Διμου (ΑΣΑ,
Ιδιοι Πόροι) όςο και από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα
3. Διενζργεια 100 αυτοψιϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου και αποςτολι Σεχνικϊν
Εκκζςεων Κοςτολόγθςθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν
4. Επίβλεψθ 20 μελετϊν – παροχϊν Τπθρεςιϊν – Ερευνϊν εκπονουμζνων από ιδιϊτεσ
μελετθτζσ- παρόχουσ υπθρεςιϊν (μθχανικοφσ)- Επιςτθμονικά Ιδρφματα
Τμήμα Θλεκτρομηχανολογικϊν ζργων και νζων τεχνολογιϊν
1. Εκπόνθςθ 30 μελετϊν (αυτοτελϊν) Θ/Μ αντικειμζνου (προμθκειϊν υλικϊν)
2. υμμετοχι για τισ Θ/Μ εργαςίεσ των μελετϊν του τμιματοσ εκτζλεςθσ ζργων και μελετϊν
3. Διενζργεια 55 αυτοψιϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου για τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ αυτϊν
και αποςτολι των αντίςτοιχων τεχνικϊν εκκζςεων
4. Διενζργεια 120 αυτοψιϊν για επεκτάςεισ δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςε όλο το εφροσ του Διμου
και προϊκθςθ ςχετικισ αλλθλογραφίασ ςε ΔΕΔΔΘΕ (Πρϊθν ΔΕΘ) και οικονομικι Τπθρεςία
5. Ενθμζρωςθ όλθσ τθσ Διεφκυνςθσ για υλικά Νζασ Σεχνολογίασ που πικανόν να απαιτθκοφν
ςτα εκτελοφμενα ζργα
6. Τποςτιριξθ του software τθσ Διεφκυνςθσ με ειςαγωγι νζων ςτοιχείων ςτα
χρθςιμοποιοφμενα προγράμματα (Νζεσ Σεχνολογίεσ Σιμολογίων Εργαςιϊν ςτα κ.λ.π.)

Τμήμα Συγκοινωνιϊν- κυκλοφορίασ- αδειϊν μεταφορϊν
1. 30 Ειςθγιςεισ για επιβαλλόμενεσ μετατοπίςεισ περιπτζρων ςτα πλαίςια διευκόλυνςθσ
εκτζλεςθσ ζργων και βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ ςτθν Επιτροπι Ποιότθτασ
Ηωισ
2. 50 Ειςθγιςεισ για τθ δωρεάν παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ ςε πολίτεσ με μεγάλο
ποςοςτό αναπθρίασ προσ τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ
3. 60 Ειςθγιςεισ για τθν λιψθ προςωρινϊν κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων ςτα εκτελοφμενα
ζργα
4. 30 Ειςθγιςεισ για μονοδρομιςεισ και γενικότερεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ προσ τθν
Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ
5. 60 Ειςθγιςεισ για τθν οριηόντια και κάκετθ ςιμανςθ τθσ πόλθσ προσ τθν Επιτροπι
Ποιότθτασ Ηωισ
6. Καταςκευι οριηόντων και κάκετων ςθμάνςεων ςτα όρια του Διμου
7. Ετιςιεσ μελζτεσ προμικειασ υλικϊν οριηόντιασ και κάκετθσ ςιμανςθσ

192

8. 60 Ειςθγιςεισ για τθν

ζγκριςθ καταςκευισ ειςόδου- εξόδου οχθμάτων ςε ιδιωτικζσ

καταςκευζσ επιχειριςεισ (πρατιρια, ςυνεργεία, parking, καταςτιματα κ.λ.π.) προσ τθν
Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ.

Τμήμα Υποςτήριξησ και εκτζλεςησ ζργων και μελετϊν περιφερειακήσ ανάπτυξησ (Πρϊην ΤΥΔΚ)
Θ Σεχνικι Τπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων Ν. Ευβοίασ (Σ.Τ.Δ.Κ.) περιιλκε ςτο Διμο Χαλκιδζων με
τθν εφαρμογι του «Καλλικράτθ» το 2011 και το τμιμα εντάχκθκε ςτον Ο.Ε.Τ. του Διμου ςτα μζςα
του 2011. Σο αντικείμενο του τμιματοσ ςτθν χρονικι περίοδο 2011-2014 ιταν:
1. Μελζτθ και επίβλεψθ 20 ζργων κατϋζτοσ του Διμου Μαντουδίου- Λίμνθσ- Αγίασ Άννασ ο
οποίοσ δεν διακζτει αυτοδφναμθ Σεχνικι Τπθρεςία και ζχει ςυμβλθκεί για τον λόγο αυτό
με τον Διμο Χαλκιδζων μζςω ετιςιων προγραμματικϊν ςυμβάςεων εγκεκριμζνων από
αμφότερα τα Δθμοτικά υμβοφλια.
2. Ολοκλθρϊνει τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ παλαιϊν ζργων (πριν το 2011) όλων των άλλων
Διμων του Νομοφ τα οποία επζβλεπε ωσ ΣΤΔΚ διενεργϊντασ διαδικαςίεσ οριςτικϊν
παραλαβϊν και ζκδοςθσ τελικϊν λογαριαςμϊν. Να ςθμειωκεί ότι από τα ζργα αυτά, 30 το
πλικοσ, αρκετά, περίπου 20, απαιτοφν και νομικζσ διευκετιςεισ ςε ςυνεργαςία με τουσ
αντίςτοιχουσ Διμουσ δεδομζνου ότι οι ανάδοχοι αυτϊν ζχουν προςφφγει δικαςτικά. υχνά
καλείται το Σμιμα να αποςτείλει ςτα αρμόδια Δικαςτιρια γραπτζσ ειςθγιςεισ ενόψει τθσ
εκδίκαςθσ αυτϊν των υποκζςεων.
3. υνεπικουρεί τα υπόλοιπα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ ςε μελζτεσ και επιβλζψεισ ζργων όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τμήμα Εκτζλεςησ Ζργων Αυτεπιςταςίασ
1. Μελετά και υλοποιεί κατϋζτοσ τα δφο (2) παγίωσ εκτελοφμενα ζργα αυτεπιςταςίασ του
Διμου, ιτοι «υντιρθςθ οδϊν» προχπ. 200.000 ευρϊ και «υντιρθςθ πεηοδρομίων»
προχπ.200.000 ευρϊ.
2. Προγραμματίηει και διακζτει το τεχνικό προςωπικό του (εργοδθγοί, εργατοτεχνίτεσ) για
τθν εκτζλεςθ των ζργων αυτεπιςταςίασ ςε όλο το εφροσ του Διμου.
3. Διατθρεί αποκικθ των απαιτοφμενων υλικϊν για τθν εκτζλεςθ των ζργων αυτεπιςταςίασ,
μετά τθ διενζργεια των ετιςιων διαγωνιςμϊν προμικειασ υλικϊν αυτεπιςταςίασ από το
Σμιμα Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν του Διμου με ςφςτθμα καταγραφισ
ειςόδου και εξόδου υλικϊν προσ τοποκζτθςθ.
4. Διακζτει το εργατοτεχνικό προςωπικό του Σμιματοσ για τθν επιςκευι και ςυςντιρθςθ των
κτιριακϊν δομϊν του Διμου κακϊσ και των κτιριακϊν δομϊν των ςχολικϊν μονάδων
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5. υντθρεί με άμεςεσ ενζργειεσ το δίκτυο Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, αντικακιςτϊντασ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ αναλϊςιμα υλικά φωτιςμοφ

Τμήμα Τροχαίου Υλικοφ και Πολιτικήσ Προςταςίασ
1. υντθρεί ςτα αντίςτοιχα ςυνεργεία όλου του ςτόλου οχθμάτων του Διμου Χαλκιδζων
2. Εκπονεί ετιςιεσ μελζτεσ προμικειασ υλικϊν ςυντιρθςθσ (ανταλλακτικϊν) για τα οχιματα
του Διμου.
3. Εκπονεί μελζτεσ (αν απαιτοφνται) παροχισ υπθρεςιϊν για ςυντιρθςθ ςε ιδιωτικά
ςυνεργεία οριςμζνων οχθμάτων
4. Ζχει εκπονιςει 10 μελζτεσ προμικειασ νζων οχθμάτων (απορριμματοφόρων κ.λ.π.)
5. Εκπονεί κατϋζτοσ προμικειασ νζων οχθμάτων (βενηίνθσ και diesel) τα οποία απαιτοφνται
για τθν κίνθςθ τθσ πάςθσ φφςεων οχθμάτων.
6. Ειςθγείται αρμοδίωσ τθν προμικεια νζων οχθμάτων όταν θ ςυντιρθςθ κάποιϊν
υφιςτάμενων κρικεί αςφμφορθ για το Διμο
7. Μεριμνά κατϋζτοσ για τθν εξειδίκευςθ των ενεργειϊν πολιτικισ προςταςίασ ςτα πλαίςια
του Διμου τόςο κατά τθν χειμερινι όςο και κατά τθν κερινι περίοδο
8. Ενεργοποιεί τθν ςφγκλιςθ του οργάνου πολιτικισ προςταςίασ (.Σ.Ο) προκειμζνου να
παρκοφν οι αναγκαίεσ Αποφάςεισ
9. Κατά τθν κερινι περίοδο μεριμνά για τθν φπαρξθ επιφυλακισ του προςωπικοφ του Διμου
ςε περιπτϊςεισ αναγγελίασ πικανϊν κινδφνων πυρκαγιϊν.
10. Ζχει ςε πλιρθ ετοιμότθτα τα αντίςτοιχα οχιματα και μθχανιματα που εμπλζκονται ςτα
ςχζδια πολιτικισ προςταςίασ.
11. υντάςςει μελζτεσ (ετιςιεσ) προμικειασ μθχανθμάτων ι επειγουςϊν εργαςιϊν από τισ
διατικζμενεσ πιςτϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ.»
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2.2.3.7. Διεφκυνςθ Σολεοδομίασ
Χτθν Διεφκυνςθ Υολεοδομίασ υπθρετοφν 26 εργαηόμενοι οι οποίοι ανικουν ςτισ ακόλουκεσ
ειδικότθτεσ:
ΣΕ 3 Σολ. Ξθχ.
ΣΕ4 Αρχ. Ξθχ.
ΣΕ5 Ξθχ. Ξθχ
ΣΕ6 Φοπ. Ξθχ.
ΣΕ1 Διοικ.
ΦΕ3 Σολ. Ξθχ.
ΦΕ0 Εργ.
ΔΕ5 Εργ.
ΔΕ1 Διοι. Ρικ.
ΧΕ16

4
3
1
8
1
3
2
1
2
1

Θ κατανομι του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ αποτυπϊνεται ςτο
ακόλουκο γράφθμα:

Θ κατανομι του προςωπικοφ ςε κάκε ζνα από τα τρία τμιματα είναι:
ΩΔΣΠ
ΨΠΘΠΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ
ΨΠΘΠΑ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

11
5
9
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Αποτυπϊνεται επίςθσ ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ

ΨΠΘΠΑ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

9

ΨΠΘΠΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ

5

ΩΔΣΠ
0

11
2

4

6

8

10

12

Θ υπθρεςία ςτεγάηεται ςτο παραλιακό κτίριο του δθμαρχείου. Ξαταλαμβάνει τμιμα του ιςογείου
και το πατάρι εμβαδοφ ςυνολικό 600 m2 .
Δεν υπάρχουν κζςεισ ςτάκμευςθσ και δεν υπάρχει πρόςβαςθ για ΑΠΕΑ (οφτε αςανςζρ οφτε
ράμπεσ). Ψο κτίριο ζχει κεντρικι κζρμανςθ, δεν ζχει κλιματιςμό.
Από ποςοτικι άποψθ το ζργο τθσ Διεφκυνςθσ παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
Αρικμόσ εγγράφων που διεκπεραιϊκθκαν κατά το διάςτθμα 2011-2014.
Σ παρακάτω πίνακασ αποτυπϊνει τθν κίνθςθ των εγγράφων ςτθ Διεφκυνςθ Υολεοδομίασ
Ειςερχόμενα
Εξερχόμενα

2011
12254
10484

2012
6767
5247

2013
6795
4339

2014
6029
3241

Θ φκίνουςα πορεία του αρικμοφ των διεκπεραιωκζντων εγγράφων αποτυπϊνεται και ςτα
ακόλουκα γραφιματα, ποςοτικά και ωσ προσ τθν τάςθ αντίςτοιχα.
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Σ αρικμόσ των εκδοκζντων οικοδομικϊν αδειϊν τθν περίοδο 2011-2014.
Θ ζκδοςθ των οικοδομικϊν αδειϊν, ζνα από τα κφρια αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ Υολεοδομίασ
κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο αποτζλεςε αντικείμενο νομοκετικισ αλλαγισ. Χυγκροτικθκαν οι
Ωπθρεςίεσ Δόμθςθσ οι οποίεσ διεκπεραιϊνουν μζροσ μόνο τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των αδειϊν
ενϊ κατά μεγάλο μζροσ θ διαδικαςία ζχει απλοποιθκεί. Υαράλλθλα όμωσ θ οικονομικι κρίςθ
επθρζαςε δραματικά τθν αγορά ακινιτων και τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα, γεγονόσ που
αποτυπϊνεται τόςο ςτον ακόλουκο πίνακα και ςτα γραφιματα.
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ΑΦΛΚΠΣΧ ΣΛΞΣΔΣΠΛΞΩΡ ΑΔΕΛΩΡ 2011-2014
2011
2012
2013
582
330
237

2014
182

ΑΡΗΘΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΑΓΔΗΩΝ 2011-2014
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Ωσ προσ τθν τάςθ:
ΣΑΖ ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΑΓΔΗΩΝ 2011-2014
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Σ αρικμόσ των οικοδομικϊν αδειϊν μειϊκθκε κατά 68,7 % το 2014 ςε ςχζςθ με το 2011
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Ζλεγχοσ και ςφνταξθ εκκζςεων αυκαιρζτων καταςκευϊν
Ψζλοσ, ο ζλεγχοσ και θ ςφνταξθ εκκζςεων αυκαιρζτων καταςκευϊν είναι μία ακόμθ εξωςτρεφισ
λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Υολεοδομίασ. Ξατά τθν περίοδο 2011-2014 το ζργο τθσ Διεφκυνςθσ
καταγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα και ςτα γραφιματα που τον ςυνοδεφουν.

ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΞΚΕΧΕΩΡ ΑΩΚΑΛΦΕΨΩΡ ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ
2011
2012
2013
2014
69
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88
63

ΑΡΗΘΜΟ ΔΚΘΔΔΩΝ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
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2.2.3.8. Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Χπθρεςιϊν
Χτθ Διεφκυνςθ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν υπθρετοφν 42 εργαηόμενοι. Αυτοί ωσ προσ τισ ειδικότθτεσ
κατανζμονται ωσ εξισ:
ΣΕ6 Αρχ. Ξθχ.

1

ΣΕ9 Γεωπ.

3

ΦΕ13 Φεχν.Γεωπ.

1

ΔΕ35 Μθπουροί

13

ΔΕ1 Διοικ.

1

ΧΕ 16 Εργ.

23

Ωσ προσ τθν ποςοςτιαία κατανομι ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ το προςωπικό διακρίνεται όπωσ
ςτο ακόλουκο γράφθμα

Θ Διεφκυνςθ αρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Ψμιματα:
ΨΠΘΠΑ ΥΦΑΧΛΡΣΩ
ΨΠΘΠΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
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Ψο Υροςωπικό κατανζμεται ςτα Ψμιμα ςφμφωνα με το ακόλουκο γράφθμα:

ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΔΟΥΘΥ ΓΕΩΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΑΟΑ ΦΞΘΞΑ

ΨΠΘΠΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ

5
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Θ κτθριακι υποδομι τθσ Διεφκυνςθσ Γεωτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο
πίνακα
Α/Α
1
2
3

ΦΡΣΡΘΕΥΙΑ
ΓΤΑΦΕΙΑ
ΠΥΑΟΑΟΑΛΩΡ 22
ΕΤΓΡΦΑΠΙΡ
Ρ. ΟΑΠΨΑΞΣΧ
ΜΧΟΡΜΡΞΕΙΡ
ΔΣΞΣΧ

ΕΜΦΑΥΘ (ΦΕΦ. ΞΕΦΤΑ)
3οσ ΣΦΣΦΣΧ=18
2οσ ΣΦΣΦΣΧ=35
ΞΨΛΦΛΑ =170
ΦΩΨΩΦΛΣ=500
ΞΨΛΦΛΑ=50
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ= 200

Ψο παραχκζν ζργο κατά τθν περίοδο 2011-2014 περιγράφεται ςτο Εςωτερικό Δελτίο που
ςυνζταξαν τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ ωσ εξισ:
Σθν τετραετία 2010 – 2014 τα αποτελζςματα λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ ςυνοψίηονται κατά
προςζγγιςθ ςτα παρακάτω:
Ψμιμα ςχεδιαςμοφ ςυντιρθςθσ πραςίνου και φυτικισ παραγωγισ
2. περιποίθςθ 352 παρτεριϊν ςυνολικισ ζκταςθσ 1243 ςτρεμμάτων (ανά ζτοσ)
3. περιποίθςθ – κακάριςμα 73 αλςφλλιων ςυνολικισ ζκταςθσ 1589 ςτρεμμάτων (ανά ζτοσ)
4. απομάκρυνςθ παρόδιασ βλάςτθςθσ, περίπου 100 Χαμ δρόμων ςυνολικισ
ζκταςθσ 372 ςτρεμμάτων (ανά ζτοσ)
5. κλάδεμα χαμθλϊν δζντρων περίπου 2000 δζντρα ανά ζτοσ
6. φφτευςθ νζων δζντρων περιπου 300 ανα ετοσ
7. φφτευςθ κάμνων, ανκοφόρων κλπ
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8. κεραπεία φοινίκων για καταπολζμθςθ ςκακαριοφ περίπου 300 δζντρα τθν τετραετια
9. ςυντιρθςθ φυτωρίου δζντρων, κάμνων (δεν γίνεται παραγωγι, μόνο αποκικευςθ)
10. αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (πτϊςθ δζντρων, κλαδιϊν)

Ψμιμα αςτικου και φυςικου περιβάλλοντοσ
-

κλάδεμα υψθλϊν δζντρων με μεγάλο γερανοφόρο όχθμα περίπου 140
δζντρα ανά ζτοσ

11. ψεκαςμόσ πεφκων για καταπολζμθςθ πιτυοκαμπθσ περίπου 20,000 δζντρα ανά ζτοσ
12. ψεκαςμόσ για ακριδοκτονια
13. διαχείριςθ βοςκότοπων
14. περιςυλλογι περίκαλψθ ςκφλων περίπου 200 ανά ζτοσ
15. εμβολιαςμοί ςκφλων περίπου 600 (τετραετία μθ ςυμπεριλαμβανόμενων των παρακάτω
360)
16. πλιρθσ διαχείριςθ αδζςποτων ηωϊν )εργαςίεσ περιςυλλογισ, ςτείρωςθσ, περίκαλψθσ,
εμβολιαςμοφ, θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και επανζνταξθσ) 360 ςκφλοι 10 γάτεσ (το 2014
που άρχιςε το πρόγραμμα) *. Αυξθμζνοσ αρικμόσ, ειδικά μετά από περιόδουσ διακοπϊν,
εξαιτίασ φπαρξθσ πολλϊν εξοχικϊν κατοικιϊν+
17. ςυμμζτοχθ ςε μελζτεσ για διαμόρφωςθ παρτεριϊν, πλατειϊν κλπ κοινοχριςτων –
κοινωφελϊν χϊρων περίπου εικοςι
18. περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μακθτϊν κλπ. Ομάδων
19. επιβλεψθ ςε εκτελουμενα τεχνικα εργαοςον αφορα τον τομεα πραςινου (18 εργα τθν
τετραετια) και ςυμμετοχθ ςε βιοκλιματικεσ αναπλαςεισ.
20. Πυροπροςταςια: εξεταςθ περιπου εκατο αιτθςεων (γραπτεσ και τθλεφωνικεσ) για
κακαριςμο ακαλυπτων χωρων
21. υνταξθ φακελλων για αδειεσ κοπθσ δεντρων (17 τθν τετραετια). Αιτθματα για κοπθ
δεντρων περιπου 40/ετοσ.
22. υμμετοχθ ςε επιτροπεσ ΚΕΠΠΕ (κλιμακια ελεγχου ποιοτθτασ
23.
Ψμιμα τοπικθσ οικονομικθσ αναπτυξθσ
24. ψεκαςμόσ για ακριδοκτονια
25. διαχείριςθ βοςκότοπων
26. ςυμμζτοχθ ςε επιτροπζσ για αποηθμίωςθ νεκρϊν ηωϊν
27. ενθμζρωςθ δθμοτικϊν κοινοτιτων για προγράμματα πρωτογενοφσ τομζα
28. ςφνταξθ εκκζςεων για ςτατιςτικά ςτοιχειά αγροτικισ οικονομίασ
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29. υποδοχι αιτιςεων για άδειεσ χριςθσ νεροφ περίπου 2580 (πθγάδια, γεωτριςεισ, ποταμοί,
Παραλίμνθ)
30. ζκδοςθ βεβαιϊςεων ςθμείων υδρολθψίασ για αγροτικό ρεφμα περίπου 2000
ειςθγιςεισ προσ Αποκεντρ. Διοίκθςθ για άδεισ χριςεισ νεροφ περίπου 50».

Ψο Ψμιμα Ψοπικισ Σικονομικισ Ανάπτυξθσ δεν ζχει ςτελεχωκεί αλλά οι προαναφερόμενεσ δράςεισ
αςκοφνται από το ςτελεχιακό δυναμικό του Ψμιματοσ Υεριβάλλοντοσ, Πεγάλο μζροσ των
αρμοδιότθτων που προζβλεπε ο νόμοσ 3852/2010 και ζχουν περιγραφι ςτον υφιςτάμενο Σ.Ε.Ω.
δεν ζχουν μεταφερκεί ςτον Διμο και δεν είναι ορατι ςτο προςεχζσ μζλλον θ μεταφορά τουσ.

2.2.3.9. Διεφκυνςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ
Ψο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Διεφκυνςθσ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ανζρχεται περίπου ςε
247 εργαηόμενουσ. Από αυτοφσ όμωσ ςτθν διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ είναι μόνο 210 εργαηόμενοι
ενϊ οι υπόλοιποι, ποςοςτό άνω του 12%, ζχουν αποςπαςτεί ι διατεκεί ςε άλλεσ οργανικζσ
μονάδεσ του Διμου ι των νομικϊν του προςϊπων.

Ψο προςωπικό που απαςχολείται ςτθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ ανικει ςτισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ:
ΥΕ4 Αρχιτ. Πθχανικόσ

1

ΨΕ 13 Ψεχνολόγοσ Γεωπονίασ

1

ΔΕ 29 Σδθγοί

54

ΔΕ2 Επόπτεσ

8

ΔΕ28 Χειριςτζσ Πθχανθμάτων

10

ΩΕ2 επιςτάτεσ

4

ΩΕ16 Εργάτεσ κακαριότθτασ

132

Ψο παραπάνω προςωπικό κατανζμεται ςε δφο κατθγορίεσ εκπαίδευςθσ, τθν Δευτεροβάκμια και
τθν Ωποχρεωτικι ενϊ ςτισ άλλεσ δφο υπθρετεί από ζνασ εργαηόμενοσ.
Θ ποςοςτιαία κατανομι αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα:
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Θ κτθριακι υποδομι που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ είναι:
1. Εργοτάξιο Νζασ Λαμψάκου (Ιςόγεια κτήρια)20
2. Τςιριγϊτη 48 Χαλκίδα (Χειροκίνητα καροτςάκια) , ιςόγειο κτήριο21.
Σι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ είναι όλοι οι
κάτοικοι, μόνιμοι και εποχιακοί του Διμου Χαλκιδζων. Ειδικότερα οι υπθρεςίεσ είναι:


Αποκομιδι Απορριμμάτων 150 Ψόνοι



Ανακφκλωςθ (5.408,27 τόνουσ)



Χάρωκρα



Ξαροτςάκια



Χυντιρθςθ κάδων απορριμμάτων (ςχεδόν 800 κάδουσ)



Ξακαριςμόσ ακτϊν (όλθ τθν ακτογραμμι του καλλικρατικοφ διμου )

[20] Απνζήθε Υψξνη Δξγνηαμίνπ : 72,25 η.κ, Απνζήθε – Βνεζεηηθνί Υψξνη : 46,00 η.κ
Δγθαηαζηάζεηο Γηεχζπλζεο – Γξαθεία – WC – Υψξνη πλαζξνίζεηο Πξνζσπηθνχ : 452η.κ
Σν θηίξην είλαη ηδηφθηεην.
[21] Απνζήθε Υψξνη Δξγνηαμίνπ : 9,00 η.κ, Βνεζεηηθνί Υψξνη WC : 5,00 η.κ, Δγθαηαζηάζεηο
– Γξαθεία : 18.00 η.κΣν θηίξην είλαη ηδηφθηεην. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη αλεπαξθείο
γηα ρψξν ζπλάζξνηζεο εξγαδνκέλσλ, ζηηο δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γίλεηαη ρξήζε
ρψξνπ ηνπ παξαθείκελνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ. Γελ ππάξρεη ρψξνο απνδπηήξησλ ε
ληνπο. ηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν ηεο απιήο (60,00 ηκ.) πεξίπνπ, απνζεθεχνληαη ηα
ρεηξνθίλεηα θαξνηζάθηα θαη ην έλα ηξίθπθιν κεραλάθη. Γελ ππάξρνπλ ξάκπεο αλαπήξσλ θαη
δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε. Γελ ππάξρεη ρψξνο παξθηλγθ . Θέξκαλζε – Κιηκαηηζκφο, δελ
ππάξρεη, γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηθψλ θνξεηψλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ».
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Ξακαριότθτα – ςθμαιοςτολιςμόσ – άςπριςμα ςχολικϊν και κρθςκευτικϊν εκδθλϊςεων



Ψθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ κοινοφ για τα ανωτζρω κζματα (ςχεδόν 18.000 τθλζφωνα το
χρόνο)



Ψιρθςθ γραφείου προςωπικοφ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Δ/νςθσ Ξακαριότθτασ



Εγκαταλελειμμζνα οχιματα.

