Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
(Μάρτιος – Απρίλιος 2015)
Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και
Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των Περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των
Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, αλλά και το σχεδιασμό και την εφαρμογή
συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της
διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους .
Ακολούθως παρουσιάζονται τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε η Δ/νση
και τα τμήματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ
του Δήμου, (ΦΕΚ τ. Β΄ 2314/17-10-2011),

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας
Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
1. Υποστήριξη διαδικασιών (ανάθεσης, επίβλεψης, εισηγήσεις κλπ) για
τα παρακάτω έργα:
1) OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ»
2) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΣΠΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
3) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
4) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ GRASP – MED , ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASP , ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
5) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
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6) ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΡΓΟΥ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
7) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ /
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
8) Σύνταξη σχεδίου ενημερωτικής καμπάνιας για το πρόγραμμα της
ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας.
Οι ανωτέρω ενέργειες - μελέτες υλοποιούνται με διαδικασίες του τμήματος
και ολοκληρώνονται σε συνεργασία με την Τεχνική και Οικονομική
Υπηρεσία.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση χρηματοδοτήσεων
έργων υποδομής
2. Διερεύνηση - Διαρκής καθημερινή ενημέρωση και παρακολούθηση
μέσω διαδικτύου και αλληλογραφίας του νέου ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
3. Παρακολούθηση ημερίδων και συναντήσεων σχετικών με τη νέα
χρηματοδοτική περίοδο.
4. Ενέργειες - διαδικασίες χρηματοδοτούμενων έργων :
1) Παρακολούθηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από το
πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής
Ζωής» για το τρέχον έτος, δήλωση δαπανών
2) Παρακολούθηση του προγράμματος
χρηματοδότηση των
παιδικών σταθμών Σπάτων και Αρτέμιδος και του ΚΔΑΠ Σπάτων
από το Τομεακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού». «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής
Ζωής», δήλωση δαπανών, νέα σύμβαση.
3) Παρακολούθηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»,
συνεδριάσεις ομάδας έργου, διαδικασίες σύμβασης.
4) Παρακολούθηση χρηματοδοτούμενου έργου GRASP, (σεμινάριο
και ημερίδα, φάκελος πιστοποίησης δαπανών, παρακολούθηση
αναθέσεων, συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου)
5) Παρακολούθηση έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος», υποβολή δελτίων παρακολούθησης στο ΟΠΣ
6) Παρακολούθηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΣΠΑΤΩΝ»
(Αναθέσεις,
παρακολούθηση
και

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
επίβλεψη
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υποέργων