Ειδικότερα το παραγόμενο ζργο με κριτιριο μζτρθςθσ τον αρικμό των κάδων και το μικοσ του
δικτφου αποκομιδισ αποτυπϊνεται ςτα παρακάτω γραφιματα:

ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΓΩΝ
10.000
5.000

7.182

0

1.554
30/08/1919 1

2 02/04/1904
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3

ΜΖΚΟ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ

07/10/1901

3

2

17/12/1905

646

1
2.178

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Θ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ είναι μία οργανικι μονάδα με ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά, όπωσ θ κατθγοριοποίθςθ του προςωπικοφ ςτισ δφο κατϊτερεσ βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ, ο μικρόσ ςχετικά εργαςιακόσ βίοσ του προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τθν βιολογικι θλικία
θ οποία κατά μζςον όρο υπερβαίνει το 50 ζτοσ κ.α. Θ Διεφκυνςθ επίςθσ πρόκειται άμεςα να
αντιμετωπίςει τισ επιχειρθςιακζσ αλλαγζσ που κα προκφψουν από τον νζο Εκνικό Χχεδιαςμό τθσ
Διαχείριςθσ των Χτερεϊν Αποβλιτων όπωσ κα εξειδικευκεί ςτο Ψοπικό Χχζδιο Διαχείριςθσ.
Χυνεπϊσ ηθτιματα ςτελζχωςθσ, εκπαίδευςθσ και επιχειρθςιακισ αναδιοργάνωςθσ είναι άμεςθσ
προτεραιότθτασ κατά τθν νζα προγραμματικισ περίοδο θ οποία ςυμπίπτει με τθν τρζχουςα
δθμοτικι περίοδο.

2.2.3.10. Διεφκυνςθ ΜΕΣ
Χτο Διμο Χαλκιδζων λειτουργοφν επτά (7) Ξζντρα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν τα οποία ςυνκζτουν μία
ενιαία οργανικι μονάδα, τθ Διεφκυνςθ ΞΕΥ.
Θ υφιςτάμενθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ ΞΕΥ αποτυπϊνεται ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ ςτο
παρακάτω Γράφθμα:
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ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΝΗ ΚΕΠ
ΔΕ; 8%

ΨΕ; 28%

ΥΕ; 64%

ΥΕ

ΨΕ

ΔΕ

Ψο προςωπικό κατανζμεται ανά ΞΕΥ ςφμφωνα με το ακόλουκο Γράφθμα:

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΑΝΑ ΚΔΠ
3
2
2

ΝΗΩΣΖ
ΠΛΑΣΑ

2
2
7

348

7

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Θ κτιριακι υποδομι των Ξζντρων Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν αναλυτικά ζχει ωσ εξισ:
Δημοτική Ενότητα Χαλκίδασ:
Σαπαςτρατι Σάρκο Βοφρκου (651) – Λδιόκτθτο, 1 όροφοσ, τ.μ., με κζςεισ ςτάκμευςθσ
Ελ. Σαγκάκθ & Αμφιδάμαντοσ Σλ. Μανικου (651Υ) – Ενοικιαηόμενο, 1 όροφοσ, 83τ.μ., μθνιαίο
μίςκωμα 600€, χωρίσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Ωπάρχει εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ ΑΠΕΑ αλλά δεν
λειτουργεί, απαιτείται επιςκευι. Ψο κατάςτθμα ζχει μειωμζνθ προςζλευςθ και προβλιματα ςτθν
εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν με αποτζλεςμα να μπορεί να κεωρθκεί ότι υπολειτουργεί.
Σλατανιϊτθ & Δοφνα (348) – Ενοικιαηόμενο, 1 όροφοσ + Ωπόγειο, 119,59τ.μ. + 88,60τ.μ., μθνιαίο
μίςκωμα 1.355€, χωρίσ κζςεισ ςτάκμευςθσ.

207

Δημοτική Ενότητα Ανθηδϊνασ
Ιερζωσ Δθμθτρίου Αφράτθ Δροςιά (513) – Ενοικιαηόμενο, 1 όροφοσ, 60τ.μ., μθνιαίο μίςκωμα
430€, χωρίσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Ζχει δρομολογθκεί (ζγκριςθ από Ωπουργείο) θ μεταςτζγαςθ του
ΞΕΥ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα τθσ Δροςιάσ (το οποίο είναι ενοικιαηόμενο), για λόγουσ μείωςθσ
κόςτουσ και αςφάλειασ.
Δημοτική Ενότητα Νζασ Αρτάκησ
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 114 Ο.Αρτάκθ (1011) – Λδιόκτθτο
Δημοτική Ενότητα Αυλίδασ
Φάρου 21, Δθμοτικό Ματάςτθμα (514) – Λδιόκτθτο
Δημοτική ενότητα Ληλαντίων
Αγίου Γεωργίου 44, Βαςιλικό (517) – Ενοικιαηόμενο, 1 όροφοσ, 164τ.μ., μθνιαίο μίςκωμα 650€,
χωρίσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Τπάρχει εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ αλλά δεν λειτουργεί, απαιτείται
επιςκευι. Ζχει δρομολογθκεί θ μεταςτζγαςθ του ΚΕΠ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα του Βαςιλικοφ, για
λόγουσ μείωςθσ κόςτουσ και αςφάλειασ.

Ψο ωράριο λειτουργίασ των ΞΕΥ του Διμου Χαλκιδζων είναι το ακόλουκο:

ΣΝΑΦΑΟΙΩΦΘ - 348
ΣΑΤΜΡ ΒΡΧΤΜΡΧ - 651
ΝΘΝΑΟΦΙΡ - 517
Ο. ΑΤΦΑΜΘ - 1011
ΑΧΝΙΔΑ - 514
ΜΑΟΘΘΡΥ - 651Σ
ΑΟΘΘΔΩΟΑ - 513

ΩΤΑΤΙΡ ΜΑΦΑΥΦΘΞΑΦΩΟ
ΔΕ-ΣΑ
ΥΜ
08:00 - 20:00
08:00 - 14:00
08:00 - 20:00
08:00 - 14:00
07:00 - 15:00
ΜΝΕΙΥΦΑ
07:00 - 15:00
ΜΝΕΙΥΦΑ
07:00 - 15:00
ΜΝΕΙΥΦΑ
07:30 - 15:30
ΜΝΕΙΥΦΑ
07:00 - 15:00
ΜΝΕΙΥΦΑ

Αποδζκτεσ τθσ υπθρεςίασ είναι οι πολίτεσ, με τθν λειτουργία των ΞΕΥ, περιςτρζφεται γφρω από
δφο άξονεσ:
Α. Ενθμερϊνουν και πλθροφοροφν τουσ πολίτεσ.
Β. Υαραλαμβάνουν αιτιςεισ, για τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν από τισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου. Θ
προϊκθςθ των υποκζςεων των πολιτϊν, είναι θ πιο ςφνκετθ και πιο ςθμαντικι για τθν
εξυπθρζτθςθ του πολίτθ εργαςία που αναλαμβάνει το ΞΕΥ, θ ολοκλιρωςθ τθσ οποίασ απαιτεί τθν
ςυνεργαςία με τισ κακϋ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Σι πολίτεσ μποροφν να εξουςιοδοτοφν τα ΞΕΥ
για τθν προϊκθςθ υποκζςεων που ζχει κακοριςτεί να διεκπεραιϊνονται μζςω αυτϊν.
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Σι διεκπεραιϊςεισ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ, τισ «Ωποκζςεισ» και τισ «Κεωριςεισ
– Επικυρϊςεισ».
Χτον παρακάτω πίνακα κακϊσ και ςτο Γράφθμα εμφανίηονται ανά Ξατάςτθμα του Διμου, Πζςοι
Ετιςιοι Τροι των δφο αυτϊν κατθγοριϊν:

ΧΣΡΘΕΥΕΙΥ
ΣΝΑΦΑΟΙΩΦΘ - 348
ΣΑΤΜΡ ΒΡΧΤΜΡΧ - 651
ΝΘΝΑΟΦΙΡ - 517
Ο. ΑΤΦΑΜΘ - 1011
ΑΧΝΙΔΑ - 514
ΜΑΟΘΘΡΥ - 651Σ
ΑΟΘΘΔΩΟΑ - 513
ΥΧΟΡΝΡ

ΘΕΩΤΘΥΕΙΥ
22.500
21.000
10.500
3.800
3.200
3.400
2.800
67.200

70.000
34.000
9.500
6.500
5.800
5.500
5.000
136.300

ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑ ΚΔΠ
100.000
0
ΩΝΑ
ΑΝΘΖΓ

Π

1

- 513

514

1
Ο - 65
ΚΑΝΖΘ

ΑΑΤΛΗΓ

01
ΑΚΖ - 1
Ν. ΑΡΣ

7

348

1
ΟΤ - 65
ΒΟΤΡΚ

1
ΣΗΟ - 5
ΛΖΛΑΝ

ΠΑΡΚΟ

ΝΗΩΣΖ
ΠΛΑΣΑ

ΤΠΟΘΔΔΗ

ΘΔΩΡΖΔΗ

2.2.3.11. Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ
Θ Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ παραμζνει ακόμθ ανενεργι μετά τθν κατάργθςι τθσ με τον
ν.4111/2013. Θ πρόςφατθ νομοκετικι αναςφςταςθ με βάςθ τον ν.4325/2015 ανοίγει τον δρόμο
για τθν επαναςφςταςι τθσ. Ζχουν αιτθκεί τθν επανζνταξθ ςτθ Δθμοτικι Αςτυνομία τζςςερισ
πρϊθν Δθμοτικοί Αςτυνομικοί γεγονόσ που κα επιτρζψει τθν άςκθςθ οριςμζνων μόνο
αρμοδιοτιτων. Πεςοπρόκεςμα όμωσ, εφόςον επιτευχκεί θ ςτελζχωςι τθσ, μπορεί να αρχίςει να
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επαναλειτουργεί. Χτο διάςτθμα αυτό είναι ςκόπιμο να αξιολογθκεί θ εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ
λειτουργίασ ζτςι ϊςτε θ επαναςφςταςθ να ςυνδυαςτεί με τθν αναδιοργάνωςι τθσ.

2.2.3.13. Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Σαιδείασ, Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Χαλκίδασ» Δ.Ρ.Σ.Σ.Α.Χ.

O Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Υαιδείασ, Υροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Χαλκίδασ» Δ.Σ.Υ.Υ.Α.Χ.
Χυςτάκθκε το 2011 με το ΦΕΞ 1673 / 28-7-2011 τ. Βϋ
Θ λειτουργία του Δ.Σ.Υ.Υ.Α.Χ εκτείνεται ςτισ ακόλουκεσ δομζσ:
14 Μ.Α.Σ.Θ. ( Χε λειτουργία είναι μόνον τα δϊδεκα. Ψα δφο Ξ.Α.Υ.Θ. ζχουν μόνιμο προςωπικό και
τα υπόλοιπα δζκα λειτουργοφν με προςωπικό οριςμζνου χρόνου – μόνον βοθκθτικό προςωπικό
και με αποςπαςμζνο προςωπικό από το Διμο Χαλκιδζων ).
8 ΣΑΙΔΙΜΡΙ ΥΦΑΘΞΡΙ

2 ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΛ ΞΑΛ 6 ΥΑΛΔΛΞΣΛ

ΕΥΦΙΑ ΓΟΩΥΘΥ ( Ξόκκινο Χπίτι – Υροςωπικό από τον Διμο Χαλκιδζων )
5 ΒΡΘΘΕΙΑ ΥΦΡ ΥΣΙΦΙ

( Υζντε δομζσ ςε Χαλκίδα, Ανκθδόνα, Οθλάντιο, Ρ. Αρτάκθ και Αυλίδα -

14 άτομα προςωπικό ΛΔΣΧ )

Χτον ΔΣΥΥΑΧ υπθρετοφν 70 εργαηόμενοι εκ των οποίων οι 10 είναι αποςπαςμζνο από τον Διμο
Χαλκιδζων .

ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΠΩΡ ΔΣΥΑΧ ΑΡΑ ΧΧΕΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΧ
40 30 20 10 0

29

27

10

4

ον Γ
ι από η
αζμέ νο
Αποζπ

ΗΓ ΟΥ

ΗΓ ΑΥ

ι
Μόνιμο

ήμο

Σι 60 εργαηόμενοι που ανικουν οργανικά ςτον ΔΣΥΥΑΧ κατανζμονται με βάςθ τθν ςχζςθ
εργαςίασ ωσ εξισ:
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Πόνιμοι
ΛΔΑΧ
ΛΔΣΧ

27
4
29

Θ ποςοςτιαία κατανομι ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ είναι όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο
γράφθμα:

ΣΡΥΡΥΦΙΑΙΑ ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΤΓΑΗΡΞΕΟΩΟ ΔΡΣΑΧ ΑΟΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ

ΥΣΧΣΧΨΛΑΛΑ ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΔΣΥΑΧ ΑΡΑ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΕ; 3%

ΩΕ; 32%
ΨΕ; 32%

ΥΕ
ΨΕ
ΔΕ
ΩΕ

ΔΕ; 33%

Ψζλοσ θ κατανομι με βάςθ τισ ειδικότθτεσ αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο γράφθμα:
ΩΕ Σικια
θκϊν
κϊν Β ο
θτικό
ΔΕ Διο ικ
θτικό
ΥΕ Διο ικ
12

10

8

6

4

2

0

Θ κτιριακι υποδομι του ΔΣΥΥΑΧ διακρίνεται ςε ιδιότθτα κτιρια και ενοικιαηόμενα ωσ εξισ:
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ΙΔΙΡΜΦΘΦΑ ΜΦΘΤΙΑ


ΟΣΔΔ Δ.Ρ.Σ.Σ.Α.Χ.



Αϋ ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Βϋ ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Αϋ ΒΤΕΦΡΟΘΣΙΑΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Βϋ ΒΤΕΦΡΟΘΣΙΑΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ Ο. ΑΤΦΑΜΘΥ



Αϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Βϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Γϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Δϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



Εϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ



ΕΥΦΙΑ ΓΟΩΥΘΥ

ΕΟΡΙΜΙΑΗΡΞΕΟΑ ΜΦΘΤΙΑ


Γϋ ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ, ποςό ενοικίου: 353,00 € ,130 τμ. με αυλι



ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΔΤΡΥΙΑΥ, ποςό ενοικίου: 252,00 €, 100 τμ.



ΣΑΙΔΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΒΑΥΙΝΙΜΡΧ, ποςό ενοικίου: 574,20 €, 60 τμ. με αφλειο χϊρο 100 τ.μ.

Χυνεπϊσ ο ΔΣΥΥΑΧ καταβάλλει 1.179,2 ευρϊ μθνιαίωσ ςε ενοίκια ιτοι 14.150,4 ευρϊ ετθςίωσ για
τθν ςτζγαςθ των τριϊν παιδικϊν ςτακμϊν.


ΥΦϋ ΜΑΣΘ ΧΑΝΜΙΔΑΥ, ποςό ενοικίου: 504,00 € ,165 τμ. με αφλειο χϊρο 200 τ.μ.



ΜΑΣΘ ΒΑΥΙΝΙΜΡΧ, ποςό ενοικίου: 714,00 € ,160 τμ.



ΜΑΣΘ ΦΧΝΝΩΟ, ποςό ενοικίου: 352,80 €,112,39 τμ.



ΜΑΣΘ ΞΧΦΙΜΑ, ποςό ενοικίου: 288,00 €, 120 τμ. με αφλειο χϊρο 400 τ.μ.



ΜΑΣΘ ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ, ποςό ενοικίου: 216,00 €,100 τμ. με αφλειο χϊρο 40,50 τ.μ.



ΜΑΣΘ Ο. ΝΑΞΨΑΜΡΧ, ποςό ενοικίου: 388,80 €, 160 τμ.



ΜΑΣΘ ΑΦΤΑΦΙΡΧ, ποςό ενοικίου: 424,80 €, 180 τμ. με αφλειο χϊρο 40,50 τ.μ.



ΜΑΣΘ Ο. ΑΤΦΑΜΘΥ, ποςό ενοικίου: 881,28 €, 106,74 τμ. με αφλειο χϊρο 45,40 τ.μ.



ΜΑΣΘ ΑΧΝΙΔΑΥ, ποςό ενοικίου: 504,00 €, 150 τμ. με αφλειο χϊρο 200 τ.μ.

Χυνεπϊσ ο ΔΣΥΥΑΧ καταβάλει 4.274,2 μθνιαίωσ ςε ενοίκια για τθν ςτζγαςθ των 9 ΞΑΥΘ ιτοι 51.
290,4 ευρϊ ετθςίωσ. Χυνολικά δε το φψοσ των ενοικίων ανζρχεται ςε 65.440,8 ετθςίωσ.
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2.2.3.12. «Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Άκλθςθσ Σολιτιςμοφ και Σεριβάλλοντοσ − Χαλκίδασ»
Δ.Ρ.Α.Σ.ΣΕ.Χ.
Θ Χυςτατικι Υράξθ του ΔΣΑΥΥΕΧ δθμοςιεφκθκε ςτο υπ’ αρικμ. 1673 /28-7-2011 τ. Β’ ΦΕΞ.
Σι ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ απεικονίηονται ςτο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ , που ςυνοπτικά
δφναται να επικεντρωκοφν ςτουσ παρακάτω τομείσ:

Ι. Υτον τομζα διοίκθςθσ και οικονομικϊν υποςτθρίηεται ςε κακθμερινι βάςθ θ λειτουργία του
Σργανιςμοφ , προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να υλοποιιςει τουσ ςκοποφσ του όπωσ θ κείμενθ
νομοκεςία και οι διατάξεισ ορίηουν .
Ενδεικτικά αναφζρονται θ είςπραξθ εςόδων , θ πλθρωμι δαπανϊν, θ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ
του Υροχπολογιςμοφ , θ ςφναψθ ςυμβάςεων , θ παρακολοφκθςθ των παρουςιϊν του
προςωπικοφ, θ εκτζλεςθ τθσ μιςκοδοςίασ, θ λειτουργία του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, εκτελείται
το πρόγραμμα ςυντθριςεων όλων των εγκαταςτάςεων του ΔΣΑΥΥΕΧ, θ τιρθςθ τθσ ειςερχόμενθσ
και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ

ΙΙ. Υτον Φομζα του Σολιτιςμοφ υποςτθρίηεται κακθμερινά θ λειτουργία των πολιτιςτικϊν δομϊν (
Ωδεία, ςχολζσ χοροφ, καλλιτεχνικά εργαςτιρια κλπ) , διαμορφϊνεται το πρόγραμμα χριςθσ των
πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων ( κζατρα κλπ) , προγραμματίηονται και υλοποιοφνται οι πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ, δράςεισ για το περιβάλλον, τον τουριςμό και ανάδειξθ του Διμου Χαλκιδζων ωσ
Ψουριςτικό προοριςμό.

ΙΙΙ Υτον τομζα του ακλθτιςμοφ, διαμορφϊνεται το πρόγραμμα χριςθσ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων (κλειςτά γυμναςτιρια, γιπεδα ποδοςφαίρου, ςτάδια, κολυμβθτιριο κλπ) ,
παρακολουκείται θ κακθμερινι εφαρμογι του προγράμματοσ χριςθσ, καταρτίηεται και
υλοποιείται το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ των γθπζδων ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα ,
προγραμματίηονται και υλοποιοφνται οι ακλθτικζσ διοργανϊςεισ,

εκδθλϊςεισ, προγράμματα

μαηικοφ ακλθτιςμοφ

IV. Υτον τομζα του περιβάλλοντοσ, ςχεδιάηεται και υλοποιείται το πρόγραμμα «Γαλάηιεσ Χθμαίεσ»
, θ λειτουργία του Υάρκου Ξυκλοφοριακισ Αγωγισ και υποςτθρίηονται δράςεισ τθσ εκπαίδευςθσ
ςε κζματα περιβάλλοντοσ.
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Σ παρακάτω Υίνακασ αποτυπϊνει το ςτελεχιακό δυναμικό του Σργανιςμοφ:
1γ. Χφιςτάμενθ ςτελζχωςθ των υπαλλιλων του Οομικοφ Σροςϊπου ανά επιμζρουσ οργανικι
μονάδα, κατθγορία και ειδικότθτα

Σργανικι
μονάδα

Χτζλεχοσ

Ξατθγορία

Ειδικότθτα /κλάδοσ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ

Δ/ΡΨΘΧ

ΥΕ

ΞΦΑ

Πόνιμοι

Λδιωτικοφ
Δικαίου/
Αορίςτου Χρόνου
1

Χφνολο
1

ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΔΛΣΛΞ. ΩΥΑΟΟ.

ΑΚΟΘΨΛΞΣ

ΨΠ/ΧΘΧ

ΔΕ

ΔΛΣΛΞ. ΩΥΑΟΟ.

1

1

1
1

ΑΚΟΘΨΛΞΣ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΔΛΣΛΞ. ΩΥΑΟΟ.

1

1

ΑΚΟΘΨΛΞΣ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΡΑΩΑΓΣΧΩΧΨΘΧ

ΥΣΟ/ΧΠΣΩ

ΩΥΑΟΟ.

ΨΕ

ΠΣΩΧΛΞΣΧ

ΥΣΟ/ΧΠΣΩ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΞΑΟΟ.Δ/ΡΨΘΧ (ΠΣΩΧΛΞΣΧ)

1

1

ΥΣΟ/ΧΠΣΩ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΠΣΩΧ.ΕΞΨ/ΧΨΘΧΣΦΓΑΡΣΩ

7

7

1

1

1

1

Σργανικι μονάδα = το τμιμα ι το γραφείο ςτο οποίο ανικει ο υπάλλθλοσ
Χτζλεχοσ =υπάλλθλοσ, τμθματάρχθσ, Δ/ντθσ
Ξατθγορία = ΥΕ,ΨΕ,ΔΕ,ΩΕ
Υ.Υ. Υτον Ρργανιςμό μασ από τθν ςφςταςι του απαςχολείται το κάτωκι προςωπικό

Χτζλεχοσ

Ξατθγορία

Ειδικότθτα /κλάδοσ

Αςφαλιςτικά
μζτρα

Χφνολο

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ

ΩΥΑΟΟ

ΥΕ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ

1

1

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

ΩΥΑΟΟ.

ΔΕ

ΓΦΑΦΛΧΨΦΛΑ

1

1

ΑΚΟΘΧΘΧ

ΩΥΑΟΟ

ΩΕ

ΓΕΡΛΞΩΡ ΞΑΚΘΞΣΡΨΩΡ

2

2

ΑΚΟΘΧΘΧ

ΕΦΓΑΨΘΧ

ΩΕ

ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ

1

1

Σργανικι μονάδα

Μτιρια
Σ ΔΣΑΥΥΕΧ ςτεγάηεται ςε παραχωρθμζνο κτίριο από τον Διμο Χαλκιδζων και ςυγκεκριμζνα ςτο
Δθμοτικό Ξατάςτθμα επί τθσ οδοφ Φαρμακίδου 15 ςτθν Χαλκίδα. Για τισ ανάγκεσ του Σργανιςμοφ
ζχει παραχωρθκεί τμιμα του ιςογείου και του 2ου ορόφου. Χτο ιςόγειο ςτεγάηεται θ Υρόεδροσ, ο
Διευκυντισ , το τμιμα Άκλθςθσ, το τμιμα Διοίκθςθσ και Σικονομικϊν. Θ Χυνολικι επιφάνεια του
αναφερόμενου χϊρου ανζρχεται ςε 90τμ. Χτον 2ο όροφο ςτεγάηονται το τμιμα Υολιτιςμοφ και το
Γραφείου Ψφπου, με ςυνολικι επιφάνεια 70 τμ. Ψο κτίριο δεν διακζτει χϊρουσ ςτάκμευςθσ,
διακζτει αςανςζρ και είναι προςβάςιμο για ΑΠΕΑ. Διακζτει κζρμανςθ, όχι όμωσ κλιματιςμό.

2.2.3.13. Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ψδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ ( Δ.Ε.Χ.Α.Χ.) «ΑΤΕΘΡΧΥΑ»
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Θ ΔΕΩΑΧ είναι μία από τισ παλαιότερεσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ. Θ
Δθμοτικι Επιχείριςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χαλκίδασ «Αρζκουςα» προιλκε από τθν ςυγχϊνευςθ
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Ϊδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Διμων Ανκθδόνοσ, Οθλαντίων, Ρ. Αρτάκθσ και
Χαλκίδασ και τθν επζκταςθ αντικειμζνου ςτα διοικθτικά όρια του πρϊθν Διμου Αυλίδασ. Ξαλφπτει
τον κρίςιμο τομζα τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων και τθσ παροχισ φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου. Θ Επιχείρθςθ διαχειρίηεται δφο εγκαταςτάςεισ
επεξεργαςίασ λυμάτων μεταξφ των οποίων και εκείνθ που εξυπθρετεί τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ ςτθν
νθςίδα Υαςςά. Θ υλικοτεχνικι υποδομι ςυμπλθρϊνεται με δφο διυλιςτιρια, τριάντα ζξι
δεξαμενζσ

πενιντα τζςςερα υγρογεωτριςεισ, είκοςι ζξθ αντλιοςτάςια ακακάρτων, δζκα

αντλιοςτάςια ομβρίων και ζχει ςε εξζλιξθ ςθμαντικά ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
Ψο μικοσ των δικτφων τθσ ΔΕΩΑΧ ςε χλμ είναι:
ΔΘΞΡΦΙΜΘ ΕΟΡΦΘΦΑ

ΔΙΜΦΧΡ ΧΔΤΕΧΥΘΥ

ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ
ΟΕΑΥ ΑΤΦΑΜΘΥ
ΝΘΝΑΟΦΙΩΟ
ΑΟΘΘΔΩΟΑΥ
ΑΧΝΙΔΑΥ
ΥΧΟΡΝΡ

260
26,3
339
88
107
820,5

ΔΙΜΦΧΡ
ΑΣΡΧΕΦΕΧΥΘΥ

ΔΙΜΦΧΡ ΡΞΒΤΙΩΟ

180
9

189

120
4
64
11
9
208

Θ ΔΕΩΑΧ ςτεγάηεται ςε πενταόροφο ιδιόκτθτο κτίριο επί τθσ οδοφ Ρεοφφτου 69 ςτθν Χαλκίδα ενϊ
ζχει μιςκϊςει και διϊροφο κτιριο επί τθσ οδοφ Ξιμϊλου επίςθσ ςτθν Χαλκίδα όπου ςτεγάηονται
Γραφεία, Χυνεργεία, Χθμείο και Αποκικθ.

Θ ΔΕΩΑΧ ςτελεχϊνεται από 94 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 157/20-9-2013 του
Διοικθτικοφ τθσ Χυμβουλίου με τθν οποία εντάςςεται ςτο προςωπικό ςτισ κζςεισ του Σργανιςμοφ
Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου.
Ψο προςωπικό κατατάςςεται με βάςθ τισ κατθγορίεσ εκπαίδευςθσ ωσ εξισ:
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΔΤΑΥ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
70
60

62

50
40
30
20
13

10

12
6

0
ΤΔ

ΓΔ

ΣΔ

ΠΔ

Υοςοςτιαία θ κατανομι αυτι ζχει ωσ εξισ:
ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΔΤΑΥ
ΤΔ; 13%

ΠΔ; 14%

ΣΔ; 6%

ΓΔ; 67%
ΠΔ

ΣΔ

ΓΔ

ΤΔ

Ψο προςωπικό πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ κατανζμεται ςε ςχζςθ με τισ ειδικότθτεσ και
προςωπικό διοικθτικό- οικονομικό και τεχνικό.
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Ψο προςωπικό Ψεχνολογικισ εκπαίδευςθσ

7
6

6
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2
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ΣΔ Μηχ

ικ
ΣΔ Γιο

Ψο προςωπικό ΔΕ είναι το πολυπλθκζςτερο και κατανζμεται ςτον άξονα Διοικθτικοί- Ψεχνικοί ωσ
ακολοφκωσ:
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Θ ΔΕΩΑΧ διαρκρϊνεται ςε μία Γενικι Διεφκυνςθ αποτελοφμενθ από δφο Διευκφνςεισ. Θ
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν που ςυντίκεται από τρία Ψμιματα και θ
Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν που ςυντίκεται από τζςςερα Ψμιματα.

Ψο προςωπικό ςτθν Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν κατανζμεται ωσ εξισ:
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Χτθ δε Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν ανά τμιμα κατανζμεται ωσ εξισ:
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Ψα προβλιματα, οι περιοριςμοί αλλά και οι ευκαιρίεσ τθσ ΔΕΩΑΧ περιγράφονται ςτον παρακάτω
πίνακα

2.2.3.15.Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Εκμετάλλευςθσ Σεριουςίασ Χαλκίδασ «Δ.Α.Ε.ΣΕ.Χ.»
Θ ΔΑΕΥΕΧ ΑΕ είναι μονομετοχικι ανϊνυμθ εταιρεία του άρκρου 266 του Ρ.3463/2006, ςυςτάκθκε
το ζτοσ 2010 (ΦΕΞ ΑΕ 14341/21-12-2010) με το υπ. αρικμ. ςυμβόλαιο – καταςτατικό 1681/16-122010 (όπωσ τροποποιικθκε με το υπ. αρικμ. ςυμβόλαιο 2586/26-10-2012) δια τθσ μετατροπισ
τθσ αμιγοφσ Δθμοτικισ επιχείρθςθσ του άρκρου 277 του Υ.Δ. 410/1995 «ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ
ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΞΑΛ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘΧ ΧΨΑΚΠΩΡ ΑΩΨ/ΨΩΡ ΧΑΟΞΛΔΑΧ – Δ.Ε.Ξ.Ε.Χ.Α.Χ.
Θ Εταιρεία διοικείται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, το οποίο αποτελείται από εννζα (9) μζλθ. Ψο
Διοικθτικό Χυμβοφλιο εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον Υρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον
Διευκφνοντα Χφμβουλο. Ψο ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ εταιρείασ είναι θ Γενικι Χυνζλευςθ.
Χκοποί τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ
α) Θ αξιοποίθςθ και θ εκμετάλλευςθ των κοινοχριςτων χϊρων, υπζργειων και υπόγειων χϊρων
ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γενικϊσ των ακινιτων ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων, τα οποία τθσ
παραχωροφνται κατά χριςθ.
β) Ξάκε είδουσ δραςτθριότθτα αξιοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ ακινιτων, οικοπζδων και
κοινοχριςτων χϊρων του Διμου Χαλκιδζων, ιδιαίτερα τθσ εμπορικισ διαφιμιςθσ και ανάπτυξθσ
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, που ζχουν εκχωρθκεί κατά χριςθ ςτθν Επιχείρθςθ, γ) Θ αγορά,
πϊλθςθ, μίςκωςθ και εκμίςκωςθ ακινιτων κακϊσ και κάκε είδουσ δραςτθριότθτα αξιοποίθςθσ
και εκμετάλλευςθσ αυτϊν.
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δ) Θ αποδοχι δωρεϊν ακινιτων προσ αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ.
ε) Θ εκπόνθςθ οικονομικϊν, οικονομοτεχνικϊν και τεχνικϊν μελετϊν, για επενδυτικά ςχζδια που
ςυνδζονται με τον παραπάνω ςκοπό.
ςτ) Θ επιχειρθματικι ανάλθψθ ςχεδίων, πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν που εξυπθρετοφν τθν
αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων και κοινοχριςτων χϊρων που ζχουν εκχωρθκεί ςτθν
Επιχείρθςθ από το Διμο Χαλκιδζων ι ζχουν αγοραςτεί ι ζχουν μιςκωκεί από τθν εταιρεία.
η) Διενζργεια εκτιμιςεων γθσ, πραγματοποίθςθ κτθματικϊν εργαςιϊν, μεκοδολογιϊν καταγραφισ
και εκτίμθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Χαλκιδζων.
θ) Θ παροχι κάκε είδουσ υπθρεςιϊν ςτάκμευςθσ και λειτουργίασ πλυντθρίων αυτοκινιτων ςτουσ
παραπάνω χϊρουσ με εμπορικι δραςτθριότθτα και εκμετάλλευςθ,
κ) Θ ςφμπραξθ, κοινοπραξία, ςυμμετοχι ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και γενικότερα θ
ςυνεργαςία και οι ανακζςεισ ςε άλλεσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ για τθν πραγματοποίθςθ των
παραπάνω ςκοπϊν, ωσ θ νομοκεςία προβλζπει για Δθμοτικζσ Πονομετοχικζσ Επιχειριςεισ
Αξιοποίθςθσ Ακινιτων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
ι) Θ προϊκθςθ και θ προβολι των ςυμφερόντων τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει εκχωρθκεί
κατά χριςθ ςτθν Επιχείρθςθ.
κ) Ξάκε είδουσ παρεπόμενθ των προαναφερομζνων δραςτθριότθτα και γενικά θ αξιοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ και θ εκμετάλλευςθ των κοινοχριςτων χϊρων
του Διμου Χαλκιδζων, είτε αναφζρονται ρθτά ςτο παρόν άρκρο είτε όχι».

Χτθ ΔΑΕΥΕΧ ΑΕ ζχουν εκχωρθκεί και οι εξισ αρμοδιότθτεσ:
1) Αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ μθ αξιοποιθμζνων παραλιϊν του Διμου Χαλκιδζων
2) Αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ τθσ αγροτικισ γθσ του Διμου Χαλκιδζων
3) Εκμετάλλευςθ τθσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ του Διμου Χαλκιδζων
4)

Αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των εξισ πλατειϊν του Διμου Χαλκιδζων: ΥΟΑΨΕΛΑ
ΨΗΑΠΛΣΩ, ΥΟΑΨΕΛΑ ΦΦΛΗΘ (πυροςβεςτικι), ΥΟΑΨΕΛΑ ΑΓ. ΡΛΞΣΟΑΣΩ ,

ΥΟΑΨΕΛΑ ΑΓ.

ΒΑΦΒΑΦΑΧ, ΥΟΑΨΕΛΑ ΧΠΘΡΑΓΣΩ ΓΞΕΟΘ (Ξάνθκοσ), ΥΟΑΨΕΛΑ ΑΓ. ΨΑΛΑΦΧΘ, ΥΑΦΞΣ
ΕΟΕΩΚΕΦΛΑΧ
Σι ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ είναι θ λειτουργία χϊρων ςτάκμευςθσ (υπόγειο παρκινγκ Δθμοτικισ
Αγοράσ, υπαίκριο παρκινγκ οδοφ Ελ. Βενιηζλου), αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των εκχωρθμζνων
πλατειϊν του Διμου Χαλκιδζων, αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ μθ αξιοποιθμζνων παραλιϊν του
Διμου Χαλκιδζων.
Θ ΔΑΕΥΕΧ απαςχολεί δεκαπζντε εργαηόμενουσ οι οποίοι ωσ προσ τθν ςχζςθ εργαςίασ
κατανζμονται όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο γράφθμα:
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Ψο προςωπικό καλφπτει κυρίωσ τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ και ωσ προσ τισ
ειδικότθτεσ κατανζμεται ωσ εξισ:
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6

Θ ποςοςτιαία κατανομι του προςωπικοφ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ είναι:

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΑΔΠΔΥ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΨΕ; 7%

ΥΕ; 13%

ΔΕ; 80%
ΥΕ

ΔΕ

ΨΕ

Σι εργαηόμενοι τθσ ΔΑΕΥΕΧ κατανζμονται ςε δφο οργανικζσ μονάδεσ, τθν Σικονομικι και
Διοικθτικι Ωπθρεςία ωσ εξισ:

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΔΑΠΔΥ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ

ΗΑ
ΠΖΡΔ
ΣΗΚΖ Τ
ΓΗΟΗΚΖ

8

7

Ψα γραφεία τθσ ΔΑΕΥΕΧ ΑΕ ςτεγάηονται ςτο παλιό Δθμαρχείο ςτθν οδό Αβάντων 50 ςτον 3ο
όροφο. Θ πρόςβαςθ από ΑμεΑ είναι πολφ δφςκολθ λόγω των πολλϊν ςκαλιϊν που υπάρχουν ςτθν
είςοδο και τθν μθ φπαρξθ ραμπϊν. Αςανςζρ πρόςβαςθσ ςτουσ ορόφουσ υπάρχει.
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Ψο υπόγειο παρκινγκ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ αποτελείται από δυο ορόφουσ, είναι περίπου 6.800 τμ
και διακζτει 215 κζςεισ ςτάκμευςθσ. Διακζτει ζνα αςανςζρ και είναι προςβάςιμοσ από ΑμεΑ. Θ
μθνιαία επιςκεψιμότθτα είναι περίπου 13.000 – 14.000 αυτοκίνθτα και τα ακακάριςτα ζςοδα
28.000 – 35.000 €.
Ψο υπαίκριο παρκινγκ τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου είναι περίπου 900 τμ και διακζτει 40 κζςεισ
ςτάκμευςθσ. Χτο χϊρο βρίςκεται και ζνασ οικίςκοσ (γραφείο). Θ μθνιαία επιςκεψιμότθτα είναι
περίπου 2.000 – 2.500 αυτοκίνθτα και τα ακακάριςτα ζςοδα 7.000 – 8.500 €.
2.2.3.15 Υχολικι Επιτροπι Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Θ Χχολικι Επιτροπι Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διοικείται από το αντίςτοιχο Διοικθτικό τθσ
Χυμβοφλιο και δεν ζχει υπθρεςιακι δομι. Εξυπθρετείται από προςωπικό του Διμου.
Ξφριο κακικον τθσ Χχολικισ Επιτροπισ είναι θ διαχείριςθ των επιχορθγιςεων που κατανζμονται
από τουσ Ξεντρικοφσ Αυτοτελείσ Υόρουσ για τθν κάλυψθ των Οειτουργικϊν Αναγκϊν των
Χχολείων.
Θ ετιςια επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των Χχολείων θ οποία
καταβάλλεται ςε τζςςερισ δόςεισ των 257.225,62 ευρϊ θ κάκε μία για τον Διμο Χαλκιδζων
ανζρχεται ςυνολικά ετθςίωσ ςε

1.028.902 ευρϊ (ζτοσ 2015). Θ οικονομικι επιτροπι αφοφ

αφαιρζςει ζνα ποςοςτό για τθν πλθρωμι λογαριαςμϊν των ςχολείων ςτθ ΔΕΘ και ζνα ποςόν για
τθν προμικεια πετρελαίου κατανζμει το υπόλοιπο ςτισ δφο Χχολικζσ Επιτροπζσ ςε αναλογία
60:40. Χυγκεκριμζνα κατανζμεται ποςόν 166.500 ευρϊ μεταξφ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ τθσ
Υρωτοβάκμιασ και τθσ Χχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου θ μεν πρϊτθ
λαμβάνει δόςθ ίςθ με 103.90 ευρϊ και θ δεφτερθ 62.600 ευρϊ. Χυνεπϊσ υπολογίηεται ότι θ
χρθματοδότθςθ από τουσ ΞΑΥ για τθν Χχολικι Επιτροπι πρωτοβάκμιασ ανζρχεται ςε 415.600
Ευρϊ ετθςίωσ. Υόροι τθσ Χχολικισ Επιτροπισ είναι και τα ζςοδα από τθν μίςκωςθ των κυλικείων
των Χχολείων.

Θ Χχολικι Επιτροπι δεν υποχρεοφται να ςυντάςςει προχπολογιςμό ενϊ ετθςίωσ καταρτίηεται ο
οικονομικόσ απολογιςμόσ ο οποίοσ εγκρίνεται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. Δεδομζνου ότι το ζτοσ
2011 δεν λειτοφργθςαν ςε όλθ τθ διάρκεια αλλά μετά το ιμιςυ τουλάχιςτον δεν λαμβάνουμε για
ςφγκριςθ τα ςτοιχεία του ιςοηυγίου εςόδων-εξόδων, ενϊ για το ζτοσ 2014 δεν ζχει ακόμθ
υποβλθκεί ο Απολογιςμόσ. Χυνεπϊσ παρακζτουμε τα δεδομζνα των ετϊν 2012 και 2013. Ψο
Λςοηφγιο Εςόδων και Εξόδων ζχει ωσ ακολοφκωσ:
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ΛΧΣΗΩΓΛΣ ΕΧΣΔΩΡ ΞΑΛ ΕΣΔΩΡ 2012-2013
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2.2.3.16 Υχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Θ Χχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διοικείται από το αντίςτοιχο Διοικθτικό τθσ
Χυμβοφλιο και δεν ζχει υπθρεςιακι δομι. Εξυπθρετείται από προςωπικό του Διμου.
Ξφριο κακικον τθσ Χχολικισ Επιτροπισ είναι θ διαχείριςθ των επιχορθγιςεων που κατανζμονται
από τουσ Ξεντρικοφσ Αυτοτελείσ Υόρουσ για τθν κάλυψθ των Οειτουργικϊν Αναγκϊν των
Χχολείων.
Χυγκεκριμζνα κατανζμεται ποςόν 166.500 ευρϊ μεταξφ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ τθσ
Υρωτοβάκμιασ και τθσ Χχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου θ δεφτερθ
λαμβάνει 62.600 ευρϊ. Χυνεπϊσ υπολογίηεται ότι θ χρθματοδότθςθ από τουσ ΞΑΥ για τθν Χχολικι
Επιτροπι πρωτοβάκμιασ ανζρχεται ςε 250.400 Ευρϊ ετθςίωσ. Υόροι τθσ Χχολικισ Επιτροπισ είναι
και τα ζςοδα από τθν μίςκωςθ των κυλικείων των Χχολείων
Θ Χχολικι Επιτροπι δεν υποχρεοφται να ςυντάςςει προχπολογιςμό ενϊ ετθςίωσ καταρτίηεται ο
οικονομικόσ απολογιςμόσ ο οποίοσ εγκρίνεται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. Δεδομζνου ότι το ζτοσ
2011 δεν λειτοφργθςαν ςε όλθ τθ διάρκεια αλλά μετά το ιμιςυ τουλάχιςτον δεν λαμβάνουμε για
ςφγκριςθ τα ςτοιχεία του ιςοηυγίου εςόδων-εξόδων, ενϊ για το ζτοσ 2014 δεν ζχει ακόμθ
υποβλθκεί ο Απολογιςμόσ. Χυνεπϊσ παρακζτουμε τα δεδομζνα των ετϊν 2012 και 2013. Ψο
Λςοηφγιο Εςόδων και Εξόδων ζχει ωσ ακολοφκωσ:
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ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΟΓΩΝ- ΔΞΟΓΩΝ 2012-2013
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Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ζνα μεγάλο μζροσ των επιχορθγιςεων που λαμβάνουν οι
Χχολικζσ Επιτροπζσ προζρχεται από τουσ πόρουσ του Διμου που χορθγοφνται ωσ ζκτακτθ
επιχοριγθςθ.
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2.3.

ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΦΡΧ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ ΜΑΙ ΦΩΟ

ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ

2.3.1. Γενικι Σεριγραφι του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου και των Οομικϊν Σροςϊπων

Θ διοικθτικι οργάνωςθ του Διμου Χαλκιδζων

καταςτρϊνεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ

νομοκεςία και τισ ευχζρειεσ που αυτι παρζχει ςτα βουλευόμενα όργανα για να προςαρμόςουν
τθν οργανωτικι δομι ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του Διμου. Ωσ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ εννοοφνται τα
προβλιματα τθσ πόλθσ, οι περιοριςμοί αλλά και οι δυνατότθτεσ που αυτι ζχει ςιμερα και ιδίωσ
ςτο μζλλον. Γιαυτό εξάλλου δεν είναι δυνατι θ εφαρμογι ενιαίασ οργανωτικισ δομισ ςε όλουσ
τουσ Διμουσ οφτε ακόμθ και ςε Διμουσ του ίδιου πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ. Εδϊ ακριβϊσ
ςυνδράμει και θ εξουςία που απολαμβάνει εκ του Χυντάγματοσ ο Σργανιςμόσ Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, δθλαδι το δικαίωμα τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ. Θ διοικθτικι αυτοτζλεια ζχει το
περιεχόμενο που ορίηει ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ Ψοπικισ Αυτονομίασ για τθν ζννοια τθσ τοπικισ
αυτονομίασ. Χυνιςτϊςα επομζνωσ τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ ι τθσ τοπικισ αυτονομίασ είναι και
το δικαίωμα προςαρμογισ τθσ οργανωτικισ δομισ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ,
δικαίωμα που αςκείται από τα αιρετά όργανα και ιδίωσ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο ςτο πλαίςιο
αςφαλϊσ τθσ πολιτικισ εντολισ και τθσ ελευκερίασ πολιτικισ ςτοχοκεςίασ.
Χε γενικζσ γραμμζσ θ διοικθτικι οργάνωςθ του Διμου Χαλκιδζων ςε επίπεδο οργανογράμματοσ
και εφαρμογισ του ςτθν διοικθτικι πραγματικότθτα δεν διαφζρει από άλλουσ Διμουσ του ίδιου
μεγζκουσ. Εξάλλου ο ιςχφον Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ ακολουκεί το πρότυπο που
εκπόνθςε για λογαριαςμό του Ωπουργείο Εςωτερικϊν θ ΕΕΨΑΑ ςτο πλαίςιο των μζτρων
υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ του ν.3852/2010.
Θ ςθμερινι κατάςταςθ όπωσ διαμορφϊκθκε με τισ επιταγζσ των άρκρων 103 και 107 του νόμου
3952/2010 ςχετικά με τον περιοριςμό του αρικμοφ των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων μετζβαλε
τθν προχφιςτάμενθ κατάςταςθ ωσ προσ τθν ευχζρεια των Διμων να ςυγκροτοφν διαφορετικά
νομικά πρόςωπα ακόμθ και για αντικείμενα που ιταν παραπλιςια ι δεν εξυπθρετοφςαν κανζνα
οργανωτικό ι λειτουργικό ςκοπό. Είναι βζβαιο ότι εν πολλοίσ είχε χακεί το μζτρο. Από τθν άλλθ
πλευρά όμωσ θ επιβολι από τον νομοκζτθ αρικμθτικοφ περιοριςμοφ χωρίσ περικϊριο διακριτικισ
ευχζρειασ ωσ προσ τα ακραία όρια προςβάλλει τθ διοικθτικι αυτοτζλεια των Διμων ενϊ δεν
επιτρζπει τθν προςαρμογι ςε ιδιαίτερεσ ανάγκεσ διαφορετικϊν πόλεων.

Σι αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτθν εποπτεία των Δθμοτικϊν Ρομικϊν Υροςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου και θ εναρμόνιςι τουσ με τθν νομοκεςία τθσ λειτουργίασ και οικονομικισ διαχείριςθσ των
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Διμων κακιςτά εν πολλοίσ αδικαιολόγθτθ πλζον τθν τάςθ για τθν ανάπτυξθ διακριτϊν νομικϊν
προςϊπων. Αντίκετα θ επιλογι πρζπει να είναι θ ςφςταςθ διακριτϊν νομικϊν προςϊπων μόνο
ςτισ περιπτϊςεισ που είναι αναγκαία και κρίνεται αποδοτικότερθ θ άςκθςθ ςυγκεκριμζνθσ
αρμοδιότθτασ από διακριτό, εκτόσ του Διμου, νομικό πρόςωπο.

Θ ςφςταςθ διακριτοφ νομικοφ προςϊπου και θ ανάκεςθ ςε αυτό αρμοδιοτιτων δεν απαλλάςςει
τθν πολιτικι θγεςία του Διμου από τθν υποχρζωςθ ςυντονιςμοφ και πολιτικοφ ελζγχου ωσ προσ
τθν κατεφκυνςθ που ακολουκεί το νομικό πρόςωπο, τθν αρμόδια διοικθτικι υπθρεςία του Διμου
από τθν άςκθςθ διοικθτικισ εποπτείασ. Εξάλλου αυτι τθν ζννοια ζχει και θ ζγκριςθ των βαςικϊν
ετιςιων προγραμματικϊν αποφάςεων και των αντίςτοιχων απολογιςτικϊν πράξεων από το
Δθμοτικό Χυμβοφλιο.

2.3.1.1. Ρργάνωςθ και Υυνεργαςίεσ
Θ οργανωτικι δομι του Διμου βαςίηεται ςτον ιςχφοντα Σργανιςμό παρότι πολλζσ οργανικζσ
υπομονάδεσ επιπζδου γραφείου παραμζνουν ανενεργζσ είτε διότι τελικά ο Διμοσ δεν απζκτθςε
τισ αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ που ςφμφωνα με τον ν.3952/2010 κα τισ αναλάμβανε το 2013 και
ιδθ ζχουν ματαιωκεί, είτε διότι δεν δόκθκε θ δζουςα ςθμαςία παρότι πρόκειται για λειτουργίεσ
κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ όπωσ π.χ. το Γραφείο Ψουριςμοφ.
Θ Σργάνωςθ βαςίηεται πρωτίςτωσ ςτθν διάρκρωςθ των Διευκφνςεων και δευτερευόντωσ των
Ψμθμάτων. Αυτό ζχει ωσ βαςικι ςυνζπεια τθν ενίςχυςθ του ρόλου των Διευκυντϊν ςτθν
οργάνωςθ και λειτουργία του Διμου και τθν υποτονικι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ λειτουργία των
προϊςταμζνων οριςμζνων τμθμάτων.
Σ ρόλοσ των Διευκυντϊν ςτον Διμο και λόγω τθσ μθ ςτελζχωςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ είναι
νευραλγικόσ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια και τον επιμεριςμό ευκφνθσ για τισ ατζλειεσ τθσ λειτουργίασ
και το ποιοτικό περιεχόμενο τθσ διοίκθςθσ.
Από τθν περιγραφι των προβλθμάτων που οι ίδιεσ οι Διευκφνςεισ ζχουν καταγράψει
αναδεικνφεται ωσ μείηονα θ ζλλειψθ των ςυνεργαςιϊν και τθσ διαδιευκυνςιακισ ςυνζργειασ.
Θ ζλλειψθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ δυςχεραίνει εν ςυνεχεία και τθν επίλυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ
προβλθμάτων δεδομζνου ότι θ κάκε οργανικι μονάδα εμπεδϊνει τθν αντίλθψθ ότι ενεργεί ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ζωσ εκεί όπου μία άλλθ οργανικι μονάδα κα πρζπει να αςκιςει τισ
δικζσ τθσ αρμοδιότθτεσ δίχωσ όμωσ τθν ςυνζργεια ζτςι ϊςτε ο κακζνασ αςκϊντασ τα κακικοντά
του να φζρει ςε πζρασ μζροσ μίασ ενιαίασ δράςθσ που απαιτεί ςυνεργαςία. Χαρακτθριςτικό είναι
το παράδειγμα τθσ καταγραφισ και εκτίμθςθσ των αναγκϊν ςε προςωπικό αλλά και ςε εξοπλιςμό,
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όπου θ κάκε οργανικι μονάδα απολυτοποιεί τισ ανάγκεσ δίχωσ να μπορεί να λάβει υπόψθ τισ
οικονομίεσ κλίμακασ.
Θ ζλλειψθ του Γενικοφ Διευκυντι που υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ θ τοποκζτθςι του είναι
περιττι, αντικακίςταται από τον επιτελικό – επιχειρθςιακό ρόλο του Γενικοφ Γραμματζα. Χε αυτόν
μετατίκεται θ ευκφνθ προϊκθςθσ των ςυνεργαςιϊν μεταξφ των οργανικϊν μονάδων ξεκινϊντασ
από τθν ςυνεργαςία μεταξφ των Διευκυντϊν.
Ιδθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και θ εφαρμογι ςτθν πράξθ αρχίηει να αποδίδει καρποφσ και ζχει
βελτιϊςει τθν κατάςταςθ. Εντοφτοισ καταλυτικι μπορεί να είναι θ ενίςχυςθ των οργανωτικϊν
διαδικαςιϊν ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ διαμζςου τθσ ζνταξισ τουσ με ζμφαςθ ςτον νζο
Σργανιςμό Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ του Διμου Χαλκιδζων.

Ξρίςιμο επίςθσ για τθν λειτουργία του Διμου είναι θ ςυνεργαςία μεταξφ των Διευκυντϊν και τθσ
πολιτικισ θγεςίασ. Είναι εξάλλου το κλειδί για τθν προαγωγι του δθμοτικοφ ζργου το οποίο είναι
εφαρμογι τθσ πολιτικισ εντολισ και ςφγχρονου και καλά δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Θ
οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ ςτθν πράξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ αιρετϊν και Διοίκθςθσ είναι πολφ
πιο ςφνκεςθ διαδικαςία από αυτιν που ςυνικωσ πραγματϊνεται. Σ αιρετόσ και εν προκειμζνω ο
Αντιδιμαρχοσ ι ςτα νομικά πρόςωπα ο Υρόεδροσ ξεκινοφν από μία αφετθρία μερικισ γνϊςθσ ςε
ςχζςθ με τον διοικθτικό παράγοντα ο οποίοσ ζχει εμπειρία και γνϊςθ. Ξλειδί για τθν ομαλι
ςυνεργαςία είναι ο κακζνασ να ζχει επίγνωςθ τθσ αποςτολισ αλλά και των δυνατοτιτων. Σ
αιρετόσ γνωρίηει που κζλει να οδθγθκεί το αποτζλεςμα τθσ διοικθτικισ δράςθσ ενϊ ο διοικθτικόσ
παράγοντασ γνωρίηει ότι πρζπει να οδθγιςει ςτθν πραγμάτωςθ του αποτελζςματοσ. Θ ςχζςθ των
δφο δεν είναι ιεραρχικι. Είναι ςχζςθ ςυνεργαςίασ με κακοριςμζνουσ από το νομικοπολιτικό
ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ του Διμου ρόλουσ. Λεραρχικά προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν είναι ο
Διμαρχοσ και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ αυτζσ διαμζςου του Γενικοφ Γραμματζα. Θ ανάλυςθ τθσ
πολιτικισ ςτοχοκεςίασ, θ τοποκζτθςθ των προτεραιοτιτων, θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ με
μζτρθςθ αποτελεςμάτων ανά ςτάδιο, ο ζλεγχοσ του χρονοδιαγράμματοσ είναι ευκφνθ του αιρετοφ
(Αντιδιμαρχου) ωσ προσ τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και τον Διμαρχο και τθν αςκεί διαμζςου τθσ
ςυνεργαςίασ με τον Διευκυντι τθσ αρμόδιασ οργανικισ μονάδασ.
Χτο πλαίςιο αυτό είναι αναγκαίο πζραν τθσ ουςιαςτικισ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ να διατυπωκεί «Ξϊδικασ Θγεςίασ» που να διζπει

τθν ςυνεργαςία

αιρετϊν και διοικθτικοφ προςωπικοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ και
ςτουσ αντιδθμάρχουσ των δθμοτικϊν ενοτιτων κακϊσ και τθν ςυνεργαςία των αιρετϊν μεταξφ
τουσ. Θ ανάδειξθ, θ εφαρμογι και θ διαρκισ βελτίωςθ των κανόνων τθσ Θγεςίασ είναι κρίςιμοσ
παράγοντασ για τθν πραγμάτωςθ διοίκθςθσ αλλαγϊν, δθλαδι για τθν μετάβαςθ από τθν ςθμερινι
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κατάςταςθ λειτουργίασ ςε μία βζλτιςτθ ωσ προσ τα αποτελζςματα και προωκθτικι ςε ςχζςθ με
τθν πραγμάτωςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ.
Θ ςυνεργαςία του Διμου με τα νομικά του πρόςωπα είναι προφανϊσ αυτονόθτθ. Ψα νομικά
πρόςωπα είναι παραρτιματα του Διμου. Ζχουν τυπικι διοικθτικι αυτοτζλεια αλλά δεν ζχουν
πολιτικι αυτοτζλεια αφοφ τα Διοικθτικά τουσ Χυμβοφλια δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ πολιτικι
νομιμοποίθςθ για να υλοποιιςουν προγράμματα ι πολιτικζσ διαφορετικζσ από αυτζσ που
ςχεδιάηει και ςτοχοκετεί ο Διμοσ δια μζςου τόςο του Χυμβουλίου αλλά και τθσ Εκτελεςτικισ
Επιτροπισ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ του Διμου και των νομικϊν του προςϊπων είτε των νομικϊν
προςϊπων μεταξφ τουσ είναι αναγκαία για τθν πραγμάτωςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ
του Διμου και είναι υποχρεωτικι για τισ υπθρεςίεσ τόςο του Διμου όςο και των νομικϊν
προςϊπων. Χυνεπϊσ αντιλιψεισ πολιτικισ ι προγραμματικισ αυτοτζλειασ που ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ υπονοοφνται ι εκφράηονται είναι απαράδεκτεσ, αντιδεοντολογικζσ και προςβάλλουν
τθν δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ του Διμου. Για να καταςτεί διαρκϊσ αποτελεςματικότερθ θ
ςυνζργεια Διμου και νομικϊν του προςϊπων απαιτείται ςε επίπεδο υπθρεςιϊν να ενιςχυκεί και
να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία και ςε επίπεδο Θγεςίασ να αςκοφνται πλιρωσ και απολφτωσ οι
λειτουργίεσ εποπτείασ και ελζγχου τόςο από τον Διμαρχο όςο και από τθν Εκτελεςτικισ Επιτροπι.
Θ εςωτερικι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των επιπζδων διοίκθςθσ, οργανικϊν μονάδων και
υπομονάδων, Διευκφνςεων μεταξφ τουσ, Διευκφνςεων και υπθρεςιϊν των νομικϊν προςϊπων και
μεταξφ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου είναι κρίςιμθ παράμετροσ για τθν ετοιμότθτα του
Διμου ςτισ εξωτερικζσ του ςυνεργαςίεσ.
Σ Διμοσ ζχει τρία κρίςιμα και άμεςα επίπεδα εξωτερικισ ςυνεργαςίασ θ διαβάκμιςθ των οποίων
τα κακιςτά περίπου παράλλθλα: Χυνεργαςία με τα Ξυβερνθτικά Τργανα και τα Ωπουργεία και
γενικϊσ τουσ φορείσ τθσ Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ, Χυνεργαςία με τθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ
ςε επίπεδο Θγεςίασ και Ωπθρεςιϊν, Χυνεργαςία με τισ άλλεσ Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ τθσ περιοχισ
του, τουσ ςυλλογικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ κ.ο.κ. Ζνα επιπλζον νεοφυζσ πλθν όμωσ εποπτευόμενο
από τθν Ξυβζρνθςθ επίπεδο είναι θ διεκνισ ςυνεργαςία. Αυτι αποκτά διαρκϊσ μεγαλφτερθ
ςθμαςία για μεγάλουσ Διμουσ όπωσ ο Διμοσ Χαλκιδζων. Ενδιάμεςου ενδιαφζροντοσ πεδίο είναι
θ διευρωπαϊκι ςυνεργαςία, ιδίωσ διαμζςου τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυμπράξεισ και ςυνζργειεσ ςτο
πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και πρωτοβουλιϊν.
Σι εξωτερικζσ ςυνεργαςίεσ είναι ςυνεπϊσ ζνα πολυεπίπεδο πλαίςιο εξωςτρζφειασ του Διμου και
ζχει διαρκϊσ ευρφτερθ ςθμαςία διότι εκτείνεται ςτο διοικθτικό, οικονομικό, πολιτιςτικό και
κυρίωσ αναπτυξιακό χϊρο ςτον οποίο ο Διμοσ Χαλκιδζων πρζπει να είναι ζτοιμοσ να ανταγωνιςτεί
και να κερδίςει προσ όφελοσ των πολιτϊν και τθσ πόλθσ.
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2.3.1.2. Δραςτθριότθτεσ και Διαδικαςίεσ
Σ Διμοσ Χαλκιδζων αςκεί το ςφνολο των αρμοδιοτιτων που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και
ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειά τουσ εκτόσ από τουσ χϊρουσ όπου θ κφρια ευκφνθ ανατίκεται ςε άλλεσ
Ωπθρεςίεσ ι Σργανιςμοφσ, όπωσ π.χ. θ χερςαία ηϊνθ του Οιμζνα θ οποία είναι ιδιαίτερα
εκτεταμζνθ και καταλαμβάνει μζροσ του παραλιακοφ μετϊπου του αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ
ςτερϊντασ τον Διμο από τθν αυτονόθτθ για άλλεσ περιοχζσ δυνατότθτα να οργανϊςει τθν πόλθ
και τθν ποιότθτα ηωισ ςε αυτιν.
Χε αντιςτοίχιςθ με τισ Ωπθρεςίεσ του ο Διμοσ λειτουργεί ςε δφο επίπεδα. Χτο εςωτερικό του
περιβάλλον όπου εκτείνονται οι δραςτθριότθτεσ οργάνωςθσ και διοικθτικισ και οικονομικισ
διαχείριςθσ κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν
υποδομϊν τθσ πόλθσ. Χτο εξωτερικό περιβάλλον ο Διμοσ αςκεί τισ πολιτικζσ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ πόλθσ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν τοπικι ανάπτυξθ. Ξρίςιμθσ ςθμαςίασ ςε αυτό
το εξωτερικό περιβάλλον είναι θ διαχείριςθ των φυςικϊν και οικιςτικϊν πόρων αλλά και των
αποβλιτων και γενικότερα του φυςικοφ και αςτικοφ περιβάλλοντοσ.
Σι επιμζρουσ δθμοτικζσ πολιτικζσ αντιςτοιχίηονται με τισ προτεραιότθτεσ και τουσ άξονεσ του
παρόντοσ Χχεδίου και αναπτφςςονται ςε άλλα κεφάλαια. Χε ςχζςθ όμωσ με το εςωτερικό
περιβάλλον, δθλαδι το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και τθν λειτουργία των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και
των νομικϊν προςϊπων οι δραςτθριότθτεσ επικεντρϊνονται:
Υρϊτον ςτθν καταγραφι και εν ςυνεχεία τθν ζγκαιρθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ και υπό τθν
προχπόκεςθ τθσ διακεςιμότθτασ των πόρων, των αναγκϊν τθσ πόλθσ και των πολιτϊν ςε τεχνικζσ
υποδομζσ, όπωσ δίκτυα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ, ςχολικζσ κτιριακζσ υποδομζσ, ανάδειξθ των
τοποςιμων τθσ πόλθσ, αςτικι ανάπλαςθ και βελτίωςθ του δείκτθ αξιοβίοτθσ πόλθσ.
Δεφτερον, ςτθν παροχι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ι και ςτθν εςωτερικι διοικθτικι λειτουργία με
χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διοίκθςθσ και ιδίωσ με εφαρμογζσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που
οδθγοφν ςτον ςφγχρονο ψθφιακό Διμο.
Ψρίτον, ςτθν καταγραφι των αναγκϊν κοινωνικισ φροντίδασ, ςτθν επζκταςθ αλλά και ςτθν
βιϊςιμθ οργάνωςθ και λειτουργία του δικτφου κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ που αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα Ψου Διμου Χαλκιδζων για τθν υπό
ςχεδιαςμό περίοδο.
Ψζταρτον, ςτθν βελτίωςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ με πολιτικζσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων, αναδιοργάνωςθσ των υπθρεςιϊν τόςο του Διμου όςο και
των νομικϊν προςϊπων. Για τον ςκοπό αυτό πρόκειται να ειςαχκοφν ςτον Σργανιςμό Εςωτερικισ
Ωπθρεςίασ και ςυνεπϊσ ςτθν δομι του Διμου λειτουργίεσ εςωτερικοφ ελζγχου ζτςι ϊςτε να
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επιδιϊκεται διαρκϊσ θ μζτρθςθ αποτελεςμάτων και θ εφαρμογι πρακτικϊν και μεκόδων ολικισ
ποιότθτασ ςτθ διοίκθςθ.
Τλοι οι παραπάνω άξονεσ δραςτθριοτιτων ςιμερα είτε λειτουργοφν με παλαιά και ανεπίκαιρα
πρότυπα είτε υπολειτουργοφν

είτε δεν υφίςτανται. Γιαυτό ςτόχοσ τθσ οργανωτικι και

λειτουργικισ μεταρρφκμιςθσ του Διμου είναι θ μετάβαςθ από τον ςθμερινό υποτονικό Διμο ςε
ζναν Διμο δυναμικό και ανοικτό ςτθν κοινωνία, ικανό να ςχεδιάηει, να οργανϊνει και να
επιτυγχάνει ςτόχουσ.
Θ διαδικαςία μετάβαςθσ είναι μία διαδικαςία διοίκθςθσ αλλαγϊν.
Θ αλλαγι του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ παροχισ των
υπθρεςιϊν, τθν επίτευξθ οικονομικϊν κλίμακασ ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με
ςτόχο τθν ειςαγωγι νζων οργανικϊν μονάδων για τθν ςτιριξθ νζων δθμοτικϊν πολιτικϊν όπωσ θ
κοινωνικι ςυνοχι και θ τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ, είναι θ αφετθρία για τθν μετάβαςθ ςε ζναν
Διμο Δυναμικό.
Θ ψθφιοποίθςθ, θ εκτεταμζνθ εφαρμογι εφαρμογϊν τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ όχι μόνο
ςτθν παραγωγι του διοικθτικοφ ζργου αλλά και ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων αποτελεί
επίςθσ κρίςιμθ διαδικαςία για τθν μετάβαςθ ςε ζναν ςφγχρονο ψθφιακό Διμο.
Θ εφαρμογι πολιτικϊν ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν
διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και πρόςβαςθσ ςε νζεσ μεκόδουσ διοικθτικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και
μεκόδουσ διοικθτικισ επικοινωνίασ. Φο ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου Χαλκιδζων είναι
εξάλλου ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν διοίκθςθ αλλαγϊν και πρζπει να ςτθριχκεί άμεςα
και ουςιαςτικά για να φζρει ςε πζρασ τθν αποςτολι του.
Σ επαναπροςδιοριςμόσ των όρων που διζπουν τθν ςχζςθ του Διμου με τουσ δθμότεσ του είναι
ζνα ακόμθ πεδίο αλλαγϊν. Θ μετάβαςθ από τον αποξενωμζνο δθμότθ που αντιμετωπίηει τον Διμο
ωσ διοικθτικι μθχανι ςτον ανοικτό ςτθν κοινωνία Διμο όπου αντιμετωπίηει τον Δθμότθ ωσ
ςυμμζτοχο ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ
πόλθσ. Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν διαμόρφωςθ και ςτθν λιψθ των αποφάςεων μζςα από
διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ είναι ςιμερα ςτόχοσ για τθν ουςιαςτικι λειτουργία τθσ τοπικισ
δθμοκρατίασ ςτο Διμο Χαλκιδζων. Θ τοπικι ςυμμετοχικι δθμοκρατία είναι κορυφαία πολιτικι
διαδικαςία για να φκάςει ο Διμοσ ςτθν επίτευξθ του οράματοσ για μία ςφγχρονθ δθμοκρατικι
και αξιοβίωτθ Χαλκίδα.
Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αξιολογοφνται όλοι οι υφιςτάμενοι κεςμοί διαβοφλευςθσ και
ςχεδιάηεται θ βελτίωςθ των λειτουργιϊν τουσ ι ακόμθ και θ εφαρμογι νζων διαδικαςιϊν εφόςον
αυτζσ κρίνονται αναγκαίεσ για να επιτευχκοφν καλφτερα και ουςιαςτικότερα αποτελζςματα.
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Θ ενίςχυςθ τθσ ενδοδθμοτικισ δθμοκρατικισ λειτουργίασ, επιβάλλει τθν αξιολόγθςθ και τθν
μεταρρφκμιςθ- ςτα όρια τθσ διακριτικισ ευχζρειασ και τθσ τοπικισ αυτονομίασ- του ςυςτιματοσ
δθμοτικισ αποκζντρωςθσ με τθν ενεργότερθ ςυμμετοχι των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν και
τοπικϊν κοινοτιτων ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ πόλθσ, ωσ κατϊτερο επίπεδο του ςυςτιματοσ
διακυβζρνθςθσ χωρίσ αςφαλϊσ να

περιορίηονται τα όρια ευκφνθσ των κεντρικϊν αιρετϊν

οργάνων του Διμου αλλά αντικζτωσ να εξιςορροπείται το κεκτθμζνο τθσ διοικθτικισ
ςτακερότθτασ και τθσ αποτελεςματικισ διοίκθςθσ με το διακφβευμα τθσ δθμοκρατικισ
ςυμμετοχισ και του εςωτερικοφ κοινωνικοφ και πολιτικοφ ελζγχου. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι
πρόκειται να αξιολογθκοφν και να ανακεωρθκοφν οι κανόνεσ λειτουργίασ των οργάνων τθσ
δθμοτικισ αποκζντρωςθσ ςτον Διμο Χαλκιδζων.

2.3.1.3. Ανκρϊπινο Δυναμικό και Χλικοτεχνικι Χποδομι
Ξρίςιμοσ παράγοντασ για τθν αποτελεςματικι λειτουργίασ ενόσ οργανωτικοφ ςυςτιματοσ είναι το
ανκρϊπινο δυναμικό. Εξάλλου και ο προωκθτικόσ παράγοντασ τθσ Θγεςίασ, υπό τθν ευρεία
κεϊρθςθ, είναι και αυτόσ ανκρϊπινο δυναμικό. Εν προκειμζνω όμωσ ςθμαςία ζχει το ανκρϊπινο
δυναμικό των εργαηομζνων ςτον Διμο και ςτα Ρομικά του Υρόςωπα. Άλλωςτε αυτό το δυναμικό
μπορεί να αξιολογθκεί, να ενταχκεί ςε προγράμματα ενίςχυςθσ δεξιοτιτων, να προςαρμοςτεί ςτισ
νζεσ διοικθτικζσ και επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. Ψο ανκρϊπινο δυναμικό που ανικει ςτον κφκλο τθσ
Θγεςίασ προςδιορίηεται με βάςθ τθν εκλογι του και ωσ φορζασ πολιτικισ εντολισ αξιολογείται
γενικϊσ και αορίςτωσ ςε διαρκι βάςθ από τον πολίτθ εντολζα και αποδζκτθ των πράξεϊν του. Θ
βελτίωςθ όμωσ με πολιτικζσ ενίςχυςθσ των θγετικϊν ικανοτιτων και των δεξιοτιτων λιψθσ
αποφάςεων ι αντιμετϊπιςθσ κρίςεων είναι μία διεργαςία θ οποία επίςθσ δεν πρζπει να
υποτιμάται.
Σι πολιτικζσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τόςο ςτο πολιτικό όςο και ςτο διοικθτικόεπιχειρθςιακό προςωπικό είναι εν πολλοίσ άγνωςτεσ ςτον Διμο Χαλκιδζων. Θ αναγκαιότθτά τουσ
όμωσ είναι πρόδθλθ. Εξάλλου μία διαδικαςία προγραμματιςμοφ όπωσ θ παροφςα που αφορά τθν
εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου για τθν τρζχουςα διοικθτικι περίοδο, είναι μία διαδικαςία
που ορίηει διαδοχικοφσ ςτόχουσ αλλαγϊν, προςδιορίηει δθλαδι ζνα ςχζδιο διοίκθςθσ αλλαγϊν.
Ξρίςιμθ προχπόκεςθ είναι θ ικανότθτα του προςωπικοφ να διαχειριςτεί τισ αλλαγζσ. Ψοφτου
προχποκζτει τθν δυνατότθτα να προςαρμόηεται, να εμπλουτίηει γνϊςεισ και να βελτιϊνει
δεξιότθτεσ.
Διαπιςτϊνεται επίςθσ ότι το ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου και οριςμζνων από τα νομικά του
πρόςωπα (όπωσ π.χ. ΔΕΩΑΧ ι ΔΣΥΑΧ) που ανικει ςτισ κατθγορίεσ πανεπιςτθμιακισ
τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ζχει κατά πλειοψθφία οριςμζνα κρίςιμα χαρακτθριςτικά.
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και

Είναι το προςωπικό που κατεξοχιν μπορεί να κινθτοποιθκεί για τθν εφαρμογι τθσ διοίκθςθσ
αλλαγϊν.
Βρίςκεται ςτθν μζςθ εργαςιακι θλικία θ οποία αντιςτοιχεί περίπου ςτθν μζςθ βιολογικι θλικία.
Είναι φορζασ εμπειριϊν αλλά και ςυνθκειϊν. Επιδεικνφει κατά κανόνα προκυμία προςαρμογισ. Θ
άςκθςθ πολιτικϊν αναβάκμιςθσ και ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων του μπορεί να φζρει κετικά
αποτελζςματα ςε ςθμαντικό βακμό.
Σ Διμοσ δεν ζχει τθν πολυτζλεια να διακζτει νζο διαβακμιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτο οποίο
μποροφςε να επενδφςει μεςοπρόκεςμα. Σ περιοριςμόσ ζωσ εκμθδενιςμόσ των προςλιψεων ζχει
ςτεριςει τον Διμο από προςωπικό που κα ιταν apriori περιςςότερο ευζλικτο και πρόκυμο να
ςτθρίξει διοίκθςθ αλλαγϊν.
Σ Διμοσ μπορεί να αξιοποιιςει, ζςτω και με πιο αργοφσ ρυκμοφσ ι αντίκετα με περιςςότερθ
ενάργεια ςτισ πολιτικζσ του για τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων, το υπάρχον προςωπικό
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. Ψο ανκρϊπινο αυτό δυναμικό αποτελεί
δυναμικό κεφάλαιο για τον Διμο και ςυνεπϊσ για τθν πόλθ, τθν τοπικι κοινωνία και τουσ πολίτεσ.
Αντιςτοίχωσ το προςωπικό τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανικει πλειοψθφία ςτθν μζςθ ζωσ
ακραία εργαςιακι θλικία. Είναι όμωσ φορζασ εμπειρίασ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αξιοποιεί τθν
εμπειρία κατά τθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ. Χτο προςωπικό αυτό είναι αναγκαία θ εφαρμογι
προγραμμάτων διαρκοφσ κατάρτιςθσ, επανακατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ ζτςι ϊςτε να ςυμβάλλει
ςτο υπόλοιπο του εργαςιακοφ του βίου ςτθν διοίκθςθ αλλαγϊν δθλαδι ςτθν ενίςχυςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν, ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτάσ τθσ διοίκθςθσ και ιδίωσ
ςτθν μεγάλθ αλλαγι προσ τον ψθφιακό Διμο, ιδίωσ το προςωπικό των ειδικοτιτων διοικθτικισ
και οικονομικισ λειτουργίασ.

Αναπόφευκτα τα προγράμματα κατάρτιςθσ, ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ πρζπει να ςχεδιαςτοφν
και για το προςωπικό υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Χτθν κατθγορία αυτι ανικει θ μεγαλφτερθ
ομάδα των εργαηομζνων του Διμου οι οποίοι κατά κανόνα εργάηονται ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ παρζχοντασ κρίςιμεσ για τον πολίτθ και τθν πόλθ
υπθρεςίεσ. Ψο προςωπικό αυτό πζραν από πολιτικζσ ενθμζρωςθσ και βελτίωςθσ των δεξιοτιτων
χρειάηεται ζνα κατάλλθλο περιβάλλον εργαςίασ ιδίωσ με όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ ζτςι ϊςτε
να είναι δυνατι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του ςε ςυνδυαςμό με τθν αναβάκμιςθ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ψο μεγαλφτερο μζροσ αυτοφ του προςωπικοφ το αμζςωσ επόμενο χρονικό
διάςτθμα κα αναλάβει να φζρει ςε πζρασ ζνα νζο δθμοτικό ςχζδιο διαχείριςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων που ζχει υψθλοφσ ςτόχουσ για τθν μείωςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, τθν οργάνωςθ
νζων δικτφων διαχείριςθσ ςτθν πθγι και άλλα που απαιτοφν άμεςα τθν ενθμζρωςθ, κατάρτιςθ και
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τθν διαρκι μετάδοςθ των ςτόχων του ςχεδίου προσ τουσ πολίτεσ- χριςτεσ των υπθρεςιϊν και
παράγωγουσ αποβλιτων. Ψο προςωπικό αυτισ τθσ κατθγορίασ κα βρεκεί ςτθν πρϊτθ γραμμι.
Χυνεπϊσ θ αναγκαιότθτα πολιτικϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενθμζρωςθσ αλλά βελτίωςθσ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ είναι άμεςθ για τουσ εργαηόμενουσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.

Εν κατακλείδι, και λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ οικονομικισ κρίςθ που ζχει πλιξει τουσ
εργαηόμενουσ, οι πολιτικζσ αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με γενικό πλαίςιο για όλουσ
αλλά ειδικό πλαίςιο ανά κατθγορία ι οργανικι μονάδα πρζπει να είναι ςτο επίκεντρο του Διμου
ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ λειτουργία του για τθν προςζγγιςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ ςτο
οποίο αναφζρεται το παρόν Επιχειρθςιακό Χχζδιο.

Ψο ανκρϊπινο δυναμικό είναι κρίςιμοσ και κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν διοίκθςθ αλλαγϊν
και για τθν διοίκθςθ ποιότθτασ. Σι άνκρωποι όμωσ αποδίδουν ανάλογα με το εργαςιακό τουσ
περιβάλλον και τα μζςα που τουσ παρζχει ο εργοδότθσ, εν προκειμζνω ο Διμοσ και τα νομικά του
πρόςωπα. Χτο περιβάλλον αυτό πρωταρχικι ςθμαςία ζχει θ υλικοτεχνικι υποδομι. Εξάλλου αυτι
είναι αποκλειςτικι υποχρζωςθ του Διμου και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οποίασ μπορεί να ςυμβάλλει
κακοριςτικά. Άλλεσ πτυχζσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, ιδίωσ εκείνεσ που αφοροφν ηθτιματα
οικονομικά ι εργαςιακϊν κανόνων διζπονται από τθν νομοκεςία και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να
ςυμβάλλει ο Διμοσ ςτθ διαμόρφωςι τουσ.
Θ υλικοτεχνικι υποδομι αφορά αρχικά τθν κτιριακι υποδομι ςτθν οποίο ςτεγάηονται οι
υπθρεςίεσ.
Ξατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ δθμοτικισ περιόδου όπωσ και ζωσ ςιμερα ο Διμοσ
ςτεγάηεται κατά βάςθ ςτο ενοικιαηόμενο κτίριο τθσ Σδοφ Πεγαςκζνουσ και Οθλαντίων ενϊ τα
νομικά πρόςωπα ςτεγάηονται ςε άλλα κατά βάςθ ιδιόκτθτα κτιρια.
Χτόχοσ και προτεραιότθτα τθσ Διοίκθςθσ πρζπει να είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ κτθριακισ
δομισ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςτζγαςθ όλων των υπθρεςιϊν ςε ζνα ενιαίο κτίριο ζτςι ϊςτε
να διευκολφνονται οι λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ, να γίνεται οικονομία κλίμακασ, να μειϊνονται
δθλαδι οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αφξθςθ των επενδφςεων.
Επειδι ο ςτόχοσ αυτόσ είναι μεςοπρόκεςμόσ ι ακόμθ και μακροπρόκεςμόσ λαμβανομζνων υπόψθ
των οικονομικϊν δυνατοτιτων επιλζγεται αναγκαςτικά θ κάλυψθ των κτιριακϊν αναγκϊν των
βαςικϊν υπθρεςιϊν ςε ζνα ενιαίο κτίριο ζτςι ϊςτε να επζρχονται οριςμζνεσ από τισ κετικζσ
ςυνζπειεσ τθ ςυςτζγαςθσ των οργανικϊν μονάδων.
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Υαράλλθλα όμωσ πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι – ςφμφωνα με τα ςυμβαίνοντα ςε όλεσ τισ
ςφγχρονεσ πόλεισ- θ ζδρα του Διμου, δθλαδι το Δθμαρχείο είναι ζνα από τα εμβλθματικά
τοπόςθμα.
Χτθν Χαλκίδα, θ αξιοποίθςθ του Πεγάρου Ξότςικα, ωσ Δθμαρχιακοφ Πεγάρου προβάλλει υπό τισ
ςθμερινζσ ςυνκικεσ ωσ κρίςιμθ προτεραιότθτα. Θ κατάςταςθ του κτιρίου αλλά και θ
χωρθτικότθτά του δυςχεραίνουν τθν λειτουργία του. Δθλαδι ςτο Πζγαρο Ξότςικα είναι αδφνατον
να ςτεγαςτοφν οι βαςικζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ και θ πολιτικι θγεςία.
Εφόςον ςτο άμεςο μζλλον δεν είναι εφικτι άλλθ βζλτιςτθ λφςθ που να ικανοποιεί τον ςτόχο τθσ
ςτζγαςθσ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν ςε ζνα κτίριο αντάξιο τθσ λειτουργίασ του Δθμαρχιακοφ
Πεγάρου ωσ εμβλθματικοφ τοπόςθμου, προκρίνεται θ λφςθ τθσ αξιοποίθςθσ πζραν του Πεγάρου
Ξότςικα όλων των ακινιτων – κτιρίων που ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου και βρίςκονται ςε
κοντινι απόςταςθ ςτο Πζγαρο Ξότςικα προκειμζνου να ςτεγαςτοφν όλεσ οι βαςικζσ κεντρικζσ
υπθρεςίεσ του Διμου.
Θ εφαρμογι αυτοφ του ςχεδίου προχποκζτει όμωσ τθν χρθματοδότθςθ ζργων ενεργειακισ
βελτίωςθσ, ζξυπνθσ διαμόρφωςθσ των εςωτερικϊν χϊρων, ζργα προςβαςιμότθτασ (ράμπεσ ΑΠΕΑ
κ.λ.π.), δίκτυα επικοινωνιϊν ικανά να ανταποκρικοφν ςτα τεχνικά ςυςτιματα ενόσ ψθφιακοφ
Διμου.
Ωπθρεςίεσ που δεν ζχουν άμεςθ, κακθμερινι ανάγκθ διοικθτικισ ςυναλλαγισ με τθν θγεςία και τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα μποροφν να εγκαταςτακοφν είτε ςε ιδιόκτθτα
κτίρια ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ είτε ςτο υφιςτάμενο ςιμερα ενοικιαηόμενο κτίριο τθσ οδοφ
Οθλαντίων όςο διαρκεί θ μίςκωςθ. Εξάλλου το κτίριο αυτό ενοικιάςτθκε για τθν κάλυψθ τθσ
ςτζγαςθσ νζων υπθρεςιϊν και γιαυτό χρθματοδοτικθκε από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν ενϊ ζχει
ιδθ καλφψει τισ δυνατότθτζσ του για τθν ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν.
Τλα τα παραπάνω ζχουν άμεςθ ςθμαςία με τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του ΔιοικθτικοφΕπιχειρθςιακοφ δυναμικοφ του Διμου να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ πραγμάτωςθσ του
ςτρατθγικοφ οράματοσ για τθν πόλθ και τουσ πολίτεσ. Απαιτείται πάντωσ ενδελεχισ προθγοφμενοσ
ςχεδιαςμόσ κάλυψθσ κτιριακϊν αναγκϊν του Διμου ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν αςτοχίεσ και να
αξιοποιθκοφν υλικοί, οικονομικοί και ανκρϊπινοι πόροι. Επειδι το υλικοτεχνικό περιβάλλον είναι
κρίςιμο για τθν απόδοςθ και των άλλων πολιτικϊν ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ θ
εφαρμογι των βαςικϊν παραμζτρων ενόσ ςχεδίου κάλυψθσ υλικοτεχνικϊν υποδομϊν δεν μπορεί
να ζχει ορίηοντα ολοκλιρωςθσ πζραν τουσ τζλουσ του 2016 με πρωτεφουςα προτεραιότθτα τθν
ενεργειακι γενικϊσ υλικοτεχνικι αναβάκμιςθ του Πεγάρου Ξότςικα.
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Υζραν του κτιριακοφ θ βελτίωςθ του εξοπλιςμοφ ιδίωσ ςε τεχνολογικά μζςα και ςε ςφγχρονα
ψθφιακά εποπτικά μζςα είναι επίςθσ sinequanon παράγοντασ για τθν αναβάκμιςθ του
εςωτερικοφ διοικθτικοφ και επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ του Διμου και των νομικϊν του
προςϊπων.

2.3.1.4. Ρικονομικά

Θ πρϊτθ περίοδοσ του νζου Διμου Χαλκιδζων ςυνζπεςε με τθν δραματικι μείωςθ των
οικονομικϊν πόρων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που ςυνοδεφτθκε με τθν κζςπιςθ αςφυκτικϊν,
γραφειοκρατικϊν και χειραγωγικϊν ελζγχων που αςκοφνται διαμζςου του ψευδεπίγραφου
Υαρατθρθτθρίου Σικονομικισ Αυτοτζλειασ. Σι Ξεντρικοί Αυτοτελείσ Υόροι (Ξ.Α.Υ.) ςτθν πενταετία
2010-2014 μειϊκθκαν πάνω από 60%, το ίδιο και θ ΧΑΨΑ, ενϊ θ μείωςθ γενικϊσ του
Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ζχει ςτεριςει τθν αυτοδιοίκθςθ από τθν χρθματοδότθςθ
κρίςιμων ζργων υποδομισ, ανεξαρτιτωσ εάν αυτι ιταν ι όχι τελικόσ δικαιοφχοσ. Ειριςκω εν
παρόδω, ότι αρκετά χρόνια πριν τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ και των πολιτικϊν δθμοςιονομικισ
πεικαρχίασ οι Ξεντρικοί Αυτοτελείσ Υόροι από νομοκετικά κατοχυρωμζνουσ πόρουσ ςε αρμονία
με τθν ςυνταγματικι επιταγι μετζπεςαν ςε επικοινωνιακό αλλά και πραγματικό επίπεδο ςε
«κρατικζσ επιχορθγιςεισ» παραβιάηοντασ ςτθν πράξθ ακόμθ περιςςότερο τθν ςυνταγματικι
επιταγι τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ. Σι ΞΑΥ κεςπίςτθκαν με τον ν.1828/1989 και ζπρεπε να
παραμζνουν ωσ μερίδιο των εςόδων του Ξράτουσ που αποδίδονται ςτουσ Σ.Ψ.Α.. Ωσ «καρποί»
ενόσ «καλακιοφ» φόρων είχαν ιδιαίτερθ δυναμικι ςτα πρϊτα χρόνια τθσ κακιζρωςισ τουσ
γεγονόσ που ενκάρρυνε τθν εκάςτοτε Ξυβζρνθςθ να υπεξαιρεί τμιμα τουσ τθν δε τοπικι
αυτοδιοίκθςθ δια των ςυλλογικϊν τθσ οργάνων να ανζχεται αυτι τθν υπεξαίρεςθ. Αυτι είναι θ
αφετθρία μίασ νοοτροπίασ και πρακτικισ που ζφκαςε τθν τελευταία δεκαετία να ανακοινϊνεται
κάκε απόδοςθ των ΞΑΥ ςτουσ δικαιοφχουσ ΣΨΑ ωσ επιχοριγθςθ του Ξράτουσ ενϊ ςτθν ουςία
είναι απόδοςθ ειςπραχκζντων για λογαριαςμό των ΣΨΑ πόρων. Χε αυτι τθν κατάςταςθ βρικε
τουσ ΞΑΥ θ εφαρμογι των πολιτικϊν δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και τουσ αποδεκάτιςε.
Θ γενικι αυτι παρατιρθςθ ζχει ςθμαςία για τθν ανάλυςθ που ακολουκεί.
Ψα ςτοιχεία ςτα οποία βαςίηεται θ παροφςα ανάλυςθ είναι οι Αποφάςεισ του Δθμοτικοφ
Χυμβουλίου για τθν ζγκριςθ των Λςολογιςμϊν και των ταμειακϊν απολογιςμϊν 2010-2013. Ψα
ςτοιχεία του 2010 είναι το άκροιςμα των ταμειακϊν απολογιςμϊν του ζτουσ 2010 των πζντε
ςυνενωκζντων Διμων ενϊ τα ςτοιχεία του 2014 προζκυψαν από τθν ζρευνα τθσ Σμάδασ Εργαςίασ
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εφόςον ακόμθ δεν ζχει ειςαχκεί για ζγκριςθ ο ταμειακόσ απολογιςμόσ και ο ιςολογιςμόσ του 2014
ςτθν οικονομικι επιτροπι και ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο.
Ψα ζςοδα, οι πλθρωκείςεσ δαπάνεσ και το ταμειακό υπόλοιπο κάκε των χριςεων από 2010-2014
παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:

ΣΝΘΤΩΘΕΙΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ

2010
70.770.310,69
59.308.240,65

2011
69.349.286,58
57.349.916,93

2012
66.243.778,30
56.067.609,17

2013
65.509.555,59
53.066.530,42

2014
59.777.206,53
50.153.466,65

ΧΤΘΞΑΦΙΜΡ ΧΣΡΝΡΙΣΡ

11.562.061,04

12.299.368,65

10.176.169,13

12.443.025,17

9.623.739,88

ΕΙΥΣΤΑΧΘΕΟΦΑ ΕΥΡΔΑ

Ωσ προσ τουσ ιςολογιςμοφσ του νζου Διμου Χαλκιδζων, οι εγκρικζντεσ από το Δθμοτικό
Χυμβοφλιο είναι των οικονομικϊν ετϊν 2011,2012 και 2013. Ψα βαςικά ςθμεία των ιςολογιςμϊν
αυτϊν είναι :

2011
ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ
ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ
ΒΤΑΧΧΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ
ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ
ΜΑΘΑΤΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΧΤΘΥΕΩΥ

6.528.073,25
8.765.498,79
-323.798,55

2012
135.528.424,92
6.329.868,47
5.672.088,52
10.176.169,13
1.788.297,53

2013
136.680.603,58
6.409.816,27
3.278.469,37
12.447.269,84
1.095.216,05

Θ εξζλιξθ των κακαρϊν αποτελεςμάτων χριςθσ 2011-2013 αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω γράφθμα
τάςεων:

ΜΑΘΑΤΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΧΤΘΥΕΩΥ
00,00
2.000.0
1.788.297,53
1.095.216,05
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2013

2012

2011
00,00
-2.000.0

-323.798,55

Ενϊ

θ εξζλιξθ των μεςοπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων αποτυπϊνεται ςτο

παρακάτω γράφθμα:

Υροκφπτει προδιλωσ θ μείωςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται
κυρίωσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ οι οποίεσ μειϊκθκαν δραςτικά από το 2011 ζωσ το 2013 λόγω
και τθσ κάλυψθσ αυτϊν από τθν ειδικι χρθματοδότθςθ του Ωπουργείου Σικονομικϊν τθν διετία
2013-2014.
Ψα ςυγκεντρωτικά δεδομζνα του του 2010 είναι το άκροιςμα του ταμειακοφ απολογιςμοφ των
πζντε Διμων του οικονομικοφ ζτουσ 2010 που εγκρίκθκαν από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο του νζου
Διμου, εντόσ του 2011. Θ εικόνα παρουςιάηεται ςτο παρακάτω γράφθμα και πίνακα:

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0,00

10/07/-946
10/06/-32328
05/11/-31981

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 2010

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

Σ Ψαμειακόσ Απολογιςμόσ και ο ιςολογιςμόσ τθσ χριςθσ του 2011 είναι ο πρϊτοσ του νζου Διμου.
Χτθ ςυνζχεια παρατίκεται ο πίνακασ εςόδων και δαπανϊν:
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2011
69.349.286,58
57.349.916,93
12.299.368,65

ΕΛΧΥΦΑΧΚΕΡΨΑ ΕΧΣΔΑ
ΥΟΘΦΩΚΕΛΧΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ
ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ
Ξαι το ςχετικό γράφθμα:

22/11/-4837
25/09/27846
10/07/-29962

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 2011

12.299.368,65
57.349.916,93
69.349.286,58

Θ περιγραφι τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου είναι παραςτατικι ςτθν ειςιγθςθ του
Ψαμειακοφ Απολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2011. Πεταξφ των άλλων αναφζρεται ότι:
«Σα ειςπραχκζντα ζςοδα ανζρχονται ςε ποςοςτό 64% επί των Προχπολογιςκζντων όπωσ τελικά
αυτά διαμορφϊκθκαν. Σισ προθγοφμενεσ χρονιζσ για τον Διμο Χαλκιδζων (προ του Καλλικράτθ) το
ποςοςτό αυτό ανιρχετο ςτο 70 -75%. Σα Σακτικά Ζςοδα ςφμφωνα με τθ Κωδικοποίθςθ του
Λογιςτικοφ των ΟΣΑ ανζρχονται ςε 44.345.428,57 Ευρϊ ιτοι ποςοςτό 64% επί του ςυνόλου των
ειςπραχκζντων εςόδων. Σα Ζκτακτα Ζςοδα ανζρχονται ςε 13.541.796,97 Ευρϊ ιτοι ποςοςτό
19,50%. Θεωρθτικά και μόνο, από τισ ανωτζρω δφο αναφορζσ, καταδεικνφεται ότι ο Διμοσ μασ
ςτθρίηεται ςε τακτικά ζςοδα, δθλαδι ςε υγιείσ βάςεισ και δεν παρεμποδίηεται θ αυτόνομθ δράςθ
του. Αντίκετα τα ειςπραχκζντα ίδια ζςοδα ανζρχονται ςε 14.583.911,54 Ευρϊ ιτοι ποςοςτό 21%
επί του ςυνόλου των ειςπραχκζντων εςόδων, ζναντι των τακτικϊν και ζκτακτων χρθματοδοτιςεων
που ανζρχονται ςε 35.999.896,12 Ευρϊ ιτοι ποςοςτό 52%. Οι ανωτζρω δφο αναφορζσ
επιβεβαιϊνουν τον γενικό κανόνα που διζπει όλουσ τουσ Διμουσ, ότι δθλαδι τα ζςοδά τουσ
ςτθρίηονται ςε κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ, παρά ςε ίδια ζςοδα. Και τοφτο γιατί αςκοφν
αρμοδιότθτεσ που τουσ μεταβιβάηονται για λογαριαςμό του Κράτουσ (και μάλιςτα τισ ποιο
δφςκολεσ ι πολφπλοκεσ), και δυςτυχϊσ θ χρθματοδότθςθ τουσ, δεν είναι αντίςτοιχθ με τισ κάκε
τόςο μεταβιβαηόμενεσ και νζεσ αρμοδιότθτεσ.»
Υρζπει πάντωσ να διαςαφθνιςτεί ότι οι ίδιοι πόροι, δθλαδι τα ζςοδα που ειςπράττει ο Διμοσ
κυρίωσ από τα δθμοτικά τζλθ είναι τακτικά ζςοδα και ςυνεπϊσ ςυνυπολογίηονται ςτο ποςόν των
τακτικϊν εςόδων. Χτο εςωτερικό των Ψακτικϊν εςόδων πρζπει να γίνει θ ανάλυςθ ςε τακτικι
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επιχοριγθςθ ΞΑΥ και ζςοδα από ιδίουσ πόρουσ, δθλαδι ειςπράξεισ από τα τζλθ και δικαιϊματα.
Θ ςχζςθ τακτικϊν επιχορθγιςεων και ιδίων εςόδων αποτελεί πράγματι μζτρο οικονομικισ
βιωςιμότθτασ και αυτοτζλειασ του Διμου. Διμοσ που ζχει αυξθμζνα ζςοδα από ιδίουσ πόρουσ
είναι περιςςότερο κοντά ςτθν οικονομικι αυτάρκεια από εκείνον που ζχει μειωμζνουσ ιδίουσ
πόρουσ και ςτθρίηεται ςτθν κρατικι επιχοριγθςθ. Θ ςχζςθ τακτικϊν και εκτάκτων εςόδων είναι
επίςθσ δείκτθσ οικονομικισ ευρωςτίασ διότι ο Διμοσ που ςτθρίηεται κυρίωσ ςε ζκτακτεσ
επιχορθγιςεισ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςει τθν οικονομικι του ανάπτυξθ μεςοπρόκεςμα
και ςυνεπϊσ δεν ζχει επαρκι ευχζρεια προγραμματιςμοφ ςε μεςοπρόκεςμθ και ςτρατθγικι βάςθ.
Θ ςχζςθ αυτι όμωσ είναι δευτερεφουςα. Υρωτεφον μζλθμα πρζπει να είναι θ αφξθςθ των ιδίων
πόρων. Αυτό βζβαια είναι αδφνατο ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ
φφεςθσ ςτθν τοπικι οικονομία. Γιαυτό υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ θ αφξθςθ των ιδίων πόρων
μπορεί να αναηθτθκεί μόνο ςτθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ με ςχζδιο προςοδοφόρασ
εκμετάλλευςθσ.
Χυνεχίηει θ Ειςιγθςθ:
«Σο Χρθματικό Τπόλοιπο τθσ 31θσ-12-2011, που μεταφζρκθκε ςτθ χριςθ του 2012, ανζρχεται ςτο
ποςό των 12.299.369,65 Ευρϊ ιτοι ςε ποςοςτό 17,70% επί του ςυνόλου των ειςπραχκζντων
εςόδων. Ωσ προσ τισ πλθρωκείςεσ δαπάνεσ, που ανζχονται ςτο ποςό των 57.049.916,93 Ευρϊ ιτοι
ποςοςτό 82,30% επί των ειςπραχκζντων εςόδων, ζχουν όλεσ ελεγχκεί και κεωρθκεί ωσ προσ τθ
νομιμότθτά τουσ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ςτα πλαίςια του προλθπτικοφ
ελζγχου, και κατά ςυνζπεια δεν υφίςταται καμιά αμφιβολία ωσ προσ τθ νομιμότθτά τουσ, ωσ προσ
το ςφννομο αυτϊν. Αςκιςαμε χρθςτι διαχείριςθ. Θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ καταβλικθκε
κανονικά ςτισ οριηόμενεσ προκεςμίεσ μζςω τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμϊν. Δεν κακυςτεριςαμε τθ
μιςκοδοςία του προςωπικοφ μασ οφτε μια θμζρα, ςε αντίκεςθ με πολλοφσ Διμουσ πανελλαδικά.
Ιδιαίτερα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι είμαςτε από τουσ ελάχιςτουσ διμουσ πανελλαδικά που
ζχουμε διακζςιμθ ςτο ταμείο μασ και δεφτερθ μιςκοδοςία, όπωσ επιτάςςει θ κείμενθ νομοκεςία.
Όλεσ οι υποχρεωτικζσ ειςφορζσ καταβλικθκαν κανονικά ςτισ οριηόμενεσ προκεςμίεσ. Όλεσ οι
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αποδόκθκαν κανονικά ςτισ οριηόμενεσ προκεςμίεσ και είμαςτε από τουσ
λίγουσ Διμουσ πανελλαδικά που δεν οφείλουμε οφτε ζνα Ευρϊ ςτο ΙΚΑ και ςτα άλλα αςφαλιςτικά
ταμεία του δθμοςίου. Οι παρακρατοφμενοι φόροι και ειςφορζσ αποδόκθκαν εντόσ των νομίμων
προκεςμιϊν και υποβλικθκαν όλεσ οι περιοδικζσ δθλϊςεισ. Όλα τα ζςοδα ειδικοφ χαρακτιρα
(λειτουργικά ςχολείων, ΝΠΔΔ κλπ) όχι μόνο αποδόκθκαν άμεςα ςτουσ δικαιοφχουσ, αλλά τα
ςτθρίξαμε περαιτζρω και από ιδίουσ πόρουσ.»
Από τα παραπάνω προκφπτει θ κανονικι οικονομικι διαχείριςθ, δθλαδι θ τιρθςθ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και θ υπαγωγι ςτουσ πολλαπλοφσ ελζγχουσ. Θ κατάλθξθ πάντωσ ςε υψθλό ταμειακό
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υπόλοιπο ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ δεν είναι πάντοτε ςτοιχείο οικονομικισ ευρωςτίασ. Ππορεί να
εξαρτάται από τθν δυςκολία ςτθν οικονομικι διοίκθςθ, δθλαδι ςτθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ
πλθρωμισ των χρθματικϊν ενταλμάτων, ςτισ δυςκολίεσ ζγκαιρισ ολοκλιρωςθσ των λογαριαςμϊν
των ςυχρθματοδοτοφμενων ζργων. Εάν ςυμβαίνει το δεφτερο τοφτο οφείλεται και ςτθν
οικονομικι κρίςθ που δεν επιτρζπει ςτουσ αναδόχουσ να ετοιμάςουν εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά
λόγω ελλείψεωσ φορολογικϊν ι αςφαλιςτικϊν ενθμεροτιτων γεγονόσ που οδθγεί ςτο να
«λιμνάηουν» οι εκταμιευκείςεσ χρθματοδοτιςεισ» ςτο Δθμοτικό Ψαμείο και ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ
να εμφανίηεται υψθλό ταμειακό υπόλοιπο. Αυτι είναι μία κετικά διάςταςθ του υψθλοφ
ταμειακοφ υπόλοιπου αλλά δεν είναι αφ εαυτοφ δείκτθσ ευρωςτίασ.
Αντικζτωσ όμωσ δεν είναι δείκτθσ οικονομικισ ευρωςτίασ θ ςυςςϊρευςθ ςτο ταμειακό υπόλοιπο
λόγω μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ πλθρωμισ των τρεχουςϊν δαπανϊν όπωσ π.χ.
προμικειεσ, μθ ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα κ.ο.κ. δθλαδι όταν είναι αποτζλεςμα αδράνειασ και
μθ αποτελεςματικισ διοίκθςθσ.
Θ ειςιγθςθ ςυνεχίηει και για τθν μιςκοδοςία, ωσ εξισ:
«Θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ του Διμου μασ ανζρχεται για το ζτοσ 2011 ςε 18.437.379,21 Ευρϊ
ιτοι ςε ποςοςτό 32,30% επί των πλθρωκζντων δαπανϊν. φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ
μιςκοδοςία του προςωπικοφ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των τακτικϊν εςόδων. Σο ποςοςτό
ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ ανζρχεται για τον Διμο μασ ςτο 42,71% των τακτικϊν μασ εςόδων.»
Από αυτά προκφπτει ότι ο Διμοσ Χαλκιδζων βρίςκεται εντόσ ορίων βιωςιμότθτασ ωσ προσ τθν
ςχζςθ Πιςκοδοςίασ και Ψακτικϊν Εςόδων αλλά θ απόςταςθ μόλισ 8% από το όριο είναι μία
απόςταςθ που χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ. Λδιαίτερα μάλιςτα όταν ςτθν τελευταία πενταετία το
προςωπικό ζχει μειωκεί λόγω του ςχεδόν απόλυτου μθδενιςμοφ των προςλιψεων και επίςθσ θ
δαπάνθ κρατείται ςτακερι λόγων των μζτρων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ που ζχουν παγϊςει
και μειϊςει τουσ μιςκοφσ των δθμοτικϊν υπαλλιλων. Χυνεπϊσ θ φροντίδα τθσ ςυνετισ
οικονομικισ διοίκθςθσ είναι να κρατθκεί αυτι θ απόςταςθ αςφαλείασ από το όριο ι και να
ανοίξει με ταχφτερθ αφξθςθ των τακτικϊν εςόδων.
Ψζλοσ θ Ειςιγθςθ επιςθμαίνει τρεισ βαςικζσ αιτίεσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου.
«Σο 2011 δεχκικαμε τρία ςθμαντικά «πλιγματα»: 1 ον τθν μείωςθ όλων των κεςμοκετθμζνων
χρθματοδοτιςεων και το πάγωμα όλων των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων. Θ τακτικι οικονομικι
ενίςχυςθ (ΚΑΠ) μειϊκθκε το 2011 ςε ςχζςθ με τθ προθγοφμενθ διετία ςε ποςοςτό 30,17% και θ
οποία βαίνει μειοφμενθ και ςτο ζτοσ 2012. Θ ΑΣΑ για τθν εκτζλεςθ ζργων μειϊκθκε το 2011 ςε
ςχζςθ με τθ προθγοφμενθ διετία ςε ποςοςτό άνω του 100%, ενϊ για το 2012 δεν ζχει ζρκει μζχρι
ςιμερα οφτε ζνα Ευρϊ.
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2 ον τθν μείωςθ εξαιτίασ τθσ κρίςθσ των ειςπραχκζντων ιδίων εςόδων, αφοφ οι δθμότεσ μασ
εκφράηουν αδυναμία πλθρωμισ των υποχρεϊςεϊν τουσ. Ομοίωσ ςθμαντικι μείωςθ εμφανίηουν
και τα ςυνειςπραττόμενα ζςοδα (ΔΕΘ), αφοφ ζχει εκατοντάδεσ απλιρωτουσ λογαριαςμοφσ και
κατά ςυνζπεια μασ αποδίδει μειωμζνα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, δθμοτικό φόρο και ΣΑΠ.
θμειωτζον ότι αυτά ιταν από τα ποιο δυναμικά ζςοδα των Διμων και θ μειωμζνθ απόδοςι τουσ
δθμιουργεί προβλιματα ρευςτότθτασ.
3 ον τισ μεγάλεσ οφειλζσ που παραλάβαμε τθν 1/1/2011 από τουσ ςυνενοφμενουσ Διμουσ, ωσ ζχει
επανειλθμμζνα αναφερκεί ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο κατά τθ ςυηιτθςθ των Προχπολογιςμϊν 2011
και 2012, του Απολογιςμοφ 2010 και τθσ Απογραφισ Ζναρξθσ. Ακόμα και ςιμερα μασ επιδίδονται
αγωγζσ για οφειλζσ που δεν μασ είχαν παραδοκεί τθν 1/1/2011. Οι Διαταγζσ Πλθρωμισ που
κλθκικαμε να αντιμετωπίςουμε και να διαχειριςτοφμε μζςα ςτθ χριςθ 2011, ιταν εκατοντάδεσ.
Αν ο Διμοσ Χαλκιδζων δεν είχε μεγάλα χρθματικά διακζςιμα και δεν ςτθρίηονταν ςε υγιείσ βάςεισ
κα είχαμε ιδθ οδθγθκεί ςε αδιζξοδο.»
Σι δφο πρϊτοι λόγοι είναι πράγματι εκείνοι που περιγράφουν τθν ηοφερι πραγματικότθτα των
οικονομικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εν προκειμζνω του Διμου Χαλκιδζων.
Τςο για τον τρίτο λόγο επίςθσ είναι ςθμαντικόσ και περιγράφει τθν ζλλειψθ πρόνοιασ από τθν
πλευρά τθσ Υολιτείασ για τθν τακτοποίθςθ των οικονομικϊν δυςανάλογων βαρϊν ςτθν διαδικαςία
τθσ ςυγκρότθςθσ των νζων Διμων. Θ επίκλθςθ όμωσ του χρθματικοφ υπολοίπου είναι μία
απάντθςθ ςτθν αποτροπι των πικανϊν οικονομικϊν αδιεξόδων αλλά από τθν άλλθ υπονοεί ότι
αυτό δεν βαςίηεται ςε ζκτακτα ειδικευμζνα, δθλαδι ςε δεςμεφμενεσ χρθματοδοτιςεισ αλλά
κυρίωσ ςε τακτικά ζςοδα που δεν διατζκθκαν. Είναι γεγονόσ επίςθσ ότι ζνα ηιτθμα που
ταλαιπωρεί ακόμθ και ςιμερα τον Διμο Χαλκιδζων είναι θ μθ επιμελθμζνθ απογραφι του 2011
τόςο ςτον Διμο όςο κυρίωσ ςτα νομικά πρόςωπα. Αυτό κακιςτά τθν ςαφινεια τθσ οικονομικισ
κατάςταςθσ του Διμου διαρκϊσ επιςφαλι.

Για το 2012 τα οικονομικά αποτελζςματα είναι:
2012
66.243.778,30
56.067.609,17
10.176.169,13

ΕΙΥΣΤΑΧΘΕΟΦΑ ΕΥΡΔΑ
ΣΝΘΤΩΘΕΙΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ
ΧΤΘΞΑΦΙΜΡ ΧΣΡΝΡΙΣΡ
Ξαι ωσ γράφθμα:
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19/04/-13339
24/11/24335
26/05/29761

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 2012

10.176.169,13
56.067.609,17
66.243.778,30

Θ ςχετικι ειςιγθςθ προσ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο που ανζγνωςε ο τότε Διμαρχοσ κ. Ηεμπίλθσ
επαναλαμβάνει ςχεδόν αυτολεξεί όςα θ προαναφερόμενθ για τον οικονομικό απολογιςμό του
2012 ωσ προσ τθν ανάλυςθ και τα ςυμπεράςματα. Χυγκεκριμζνα μεταξφ των άλλων αναφζρεται
ότι :
«Σα Σακτικά Ζςοδα ςφμφωνα με τθ Κωδικοποίθςθ του Λογιςτικοφ των ΟΣΑ ανζρχονται ςε
39.189.246,71 Ευρϊ (ζναντι 44.345.428,57 Ευρϊ το 2011) ιτοι ποςοςτό 59% επί του ςυνόλου των
ειςπραχκζντων εςόδων.

Σα Ζκτακτα Ζςοδα ανζρχονται ςε 14.755.161,94 Ευρϊ (ζναντι

13.541.796,97 Ευρϊ το 2011) ιτοι ποςοςτό 22%.
Aπό τισ ανωτζρω δφο αναφορζσ, καταδεικνφεται περίτρανα ότι ο Διμοσ μασ ςτθρίηεται ςε τακτικά
ζςοδα, δθλαδι ςε υγιείσ βάςεισ και δεν παρεμποδίηεται θ αυτόνομθ δράςθ του. Αντίκετα τα
ειςπραχκζντα ίδια ζςοδα ανζρχονται ςε 15.026.712,12 Ευρϊ (ζναντι 14.583.911,54 Ευρϊ το 2011),
ιτοι ςε ποςοςτό 22,68% επί του ςυνόλου των ειςπραχκζντων εςόδων.
Οι τακτικζσ και ζκτακτεσ χρθματοδοτιςεισ ανζρχονται ςε 32.738.600,05 Ευρϊ (ζναντι
35.999.896,12 Ευρϊ το 2011), ιτοι ςε ποςοςτό 49,42% επί του ςυνόλου των ειςπραχκζντων
εςόδων…… ε ςχζςθ με το οικον. ζτοσ 2011 τα ςυνολικά ειςπραχκζντα ζςοδα εμφανίηουν
αρικμθτικι μείωςθ ςε ποςοςτό 4,50% και ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά ειςπραχκζντα ζςοδα του οικον.
ζτοσ 2010 (ςε άκροιςμα των εςόδων των 5 Διμων) εμφανίηουν αρικμθτικι μείωςθ ςε ποςοςτό
6,40%
Θ μείωςθ βζβαια των ειςπραχκζντων εςόδων ςε απόλυτουσ αρικμοφσ είναι πολφ πιο μεγάλθ,
αφοφ με μια πιο επιςταμζνθ ανάλυςθ κα διαπιςτϊςουμε ότι: • Οι ΚΑΠ λειτουργικϊν αναγκϊν
μειϊκθκαν ςε ςχζςθ με το 2010 ςε ποςοςτό 30,17% και ςε ςχζςθ με το 2011 ςε ποςοςτό 24,34%
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• Οι επιχορθγιςεισ των ςχολείων μειϊκθκαν ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ ςε ποςοςτό 60% •
Οι ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν (πρϊθν ΑΣΑ) μειϊκθκαν ςε ςχζςθ με το 2010 ςε ποςοςτό 98% και
ςε ςχζςθ με το 2011 ςε ποςοςτό 24% Και θ δραματικι μείωςθ ςυνεχίηεται και ςτο τρζχον οικον.
ζτοσ ……. Σο Χρθματικό Τπόλοιπο τθσ 31θσ-12-2012, που μεταφζρκθκε ςτθ χριςθ του 2013,
ανζρχεται ςτο ποςό των 10.176.169,13 Ευρϊ ιτοι ςε ποςοςτό 15,50% επί του ςυνόλου των
ειςπραχκζντων εςόδων.
Ωσ προσ τισ πλθρωκείςεσ δαπάνεσ, ανζρχονται ςτο ποςό των 56.067.609,17 Ευρϊ ιτοι ςε ποςοςτό
84,63% επί των ειςπραχκζντων εςόδων, ι ςε ποςοςτό 91,50% των ενταλκζντων δαπανϊν. Ζχουν
ελεγχκεί και κεωρθκεί ωσ προσ τθ νομιμότθτά τουσ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου
ςτα πλαίςια του προλθπτικοφ ελζγχου, και κατά ςυνζπεια δεν υφίςταται καμιά αμφιβολία ωσ προσ
τθ νομιμότθτά τουσ, ωσ προσ το ςφννομο αυτϊν.
Σα ανεξόφλθτα παραςτατικά που μεταφζρκθκαν ςτθ νζα χριςθ ανζρχονται ςτο ποςό των
7.944.208,78 Ευρϊ, ιτοι ποςοςτό 12% επί των ειςπραχκζντων εςόδων. Σα περιςςότερα από αυτά
αφοροφν λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ των ςυνεννοφμενων Διμων. Από το ανωτζρω ποςό, ζχουμε
πλθρϊςει μζχρι ςιμερα 5.598.286,57 Ευρϊ, ιτοι το 75% και πιςτεφουμε ότι μζχρι το τζλοσ τθσ
χριςθσ το ποςοςτό αυτό κα ξεπεράςει το 90%. Θα μποροφςαμε, και είχαμε…. Θ μιςκοδοςία του
προςωπικοφ του Διμου μασ ανζρχεται για το ζτοσ 2012 ςε 14.360.824,98 Ευρϊ (ζναντι
19.632.056,66 Ευρϊ το 2011), ιτοι ςε ποςοςτό 21,68% επί των πλθρωκζντων δαπανϊν. φμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των
τακτικϊν εςόδων.
Σο ποςοςτό ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ ανζρχεται για τον Διμο μασ ςτο 36,64% των τακτικϊν μασ
εςόδων. »

Ψα οικονομικά ςτοιχεία του 2013 αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα και ςτο γράφθμα που
ακολουκεί:
2013
65.509.555,59
53.066.530,42
12.443.025,17

ΕΙΥΣΤΑΧΘΕΟΦΑ ΕΥΡΔΑ
ΣΝΘΤΩΘΕΙΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ
ΧΤΘΞΑΦΙΜΡ ΧΣΡΝΡΙΣΡ
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24/01/-15349
22/03/16119
04/11/-29569

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 2013

12.443.025,17
53.066.530,42
65.509.555,59

Για το ζτοσ 2013 θ ζγκριςθ του Σικονομικοφ Απολογιςμοφ ζγινε με τθν Απόφαςθ 327/2014 από
τθν παροφςα Δθμοτικι Αρχι.
Θ Ειςιγθςθ του νυν Δθμάρχου αναφζρει μεταξφ άλλων ότι:
«Ειςάγω ςιμερα ενϊπιον του Δθμοτικοφ υμβουλίου όπωσ ο νόμοσ ορίηει για ζγκριςθ, τον
Σαμιακό Απολογιςμό οικον. ζτουσ 2013 και τον Ιςολογιςμό τθσ 31θσ-12-2013 του ενιαίου Διμου
Χαλκιδζων τθσ 3θσ διαχειριςτικισ χριςθσ. Οι εν λόγω οικονομικζσ καταςτάςεισ αφοροφν
διαχείριςθ τθσ προθγοφμενθσ δθμοτικισ αρχισ, θ οποία ζχει και τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ
τθρθκείςασ δθμοςιολογιςτικισ διαδικαςίασ, αλλά και τθσ εφαρμογισ του δεφτερου λογιςτικοφ
ςυςτιματοσ των ΟΣΑ, του λεγόμενου Διπλογραφικοφ. Οι δαπάνεσ ζχουν προελεγχκεί από το
Ελεγκτικό υνζδριο ςτα πλαίςια του προλθπτικοφ ελζγχου των δαπανϊν, ενϊ ο Ιςολογιςμόσ ζχει
ελεγχκεί όπωσ ο νόμοσ ορίηει από τον παριςτάμενο ςτθ ςυνεδρίαςθ Ορκωτό Ελεγκτι – Λογιςτι.
Ζνασ αντικειμενικόσ οικονομικόσ αναλυτισ κα μποροφςε να πει ότι τα ςτοιχεία που εμφανίηει ο
Σαμιακόσ Απολογιςμόσ του οικον. ζτουσ 2013 δεν είναι και τα καλφτερα. Ωσ προσ τα ζςοδα είχαν
προχπολογιςτεί 114.638.669,24 Ευρϊ, ενϊ ειςπράχκθκαν 65.509.555,59 Ευρϊ ιτοι ποςοςτό
57,15% (απόκλιςθ εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ 42,85%).
Σο μικρότερο ποςοςτό είςπραξθσ εμφανίηει ο ΚΑΕ 32 Ειςπρακτζα Τπόλοιπα Π.Ο.Ε. (απαιτιςεισ),
όπου ενϊ είχαν προχπολογιςτεί βεβαιωμζνα ζςοδα (ςελ. 9) 19.008.267,36 Ευρϊ, ειςπράχκθκαν
μόνο 1.091.987,18 Ευρϊ, ιτοι ποςοςτό μόλισ 5,74%. Όλο το βάροσ από τθν πρϊτθ θμζρα που
αναλάβαμε τθ διοίκθςθ του Διμου είναι θ είςπραξθ των απαιτιςεων αυτϊν, που ςτεροφν
πολφτιμουσ πόρουσ από τον Διμο.
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Ωσ προσ τισ δαπάνεσ είχαν προχπολογιςτεί 114.638.669,24 Ευρϊ, ενϊ διενεργικθκαν δαπάνεσ
55.787.481,91 Ευρϊ, ιτοι ποςοςτό 48,66% (απόκλιςθ εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ δαπανϊν
51,34%).

Σο μικρότερο ποςοςτό ςτισ δαπάνεσ εμφανίηεται ςτον ΚΑΕ 73 Εκτζλεςθσ ζργων του Σεχνικοφ
Προγράμματοσ, όπου ενϊ είχαν προχπολογιςτεί (ςελ. 35) 18.150.169,63 Ευρϊ, εκτελζςτθκαν μόνο
4.079.646,69 Ευρϊ, ιτοι ποςοςτό μόλισ 22,47%.
Αυτό που επιςθμάναμε κάκε χρόνο ςτουσ Απολογιςμοφσ, ιςχφει και ςτο οικον. ζτοσ 2013. Αυτό
που βλζπαμε ςε όλα τα διοικθτικά όρια του Διμου, δθλαδι τθν ανυπαρξία εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων, αποτυπϊνονται και ςτα επίςθμα ςτοιχεία του Απολογιςμοφ και δεν χωρά πλζον καμία
αμφιςβιτθςθ

Σο μεγάλο Χρθματικό Τπόλοιπο (διακζςιμα) 12.443.025,17 Ευρϊ που πάντα τόνιηε θ απελκοφςα
δθμοτικι αρχι ωσ οικονομικι ευρωςτία, προερχόμενο κυρίωσ από ειδικευμζνα ζςοδα, κα
μποροφςε να τα είχε διακζςει για τθν εκτζλεςθ ζργων, πράγμα που δεν το ζκανε. Πρόταςθ μου
είναι θ ζγκριςθ τθσ ορκότθτασ των οικονομικϊν εγγραφϊν - καταςτάςεων ςφμφωνα με τθν ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που προιλκε ςτον προζλεγχο αυτϊν, και να παραπζμψουμε
τον Απολογιςμό και τον Ιςολογιςμό οικον. ζτουσ 2013, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 163
του Ν. 3463/06, ςτο Ελεγκτικό υνζδριο για τον τελικό ζλεγχο και τθν οριςτικοποίθςθ των
οικονομικϊν καταςτάςεων.»

Για το ζτοσ 2014 τα ανεπίςθμα οικονομικά αποτελζςματα είναι:

ΕΙΥΣΤΑΧΘΕΟΦΑ ΕΥΡΔΑ

2014
59.777.206,53

ΣΝΘΤΩΘΕΙΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ

50.153.466,65

ΧΤΘΞΑΦΙΜΡ ΧΣΡΝΡΙΣΡ

9.623.739,88
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05/06/-31044
10/07/8143
24/11/28248

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014

9.623.739,88
50.153.466,65
59.777.206,53

Για το ζτοσ 2014 εκκρεμεί αςφαλϊσ ο προζλεγχοσ τόςο του Ψαμειακοφ Απολογιςμοφ όςο και του
Λςολογιςμοφ από τθν οικονομικι επιτροπι και εν ςυνεχεία θ ζγκριςθ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο.
Από τα γενικά ςτοιχεία δεν παρατθροφνται πάντωσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ.
Από τθν ςυγκριτικι παράκεςθ των εςόδων 2010-2014 είναι εμφανισ θ μείωςθ τθσ τάξεωσ 15,5%.
Χτθν πραγματικότθτα είναι πολφ περιςςότερθ διότι ςτα ζςοδα περιλαμβάνονται και οι
μεταβατικζσ πλθρωμζσ για υπθρεςίεσ και αρμοδιότθτεσ που μεταβιβάςτθκαν από τθν νομαρχιακι
αυτοδιοίκθςθ ςτουσ Διμουσ όπωσ τα προνοιακά επιδόματα, θ μεταφορζσ μακθτϊν κ.α. Χτο ποςόν
αυτό περιλαμβάνεται και θ ΧΑΨΑ που ζχει μειωκεί ζωσ 98%. Ψθν ίδια περίοδο είναι αδφνατθ
αςφαλϊσ θ αφξθςθ των ιδίων πόρων λόγω τθσ οικονομικισ αδυναμίασ των πολιτϊν και των
νοικοκυριϊν να ανταπεξζλκουν ςτισ κάλυψθ ςτοιχειωδϊν τουσ υποχρεϊςεων. Ζτςι θ μικρι
αφξθςθ, 2,9% των ιδίων πόρων μεταξφ 2011-2012 αποτελεί αξιοπρόςεκτο γεγονόσ.
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Θ τάςθ μείωςθσ των εςόδων αποτυπϊνεται και ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
80.000
.000,00
40.000
.000,00
2014

2013

2012

2011

2010

Αντιςτοίχωσ μειωμζνεσ βαίνουν και οι δαπάνεσ, τάςθ που αυξομειϊνει ελαφρϊσ χωρίσ να
μεταβάλλει ριηικά το χρθματικό υπόλοιπο ανά ζτοσ, πλθν ίςωσ του 2014. Σι πλθρωκείςεσ δαπάνεσ
αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο γράφθμα:

ΠΛΖΡΩΘΔΗΔ ΓΑΠΑΝΔ
80.000
.000,00
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2012

2011

2010

Αντιςτοίχωσ αποτυπϊνεται και θ τεκλαςμζνθ αλλά γενικά ςτακερι τάςθ του χρθματικοφ
υπολοίπου ςτο παρακάτω γράφθμα:
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ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 2010-2014
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Χτο παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται θ ςυμμετοχι του χρθματικοφ υπολοίπου τθσ προθγοφμενθσ
χριςθσ ςτο ςφνολο των ειςπραχκζντων εςόδων.
ΣΡΥΡΥΦΡ ΧΤΘΞΑΦΙΜΡΧ ΧΣΡΝΡΙΣΡ ΥΕ
ΥΧΕΥΘ ΞΕ ΕΥΡΔΑ

2011

2012

2013

2014

16,60%

18,50%

15,50%

21%

Ανακεφαλαιϊνοντασ, θ οικονομικι κατάςταςθ του Διμου δεν μπορεί να διαςαφθνιςτεί πλιρωσ
εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ εκκακάριςθ των νομικϊν του προςϊπων, και ςυνεπϊσ θ ςαφισ
οικονομικι εικόνα των νομικϊν προςϊπων. Αλλά και αυτι κάκε αυτι θ οικονομικι κατάςταςθ
του Διμου δεν αποτυπϊνεται ςτουσ γενικοφσ άξονεσ των ταμειακϊν απολογιςμϊν παρά μόνο ωσ
γενικι εικόνα, όςο δεν είναι κακαρι θ εικόνα των υποχρεϊςεων του Διμου προσ τρίτουσ κακότι
ςυνεχίηεται και για πζμπτο ζτοσ μετά τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του να εγείρονται δικαςτικζσ
διεκδικιςεισ ςε βάροσ του για οφειλζσ των παλαιϊν Διμων ιδίωσ εκτόσ Χαλκίδασ.
Ηθτιματα αλλθλοχρεϊςθσ μεταξφ Διμου και ΔΕΩΑ τθσ τάξεωσ των 9.000.000 περίπου αποτελεί
μία εκκρεμότθτα που ςυνιςτά βάροσ για τον Διμο δεδομζνου ότι αφορά ζνα εξωτερικό μεν πλθν
όμωσ απολφτωσ δθμοτικό οργανιςμό. Ξαταβάλλονται προςπάκειεσ ϊςτε με τθν κατάλλθλθ
νομοκετικι ρφκμιςθ να επιτραπεί θ επίλυςθ του προβλιματοσ ζτςι ϊςτε και το χρζοσ του Διμου
να μειωκεί και τθσ ΔΕΩΑ.
Σ Διμοσ Χαλκιδζων πρζπει να μεριμνιςει για τθν οικονομικι χρθςτι διοίκθςθ τόςο του ιδίου όςο
και των νομικϊν προςϊπων αςκϊντασ ουςιαςτικι εποπτεία ςε αυτά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ
χριςθσ, ιδίωσ επειδι αποτελεί, πλθν τθσ ΔΕΩΑ και εν μζρει των Χχολικϊν Επιτροπϊν, τον
αποκλειςτικό χρθματοδότθ τουσ. Θ οικονομικι διοίκθςθ πρζπει να είναι ωσ προσ τουσ κανόνεσ και
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τον ζλεγχο ενιαία αλλά και ευζλικτθ παρότι πλζον θ ευελιξία δεν ιςχφει οφτε για τα νομικά
πρόςωπα εφόςον υπάγονται ςτον προλθπτικό ζλεγχο και ςτο ζλεγχο νομιμότθτασ.
Θ αφξθςθ των ιδίων πόρων αποτελεί κλειδί για τθν οικονομικι αυτάρκεια του Διμου. Θ κζςθ αυτι
όμωσ ζχει αρχικά κεωρθτικό περιεχόμενο και λειτουργεί ωσ κατεφκυνςθ για τθν μθ ολιγωρία ςτθν
είςπραξθ των ιδίων πόρων. Θ ςθμερινι οικονομικι κατάςταςθ δεν επιτρζπει αςφαλϊσ τθν αφξθςθ
των ιδίων πόρων αλλά επιβάλλει τον περιοριςμό τθσ μείωςθσ των εςόδων λόγω χαλαρότθτασ των
διαδικαςιϊν είςπραξθσ.
Θ αδυναμία αφξθςθσ των ιδίων πόρων από τα τζλθ και δικαιϊματα δεν πρζπει να ςυνδζεται αλλά
αντικζτωσ πρζπει να οδθγιςει ςτθν εφαρμογι μζτρων δικαιότερθσ κατανομισ των βαρϊν ςτουσ
δθμότεσ και κατοίκουσ ςτο πλαίςιο βεβαίωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Για παράδειγμα θ αποφυγι
είςπραξθσ των οφειλομζνων ι θ εφαρμογι των κατά καιροφσ ρυκμίςεων δεν πρζπει να είναι
γενικευμζνθ και ιςοπεδωτικι αλλά πρζπει να επιμερίηεται ςτουσ οικονομικά αδφνατουσ και να
μθν ιςχφει για τουσ οικονομικά ευκατάςτατουσ.
Ψζλοσ θ διαχείριςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ αποτελεί και ςτο Διμο Χαλκιδζων, όπωσ ςτθν
ςυντριπτικι πλειοψθφία των Διμων, ζνα πεδίο όπου οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ λειτουργοφν
υποτονικά και χωρίσ μεγάλθ ςπουδι. Ψα ελάχιςτα μιςκϊματα δεν ειςπράττονται οφτε κινείται ο
Διμοσ εναντίον των κακοπλθρωτϊν, τα κλθροδοτιματα και τα κεφάλαια αυτοτελοφσ διαχείριςθσ
κατά κανόνα ιταν πλθμμελϊσ παρακολουκοφμενα εκτόσ από τουσ τελευταίουσ μινεσ όπου
καταβάλλεται προςπάκεια καταγραφισ, ενθμζρωςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν ενεργι
διαχείριςθ. Χε αυτι τθν κινθτοποίθςθ ςυμβάλλει και θ ενεργοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ Ωπθρεςίασ
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Ξρίςιμθσ ςθμαςίασ είναι θ καταγραφι τθσ δθμοτικισ περιουςίασ, θ πλιρθσ ενθμζρωςθ του
δθμοτικοφ κτθματολογίου, θ θλεκτρονικοποίθςι του και εν ςυνεχεία θ εκπόνθςθ των
μεςοπρόκεςμων και τθν ετιςιων ςχεδίων αξιοποίθςθσ. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ίςωσ μπορεί να
αξιοποιθκεί θ ΔΑΕΥΕΧ αφοφ προθγουμζνωσ αναδιοργανωκεί ριηικά.
Ψζλοσ, για να ζχει αποτζλεςμα κάκε δθμοτικι πολιτικι αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ πρζπει να
αλλάξει θ νοοτροπία των αιρετϊν, των ςτελεχϊν τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ και γενικότερα ςτο
εςωτερικό περιβάλλον του Διμου και των νομικϊν του προςϊπων αλλά και των ιδίων των
δθμοτϊν. Σι μεν αιρετοί και οι εργαηόμενοι πρζπει να κατανοιςουν ότι ζχουν κεςμικι, νομικι και
θκικι υποχρζωςθ να υπεραςπίηονται και να αξιοποιοφν με τον καλφτερο τρόπο τθν δθμοτικι
περιουςία. Σι δε δθμότεσ να είναι περιςςότερο ενεργοί ςτθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων
διαχείριςθσ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. Ψα ακίνθτα του Διμου και των νομικϊν προςϊπων, όςα
τουσ ανικουν και όςα μποροφν και πρζπει να διεκδικοφν είναι αναγκαία είτε για τθν παραγωγι
εςόδων, τα οποία διαρκϊσ είναι αναγκαία, είτε για τθν κάλυψθ ςε ανάγκεσ υποδομϊν.
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Θ επόμενθ περίοδοσ ςτθν οποία αναφζρεται το Επιχειρθςιακό Χχζδιο είναι περίοδοσ όπου ο
Διμοσ Χαλκιδζων κα αναπτφξει ςφγχρονεσ και αποτελεςματικζσ πολιτικζσ για τθν ουςιαςτικι και
προςοδοφόρα αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ αλλά και για τθν αποτελεςματικι προςταςία
τθσ.
Ψζλοσ ωσ προσ τα οικονομικά, ςτόχοσ είναι θ εφαρμογι όλων των προβλεπομζνων διαδικαςιϊν,
όπωσ διαρκισ βελτίωςθ ςτισ επιδόςεισ εφαρμογισ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ, θ
προςαρμογι και διαρκισ παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν δεικτϊν, θ ςυνεχισ βελτίωςθ των
δεξιοτιτων του προςωπικοφ τθσ Σικονομικισ Ωπθρεςίασ με επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ και τζλοσ
θ αναδιοργάνωςθ τθσ Σικονομικισ Ωπθρεςίασ ςε μία ενιαία και καλφτερα οργανωμζνθ Διεφκυνςθ.
Θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, ο περιοριςμόσ θ και ο εκμθδενιςμόσ τθσ ςπάταλθσ διαχείριςθσ
ςτον Διμο και ςτα νομικά του πρόςωπα, θ χρθςτι διαχείριςθ και θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ αφξθςθσ
των πόρων αποτελοφν κρίςιμεσ επιλογζσ διοικθτικοφ και οικονομικοφ εκςυγχρονιςμοφ του Διμου
για τθν υπό προγραμματιςμό περίοδο.

2.3.2. Αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ και εντοπιςμόσ των κρίςιμων ηθτθμάτων
ανάπτυξθσ

2.3.2.1. SWOT Ανάλυςθ ανά κεματικό πεδίο

Α. Ρργάνωςθ και Υυνεργαςίεσ
ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ

ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ

 Σ Διμοσ διακζτει ςτελεχιακό δυναμικό για να
υποςτθρίηει νζεσ οργανωτικζσ πολιτικζσ

 Ευκολία εμπζδωςθσ ενόσ
οργανωτικοφ προτφπου που δεν
επιφζρει αλλαγζσ

 Σ Διμοσ ζχει το κρίςιμο μζγεκοσ για να
εφαρμόςει ςφγχρονεσ οργανωτικζσ πολιτικζσ

 Αδφναμθ ςυνοχι ςε επίπεδο
μθτροπολιτικισ περιοχισ

 Σ Διμοσ ζχει τθν βαρφνουςα γεωαναπτυξιακι
οντότθτα για να αναπτφξει πολφπλευρεσ
ςυνεργαςίεσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και
διαδθμοτικό επίπεδο

 Υακθτικι ςτάςθ και μθ ενεργι
ςυμμετοχι ςτον ανταγωνιςμό των
πόλεων τόςο ςε περιφερειακό όςο
και ςε κεντρικό επίπεδο
 Ψρόποσ λειτουργίασ των οργάνων του
ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και των
αιρετϊν που ακολουκοφν τθν
πεπατθμζνθ ςε διαδικαςίεσ
λειτουργίασ που πρζπει να αλλάξουν,
π.χ. περιχαράκωςθ χϊρου ευκφνθσ,
αποφυγι ςυνεργαςιϊν, πρόταξθ
«πολιτικοφ εγϊ»

 Αξιολόγθςθ τθσ ζωσ τϊρα λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και εφαρμογι
βελτιωτικϊν αλλαγϊν
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 Δια-διευκυνςιακι Χυνεργαςία ςτο εςωτερικό
του Διμου και μεταξφ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και
υπθρεςιϊν των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων
για τθν αλλθλοςυμπλιρωςθ ςε δράςεισ που
επιβάλλουν ςυνζργεια

 Διακυμάνςεισ ςτο βακμό
ςυνεργαςίασ αιρετϊν και διοικθτικοφ
προςωπικοφ, ζλλειψθ ςαφϊν
κανόνων που διζπουν τισ ςχζςεισ
αιρετϊν και ςτελεχϊν τθσ διοικθτικισ
δομισ
 Θ ζλλειψθ ςτελζχωςθσ ςτα
περιςςότερα δθμοτικά νομικά
πρόςωπα δυςχεραίνει τθ λειτουργία
τουσ αλλά και τθν αποδοτικι
ςυνζργεια με τον Διμο.
ΑΣΕΙΝΕΥ

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ
 Ρζο πρότυπο οργάνωςθσ με τθν εφαρμογι νζου
Σ.Ε.Ω

 Πθ κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ των
οργανωτικϊν αλλαγϊν από τθν
πολιτικι και διοικθτικι θγεςία

 Αξιοποίθςθ ευρωπαϊκϊν πόρων για τθν ψθφιακι
διακυβζρνθςθ

 Χαμθλι εκτίμθςθ ςτθν αναγκαιότθτα
νζων οργανωτικϊν πολιτικϊν για να
μθ μεταβλθκεί το υφιςτάμενο status
τθσ αδράνειασ.

 Χχζδιο για τθν ανάδειξθ, κατοχφρωςθ και
ενίςχυςθ του γεωαναπτυξιακοφ χϊρου του
Διμου με πολιτικι πολφπλευρων ςυνεργαςιϊν
ςε κεντρικό περιφερειακό και διαδθμοτικό
επίπεδο.

 Ατολμία για ςυμμετοχι ςτο
ανταγωνιςτικό περιβάλλον που
διαμορφϊνουν οι πολφπλευρεσ
ςυνεργαςίεσ

 Εκπόνθςθ και εφαρμογι «Μϊδικα Θγεςίασ» που
να ρυκμίηει τισ ςχζςεισ αιρετϊν και Διοίκθςθσ

 Αποφυγι αντιμετϊπιςθσ όςων
δυςλειτουργιϊν του ςυςτιματοσ
διακυβζρνθςθσ αναφζρονται ςε
ελλιπι ςυντονιςμό, ζλλειψθ
πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και ςφγχυςθ
αρμοδιοτιτων

 Αναβάκμιςθ του ρόλου και των λειτουργιϊν τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ για να επιτυγχάνεται
βζλτιςτοσ ςυντονιςμόσ και κακοδιγθςθ του
δθμοτικοφ ζργου με διαδικαςίεσ μζτρθςθσ
αποτελεςμάτων.

 Απαξίωςθ και υποβάκμιςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ

 Βελτίωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ Διμου και
νομικϊν του προςϊπων με κατάρτιςθ και
εφαρμογι «Μϊδικα Εποπτείασ» ο οποίοσ κα
ρυκμίηει ςχζςεισ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ,
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ υπθρεςίασ που
εποπτεφει και των υπθρεςιϊν του δθμοτικοφ
νομικοφ προςϊπου.

 Διαιϊνιςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ ςτισ ςχζςεισ του Διμου
με τα νομικά του πρόςωπα με
υποτονικι άςκθςθ εποπτείασ,
εκδιλωςθ ςυμπεριφορϊν
αυτονόμθςθσ και μθ υπαγωγι ςε
ενιαίουσ κανόνεσ διαχείριςθσ.
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Β. Δραςτθριότθτεσ και Διαδικαςίεσ
ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ
 Ξαταγραφι και ορκολογικι ιεράρχθςθ των
αναγκϊν τθσ πόλθσ και των πολιτϊν ςε τεχνικζσ
υποδομζσ, δίκτυα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ,
ςχολικζσ κτιριακζσ υποδομζσ, αςτικι ανάπλαςθ.
 Σλοκλιρωςθ και ρφκμιςθ χριςεων γθσ και
αναδιοργάνωςθ του χϊρου με επιτάχυνςθ τθσ
επίλυςθσ των ηθτθμάτων πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ που εκκρεμοφν
 Βελτίωςθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν με τθν
χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν επζκταςθ τθσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ

ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ
 Ηωτικόσ παράκτιοσ χϊροσ τθσ
Χαλκίδασ, Ρζασ Αρτάκθσ και των
άλλων παράκτιων οικιςμϊν είναι
εκτόσ τθσ δικαιοδοςίασ του Διμου
(είναι ςτθν αρμοδιότθτα του ΣΟΡΕ)
 Θ ζλλειψθ εγκεκριμζνου ΓΥΧ για τθν
Χαλκίδα και προβλιματα των ΓΥΧ των
άλλων Δθμοτικϊν Ενοτιτων
 Χαμθλι εξοικείωςθ του ςτελεχιακοφ
δυναμικοφ με τθν χριςθ νζων
τεχνολογιϊν ςτθν διοίκθςθ

 Ξαταγραφι και μεςοπρόκεςμθ πρόβλεψθ
κοινωνικϊν αναγκϊν για τον ςχεδιαςμό
βελτιωμζνου δικτφου κοινωνικισ φροντίδασ

 Απουςία διαδικαςιϊν μζτρθςθσ των
κοινωνικϊν αναγκϊν και ςυνεπϊσ
αδυναμία μεςοπρόκεςμου
προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ
των κοινωνικϊν δομϊν

 Βελτίωςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ με
πολιτικζσ ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου και των
νομικϊν προςϊπων και εφαρμογι ςυςτθμάτων
ποιότθτασ

 Ωποτονικι λειτουργία των κεςμϊν
διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ των
πολιτϊν ςτθ λιψθ των αποφάςεων

ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ

ΑΣΕΙΝΕΥ

 Εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου 20142019

 Επιδείνωςθ του οικονομικοφ
περιβάλλοντοσ και ματαίωςθ
χρθματοδοτιςεων από το ΕΧΥΑ

 Ξατάρτιςθ και εφαρμογι νζου Σργανιςμοφ
Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ

 Άρνθςθ των αναγκαίων οργανωτικϊν
αλλαγϊν και ματαίωςι τουσ για
λόγουσ ςυντεχνιακοφσ ι διατιρθςθσ
του status quo τθσ αδράνειασ

 Θ ανάδειξθ ωσ προτεραιότθτασ τθσ
επαναςφνταξθσ του ΓΥΧ τθσ Χαλκίδασ και τθσ
ςυνζργειασ με τα ΓΥΧ των λοιπϊν Δθμοτικϊν
Ενοτιτων παράλλθλα με τθν επιτάχυνςθ των
ςχετικϊν διαδικαςιϊν κα δϊςει ςτον Διμο
Χαλκιδζων το αναγκαίο εργαλείο ρφκμιςθσ του
χϊρου και ανάπτυξθσ μίασ αξιοβίωτθσ πόλθσ για
εργαςία και κατοικία.

 Πθ άμεςθ και δραςτικι
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων άρςθσ
των ρυμοτομικϊν απαλλοτριϊςεων
κα οδθγιςει ςε απϊλεια
προγραμματιςμζνων κοινόχρθςτων
και κοινωφελϊν χϊρων

 Αξιοποίθςθ πρόςκετων πόρων για τθν μετάβαςθ
ςτον Ψθφιακό Διμο Χαλκιδζων

 Ζλλειψθ των αναγκαίων πόρων και
εγκατάλειψθ τθσ προςπάκειασ για
τθν μετάβαςθ ςτον ψθφιακό Διμο

 Εφαρμογι λειτουργιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και
ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αντίςτοιχθσ
οργανικισ μονάδασ με τον νζο Σ.Ε.Ω.

 Ωποτίμθςθ και αποςτροφι ςτθν
ειςαγωγι ςυςτθμάτων ποιότθτασ και
εςωτερικοφ ελζγχου
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 Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ και
λιψθ των αποφάςεων

 Χυνζχιςθ και επιδείνωςθ τθσ
απαξίωςθσ των διαδικαςιϊν
διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ των
πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ
των αποφάςεων.

Γ. Ανκρϊπινο Δυναμικό
ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ

ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ

 Λκανοποιθτικό μορφωτικό επίπεδο και αξιόλογθ
εμπειρία των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του Διμου
 Χτελεχιακό δυναμικό Υανεπιςτθμιακισ και
Ψεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ϊριμθσ εργαςιακισ
θλικίασ ικανό να διαχειριςτεί τθ διοίκθςθ
αλλαγϊν
 Δθμοτικό Χυμβοφλιο με μζλθ- επιςτιμονεσ ι
πολίτεσ από τον χϊρο τθσ εργαςίασ και τθσ
παραγωγισ με πλοφςια εμπειρία ςτθν
διακυβζρνθςθ τθσ πόλθσ και του Διμου ικανό να
αντιλαμβάνεται τισ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ
αλλαγϊν. Αντίςτοιχθ ςφνκεςθ και ςτα όργανα
δθμοτικισ αποκζντρωςθσ
 Ψο μζγεκοσ του Διμου και ο αρικμόσ των
εργαηομζνων κακιςτά εφικτι τθν εκπόνθςθ και
εφαρμογι προγραμμάτων κατάρτιςθσ και
επιμόρφωςθσ με πρωτοβουλία του Διμου και
αυτάρκεια τόςο ςτον ςχεδιαςμό όςο και ςτθν
εφαρμογι τουσ. Χαμθλό κόςτοσ υλοποίθςθσ.
 Ψο μζγεκοσ του Διμου και ο αρικμόσ των
εργαηομζνων ςτα ςυνεργεία αλλά και ςτα
γραφεία επιτρζπει τον ςχεδιαςμό και τθν λιψθ
μζτρων αναβάκμιςθσ των χϊρων εργαςίασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων. Είναι μία
αποδοτικι επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό
ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ

 Αφξθςθ πόρων για τθν εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ςτελεχϊν και αιρετϊν

 Λδιαίτερθ ζμφαςθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν
ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και
τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ
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 Αναντιςτοιχία ςτελζχωςθσ των
υπθρεςιϊν και πραγματικϊν αναγκϊν
ςε ειδικότθτεσ
 Υεριοριςμζνθ αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν ςτθν λειτουργία των
υπθρεςιϊν

 Ζλλειψθ ςυςτθματικισ
επιμορφωτικισ διαδικαςίασ για τουσ
αιρετοφσ του Διμου

 Ζλλειψθ εμπειρίασ των ςτελεχϊν
ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Ανάγκθ
πόρων για προμικεια εποπτικϊν
μζςων

 Πθ αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ για
το προςωπικό των ςυνεργείων

ΑΣΕΙΝΕΥ
 Θ διατιρθςθ ι και θ επιδείνωςθ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ που ζχει
εξουκενϊςει τουσ εργαηόμενουσ κα
λειτουργιςει αναςταλτικά ςτθν
εφαρμογι πολιτικϊν αναβάκμιςθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
 Ξακυςτζρθςθ ςτον ςχεδιαςμό
προγραμμάτων κατάρτιςθσ με
πικανότθτα απϊλειασ πόρων

 Θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ και ςτουσ Σ.Ψ.Α. ωσ εργαλείο για τθν
υποςτιριξθ των διοικθτικϊν και οργανωτικϊν
αλλαγϊν

 Πθ επιλογι κατάλλθλων
προγραμμάτων και κακυςτζρθςθ
ςτθν εκμάκθςθ τθσ λειτουργίασ από
το προςωπικό. Απϊλεια πόρων.

 Βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν και ιδίωσ
του Πεγάρου Ξότςικα

 Θ μθ διαςφάλιςθ πόρων για τθν
βελτίωςθ του Πεγάρου Ξότςικα και
των λοιπϊν ιδιόκτθτων δθμοτικϊν
ακινιτων κα διαιωνίςει το πρόβλθμα
τθσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν.

Δ. Ρικονομικά
ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ
 Επαρκζσ μζγεκοσ για να τθν άςκθςθ πολιτικϊν
οικονομικισ αυτάρκειασ

 Ευρφ φάςμα περιουςιακϊν ςτοιχείων για να
αντλιςει πόρουσ

 Διαχειριςιμεσ μεςοπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ενϊ
οι βραχυπρόκεςμεσ κινοφνται ςε φκίνουςα
πορεία

 Ξαλι ςχζςθ μιςκοδοςίασ και τακτικϊν εςόδων.
ΕΧΜΑΙΤΙΕΥ

ΑΔΧΟΑΞΙΕΥ
 Υακθτικι διαχείριςθ των
οικονομικϊν χωρίσ ςαφισ ςτόχουσ ωσ
προσ τθν αναηιτθςθ πόρων πζραν
των δεδομζνων
 Ανεπαρκισ εποπτεία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και ζλλειψθ
ςχεδίου αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ
περιουςίασ
 Πθ ολοκλιρωςθ των εκκακαρίςεων
ςτισ λυκείςεσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
και νομικά πρόςωπα οδθγεί ςτθν
αςαφι εικόνα των πραγματικϊν
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων.
 Θ ςχζςθ τακτικϊν επιχορθγιςεων
(ΞΑΥ) με ιδίουσ πόρουσ είναι αρκετά
χαμθλι δείγμα οικονομικισ
εξάρτθςθσ
ΑΣΕΙΝΕΥ

 Σργανωτικι αναςυγκρότθςθ των Σικονομικϊν
Ωπθρεςιϊν ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
δυναμικι διαχείριςθ εςόδων και δαπανϊν ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ
επάρκειασ του Διμου

 Χυνζχιςθ τθσ πακθτικισ διαχείριςθσ
των οικονομικϊν υποκζςεων του
Διμου

 Εκπόνθςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ τθσ Ακίνθτθσ
Υεριουςίασ με ενδελεχι καταγραφι των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και θλεκτρονικοποίθςθ
του Δθμοτικοφ Ξτθματολογίου.

 Αδράνεια ςτθν διαχείριςθ τθσ
δθμοτικισ περιουςίασ και ιδίωσ ςτθν
αξιοποίθςι τθσ

 Ενίςχυςθ τθσ νομικισ υπθρεςίασ για τθ
διαχείριςθ των δικαςτικϊν υποκζςεων που
επιφζρουν νζα οικονομικά βάρθ ςτον Διμο

 Αποδυνάμωςθ και αποςτελζχωςθ τθσ
Ρομικισ Ωπθρεςίασ με αποτζλεςμα
τθν αδυναμία αντιμετϊπιςθσ των
ςυνεχϊν δικογράφων που
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κατατίκενται ςτο Διμο και ςτα
νομικά του πρόςωπα.
 Χχεδιαςμζνεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθ
Διεφκυνςθ Σικονομικϊν για τθν αφξθςθ των
ιδίων πόρων ιδίωσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ
δθμοτικισ περιουςίασ.

 Εμβάκυνςθ τθσ φφεςθσ και τθσ
οικονομικισ κρίςθσ με μείωςθ και
των τακτικϊν επιχορθγιςεων (ΞΑΥ)

 Ρομοκετικι διάταξθ για τθν ρφκμιςθ των
οφειλϊν μεταξφ διμου και ΔΕΩΑΧ

 Χυνζχιςθ τθσ δραματικισ μείωςθσ τθσ
ΧΑΨΑ και γενικϊσ του προγράμματοσ
δθμοςίων επενδφςεων

2.3.2.2. Ιεράρχθςθ των κρίςιμων ηθτθμάτων εςωτερικισ ανάπτυξθσ

1. Ρργανωτικι αναςυγκρότθςθ με ςτόχο τθν επιτυχι ανταπόκριςθ του Διμου ςτο ρόλο του ωσ
«κεςμικοφ και διοικθτικοφ» οχιματοσ για τθν πραγμάτωςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ. Οζοσ
Ρργανιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ με ειςαγωγι λειτουργιϊν που ενιςχφουν τθν ικανότθτα του
Διμου να ανταποκρικεί ςτον θγετικό του ρόλο.
2. Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για
τθν μετάβαςθ ςτο ςφγχρονο, αποτελεςματικό και ανοικτό ςτθν κοινωνία, Ψθφιακό Διμο
Χαλκιδζων.
3. Υχεδιαςμόσ και εφαρμογι πολιτικϊν αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, αιρετϊν και
εργαηομζνων, με ζμφαςθ ςε προγράμματα διαρκοφσ επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ζτςι ϊςτε να
αποκτιςει τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ για τθν διοίκθςθ των αλλαγϊν και τθν μετάβαςθ ςτον Διμο«κεςμικό και διοικθτικό» όχθμα για τθν πραγμάτωςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ
4. Αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ και ςτοχεφουν ςτθ κατάκτθςθ του
ςτόχου τθσ αξιοβίοτθσ μθτροπολιτικισ Χαλκίδασ, τθσ πόλθσ «που αξίηει να ηεισ και να εργάηεςαι»
5. Ειςαγωγι και ανάπτυξθ υπθρεςιακϊν οργανωτικϊν δομϊν για τθν Μοινωνικι Υυνοχι και τθν
Φοπικι Ρικονομικι Ανάπτυξθ με ςτόχο τθν άςκθςθ δθμοτικϊν πολιτικϊν ςτιριξθσ τθσ κοινωνίασ
και τθσ τοπικισ οικονομίασ
6. Οζεσ οικονομικζσ πολιτικζσ για τθν αφξθςθ των ιδίων πόρων με αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ
Δθμοτικισ Σεριουςίασ, με μζτρα καταγραφισ, κατοχφρωςθσ των ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων
του Διμου και εκπόνθςθ Ξεςοπρόκεςμου και Ετιςιου Υχεδίου Αξιοποίθςθσ τθσ Ακίνθτθσ
Σεριουςίασ. Εφαρμογι πολιτικϊν επίτευξθσ τθσ οικονομικισ αυτάρκειασ.
7. Εμπζδωςθ τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ και διοίκθςθσ ςτον Διμο και ςτα νομικά του πρόςωπα
με επιμονι ςτθ διαφάνεια, τθ λογοδοςία, τθν προϊκθςθ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθν πολιτικι λειτουργία του Διμου Χαλκιδζων
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3.ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΘ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΕΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΘΦΕΥ
3.1. Μακοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ- διατφπωςθ του οράματοσ και των αρχϊν λειτουργίασ και
διακυβζρνθςθσ

Θ ςτρατθγικιενόσ Διμου αποτελεί ςυνεκτικό ςφνολο γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν δράςθσ, που
αποςκοποφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και ςτθν επίτευξθ του οράματοσ του Διμου.
Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ ενόσ Διμου ςθμαίνει :
1. τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ που κα αντιμετωπίςει ο Διμοσ
(γενικοί ςτόχοι τοπικισ ανάπτυξθσ) και

2. τθ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων εςωτερικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊνπου κα διαςφαλίςουν
τθν επιτυχι προςζγγιςθ των ωσ άνω γενικϊν ςτόχων τοπικισ ανάπτυξθσ (πολιτικζσ δράςθσ και
γενικοί ςτόχοι εςωτερικισ ανάπτυξθσ).

Ψο πρϊτο βιμα για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ είναι να διατυπωκεί το όραμα για τθν
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Διμου και τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθν ανάπτυξθ του ίδιου του
Διμου ωσ οργανιςμοφ και οι κατευκυντιριεσ αρχζσ για τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων.
Πε βάςθ λοιπόν τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, του αναπτυξιακοφ προφίλ τθσ
περιοχισ και τθ λειτουργία του Διμου, το όραμα τθσ τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ του Διμου
Χαλκίδασ διατυπϊνεται ωσ εξισ:

«Επιδίωξή μασ είναι η ενίςχυςη των ςυγκριτικϊν πλεονεκτημάτων του Δήμου μασ και επομζνωσ
η θζςη του ςτο διεθνή ανταγωνιςμό, με ζμφαςη ςτην προςζλκυςη μόνιμων κατοίκων,
επιχειρήςεων και τουριςτϊν, ϊςτε να καταςτεί δυνατή η ανάπτυξή του αειφορικά και
βιϊςιμα».
Ματευκυντιριεσ αρχζσ:
Θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι για τον Διμο τθσ Χαλκίδασ, αποςκοπεί :
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 Οα είναι ο Διμοσ μασ, περιοχι φιλικι ςτον πολίτθ, με ηωντάνια και κοινωνικότθτα,
με υψθλι ποιότθτα ηωισ για τουσ κατοίκουσ του, με επαρκείσ υποδομζσ, παροχι
πολλαπλϊν υπθρεςιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ, με υψθλό δείκτθ κοινωνικισ
ευαιςκθςίασ και αλλθλεγγφθσ, με ιςχυρζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ.

 Οα προςδϊςουμε ςτον Διμο τθσ Χαλκίδασ, τα χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου που
ςζβεται και υπθρετεί το περιβάλλον του και αναπτφςςει ιςόρροπα τθ φυςιογνωμία
του. Φόπου τθσ αξιοποίθςθσ τθσ αρχιτεκτονικισ και των μνθμείων του, τθσ
ανάδειξθσ του φυςικοφ του πλοφτου,

και τθσ προςζλκυςθσ, φιλοξενίασ και

ςυγκράτθςθσ των επιςκεπτϊν του. Φόπου του πολιτιςμοφ, τθσ δραςτθριότθτασ και
τθσ δθμιουργίασ. Φόπου με ιςτορικι αναφορά και ςφγχρονθ ταυτότθτα.

 Οα δομιςουμε ζναν Διμο διαχειριςτικά και λειτουργικά ςυγκροτθμζνο, που
ςχεδιάηει και υλοποιεί με αποτελεςματικότθτα, ςφγχρονο και ταυτόχρονα ανοιχτό,
ςυμμετοχικό, δθμοκρατικό, με ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ χρθςτισ
διοίκθςθσ.

 Οα ξαναδϊςουμε αξία ςτο Διμο μασ με όρουσ πολιτικισ οικονομίασ:
"Επιχειρθματικόσ" Διμοσ
Ρα λειτουργιςει ο Διμοσ μασ ωσ "επιχειρθματικι" μονάδα θ οποία κινθτοποιεί το ανκρϊπινο,
φυςικό και υλικό κεφάλαιο για να επιτφχουν το μζγιςτο δυνατό αποτζλεςμα ςε προςτικζμενθ
κοινωνικι αξία, ςε νζο κοινωνικό πλοφτο, ςε ειςοδιματα και απαςχόλθςθ, ςε ποιότθτα ηωισ για
τουσ πολίτεσ τουσ.
«Ανταγωνιςτικόσ» Διμοσ
Ρα γίνουμε ανταγωνιςτικόσ Διμοσ : εκείνοσ ςτον οποίο οι άνκρωποι αγαποφν να ηουν, να
ςπουδάηουν, να εργάηονται, να μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ, να επενδφουν, να επιχειροφν, να
καινοτομοφν, να δθμιουργοφν βιϊςιμεσ κοινότθτεσ, να κάνουν τουριςμό.
Ανταγωνιςτικόσ Διμοσ είναι αυτόσ που «αφθγείται» τθν ιςτορία του, το μφκο του, ενιςχφει τθν
ταυτότθτα, τθ φιμθ του, το διεκνζσ προφίλ του, βιϊνει το δικό του παρελκόν - παρόν - μζλλον,
δίνει ζνα κοινό νόθμα ςτον βιωματικό κόςμο των κατοίκων του, κεφαλαιοποιεί τθν αρχιτεκτονικι,
τα μνθμεία, τθν κουλτοφρα, ακόμα και τθ "μεταφυςικι" του. Ανταγωνιςτικόσ τόποσ είναι αυτόσ
που πιςτεφει ςτον εαυτό του. Αν οι κάτοικοι δεν πιςτεφουν ςτον τόπο τουσ γιατί να πιςτζψουν οι
άλλοι ς' αυτόν;
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«Σαραγωγικόσ» Διμοσ
Ρα είμαςτε ο τόποσ που με τθν ποιότθτα ηωισ του, το περιβάλλον του, τθν ανοιχτότθτα,
ανεκτικότθτα και δραςτθριότθτά του γίνεται τόποσ - μαγνιτθσ για τουσ δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ
τθσ γνϊςθσ, τθσ καινοτομίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ τζχνθσ, και τθσ ψυχαγωγίασ.
Υαραγωγικόσ Διμοσ είναι ο «ζξυπνοσ» Διμοσ : ανοιχτόσ ςε νζεσ ιδζεσ, ςε καινοφργιεσ μορφζσ
πρωτοβουλίασ, ςε διαφορετικι κεϊρθςθ τθσ αιςκθτικισ του, ςε άλλο επίπεδο ηωισ.
Εξωςτρεφισ Διμοσ
Ρα είμαςτε ο Διμοσ που διαφοροποιεί τθν οικονομία του, που δίνει αξία ςτο προϊόν του, που το
ςυνδυάηει με τισ αιςκθτικζσ, βιωματικζσ και καταναλωτικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Σ Διμοσ που
κα διαχζει τα ςυγκριτικά του πλεονεκτιματα – το «δυνατό» του όνομα ςε κάκε γωνιά τθσ
περιοχισ του, με ςκοπό τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ.
Αυτόσ που τελικά δθμιουργεί βιϊςιμεσ, δυναμικζσ, παραγωγικζσ κοινότθτεσ ανκρϊπων.

3.2 Μακοριςμόσ των αξόνων, των μζτρων και των ςτόχων τοπικισ ανάπτυξθσ
Χτα προθγοφμενα κεφάλαια, προςδιορίςτθκαν τα κρίςιμα ηθτιματα, δθλαδι τα ςθμαντικότερα
προβλιματα προσ αντιμετϊπιςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων και παρεμβάςεων του
Διμου. Για τα ηθτιματα αυτά προςδιορίηονται οι ςτόχοι, ςτουσ οποίουσ πρζπει να εςτιάςει ο
Διμοσ προκειμζνου να εκπλθρϊςει τθν αποςτολι του και να υλοποιιςει το όραμά του. Σι ςτόχοι
ομαδοποιθμζνοι ςε μζτρα εντάςςονται ςε Άξονεσ Υροτεραιότθτασ.
Πε βάςθ τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, το όραμα και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
του Διμου, οι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ για τθν τρζχουςα πενταετία είναι :
 Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ (ΑΣ 1)
 Ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ, υγείασ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και
παιδείασ (ΑΣ 2)
 Σροϊκθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ (ΑΣ 3)
 Αλλαγι

εςωτερικοφ

περιβάλλοντοσ-

Βελτίωςθ

τθσ

διοικθτικισ

ικανότθτασ,

των

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ςχζςθσ Διμου - πολιτϊν (ΑΣ 4)

Σι τρείσ πρϊτοι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ (ΑΥ 1,2 & 3)αφοροφν κζματα τοπικισ ανάπτυξθσ και ο
τζταρτοσ (ΑΥ 4), αφορά τθν εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου Χαλκιδζων και των Ρομικϊν
Υροςϊπων του.

Σαρουςίαςθ Αξόνων Σροτεραιότθτασ , Ξζτρων και Υτόχων

259

Άξονασ Σροτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ
Ξζτρα
Υτόχοι
 Διεκδίκθςθ και επιτάχυνςθ ζργων μεταφορϊν τοπικισ και
1.1. Ρριηόντιεσ υποδομζσ :
Δίκτυα μεταφορϊν –
επικοινωνιϊν - ενζργειασ

υπερ-τοπικισ ςθμαςίασ.
 Βελτίωςθ του ενδοδθμοτικοφ δικτφου και τθσ οδικισ
αςφάλειασ.
 Αναβάκμιςθ δικτφων επικοινωνίασ και ενίςχυςθ χριςθσ ΑΥΕ.
 Διαχείριςθ απορριμμάτων.

1.2. Σροςταςία –
διαχείριςθ – υποδομζσ –
υπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ

 Διαχείριςθ νερϊν.
 Αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ / Υροςταςία –
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των φυςικϊν πόρων.
 Σλοκλιρωςθ και εφαρμογι χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ.

1.3. Αςτικόσ και
περιαςτικόσ χϊροσ

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ αναβάκμιςθσ και
αναηωογόνθςθσ θμιαςτικϊν περιοχϊν και υπαίκρου.
 Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ.

Άξονασ Σροτεραιότθτασ 2: Ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ, υγείασ,
πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και παιδείασ
Ξζτρα
Υτόχοι
2.1. Μοινωνικι μζριμνα και
αλλθλεγγφθ - Χγεία

 Αναβάκμιςθ υποδομϊν κοινωνικισ μζριμνασ και υγείασ.
 Υαροχι –βελτίωςθ – διεφρυνςθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ
μζριμνασ και υγείασ.


Αναβάκμιςθ – βελτίωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν
υποδομϊν.

2.2. Σολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ



Υαρεμβάςεισ



κλθρονομιάσ.
Υαροχι – βελτίωςθ – διεφρυνςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν
δραςτθριοτιτων.

ανάδειξθσ

και

προςταςίασ

πολιτιςτικισ

 Βελτίωςθ υποδομϊν και ςυνκθκϊν εκπαίδευςθσ.
2.3. Σαιδεία – Δια βίου
μάκθςθ

 Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν κοινωνικι και
οικονομικι ηωι του τόπου.
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Άξονασ Σροτεραιότθτασ 3: Σροϊκθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ
Ξζτρα
Υτόχοι
3.1. Ενδυνάμωςθ
πρωτογενοφσ τομζα

 Ζργα και παρεμβάςεισ αγροτικισ ανάπτυξθσ.
 Ενκάρρυνςθ – ςτιριξθ διαφοροποιθμζνθσ
προβολι ποιοτικϊν τοπικϊν προϊόντων.

παραγωγισ

 Διεκδίκθςθ καταςκευισ και λειτουργίασ οργανωμζνων χϊρων
3.2. Διατιρθςθ – τόνωςθ
δευτερογενοφσ τομζα

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων.
 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και παρεμβάςεων για τθν διατιρθςθ
και προςζλκυςθ δραςτθριοτιτων.
 Ενίςχυςθ των δθμόςιων και δθμοτικϊν παρεμβάςεων /

3.3. Βελτίωςθ
ελκυςτικότθτασ τριτογενοφσ
τομζα
3.4. Σροϊκθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ και
επιχειρθματικότθτασ –
ανάδειξθ του τοπικοφ
δυναμικοφ

Ανάπτυξθ τοπικϊν, υπερτοπικϊν, εκνικϊν και διεκνϊν
ςυνεργαςιϊν.
 Ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςε
διαφοροποιθμζνθ τουριςτικι οικονομία.
 Χχεδιαςμόσ – υλοποίθςθ - αξιοποίθςθ προγραμμάτων
απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ.
 Ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν φορζων / δθμιουργία δικτφων /
προϊκθςθ τοπικοφ κεφαλαίου.

Άξονασ προτεραιότητασ 4 :
Αλλαγι εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ- Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ
ικανότθτασ, των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ςχζςθσ Διμου - πολιτϊν

Θ πραγμάτωςθ του ςτρατθγικοφ οράματοσ προχποκζτει και ταυτόχρονα εμπεριζχει τθν οργάνωςθ
και λειτουργία ενόσ Διμου αποτελεςματικοφ, ανοικτοφ ςτθν κοινωνία, ικανοφ να βελτιϊνει
διαρκϊσ τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν του και να ενςωματϊνει ςτθ λειτουργία του τισ αρχζσ τθσ
χρθςτισ διακυβζρνθςθσ, τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ. Σ Διμοσ- Θγζτθσ ςτθν πορεία προσ
μία αναπτυγμζνθ και ευθμεροφςα τοπικι κοινωνία, είναι Διμοσ Αποτελεςματικόσ, Ψθφιακόσ,
Δθμοκρατικόσ. Σ νζοσ Διμοσ Χαλκιδζων, ζνασ ςφγχρονοσ οργανιςμόσ τοπικισ δθμοκρατίασ και
παροχισ υπθρεςιϊν εςτιάηει όλεσ του τισ λειτουργίεσ και τθν οργανωτικι του διάρκρωςθ ςτθν
επίτευξθ του αναπτυξιακοφ και πολιτικοφ οράματοσ για μία Χαλκίδα Αξιοβίωτθ, για μία Χαλκίδα
που αξίηει να ηεισ και να εργάηεςαι.
Θ επιδίωξθ λοιπόν τθσ ανάπτυξθσ του Διμου ςε εςωτερικό επίπεδο διατυπϊνεται ωσ εξισ:
«ςχεδιάηουμε

τθ δθμιουργία ενόσ

προγραμματιςμοφ,

ςυνεκτικζσ

Διμου,

οργανωτικζσ

ο οποίοσ, ζχοντασ
δομζσ,

ευζλικτεσ

ολοκλθρωμζνοςφςτθμα

διαδικαςίεσ

λειτουργίασ,

εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό και ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι, να μπορεί με ίδιεσ
δυνάμεισ αλλά και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, να παρζχει αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ που
ανταποκρίνονται ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ ανάπτυξθσ και να είναι ικανόσ ςτο να εκπλθρϊνει τθν
αποςτολι του, με ςυμμετοχι, διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότθτασ που προδιαγράφεται από
τισ προςδοκίεσ των πολιτϊν, προςδοκίεσ που ταυτόχρονα εμπνζει και υπθρετεί.
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Σ αποτελεςματικόσ και αποδοτικόσ Διμοσ, εξαςφαλίηει :


Ψθν επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ.



Ψθν ποιότθτα των παραγόμενων δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν και τθν
ανταπόκριςι τουσ προσ τισ ανάγκεσ των πολιτϊν, των επιχειριςεων και των
οργανϊςεϊν τουσ .



Ψθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου.



Ψθν βζλτιςτθ απόδοςθ των χρθματο-οικονομικϊν πόρων.

Σ ανοικτόσ ςτθ κοινωνία Διμοσ είναι κυρίωσ ζνα πεδίο τοπικισ δθμοκρατίασ που προωκεί,
εμπεδϊνει και καταξιϊνει


Ψθ διαφάνεια τθσ λειτουργίασ του.



Ψθν ενεργό ςυμμετοχι και τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυναίνεςθ ςτισ αποφάςεισ του.



Ψθν υπευκυνότθτα και τθ λογοδοςία για τισ πράξεισ του.



Ψθ δίκαιθ και ιςότιμθ μεταχείριςθ.



Ψθν ιςοτιμία ςτισ ςχζςεισ Διμου-πολίτθ.

Θ εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου εξαςφαλίηεται μζςα από τθ βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν του
ςε δραςτθριότθτεσ, διαδικαςίεσ λειτουργίασ, οργάνωςθ, ςυνεργαςίεσ, ανκρϊπινουσ και υλικοφσ
πόρουσ, και οικονομικά, κακϊσ και μζςα από λειτουργίεσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και
ςυμμετοχισ των πολιτϊν.

Χτουσ ςτόχουσ τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ ςυνοψίηονται όλεσ οι αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν
οργανωτικά και λειτουργικά, προκειμζνου ο Διμοσ να ανταποκρικεί με δυναμιςμό ςτον
αναπτυξιακό του ρόλο . Θ εςωτερικι ανάπτυξθ είναι ζνα ςχζδιο Αλλαγϊν και απαιτεί ςτιβαρι
Διοίκθςθ Αλλαγϊν.

Πε τον κακοριςμό των Πζτρων και των ςτόχων εςωτερικισ ανάπτυξθσ, ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ,
που ακολουκεί :
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Άξονασ Σροτεραιότθτασ 4: Αλλαγι εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ- Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ
ικανότθτασ, των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ςχζςθσ Διμου - πολιτϊν
Ξζτρα
4.1. Αμφίδρομθ επικοινωνία
Διμου
–
πολιτϊν
/
Αναβάκμιςθ
παρεχόμενων
υπθρεςιϊν

Υτόχοι
-

Ψόνωςθ τθσ ςυμμετοχισ πολιτϊν και ςυλλογικϊν φορζων ςτισ
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων – Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ

-

Χυςτθματικι ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των πολιτϊν –
Οειτουργία και διαρκισ αναβάκμιςθ του ιςτότοπου του Διμου

-

Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν

–

Εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ

4.2. Διαδικαςίεσ διοίκθςθσ,
οργάνωςθσ και βζλτιςτθσ
λειτουργίασ του Διμου

-

Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ με ζμφαςθ ςτθν
αλλαγι αναχρονιςτικϊν και αναςταλτικϊν πολιτικϊν και
διοικθτικϊν αντιλιψεων

-

Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και των οργάνων
διοίκθςθσ

-

Αναδιοργάνωςθ των Ωπθρεςιϊν και Ρομικϊν Υροςϊπων

-

Ειςαγωγι

ςφγχρονων

διαδικαςιϊν

προγραμματιςμοφ,

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθ του Διμου
-

Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υρογράμματα διαρκοφσ
κατάρτιςθσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ αιρετϊν και ςτελεχιακοφ
δυναμικοφ.

-

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ

-

Αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ – αναβάκμιςθ τθσ
επικοινωνίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν – ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν
και δικτυϊςεων με άλλουσ φορείσ

-

Βελτίωςθ των οικονομικϊν – διαχειριςτικϊν λειτουργιϊν.
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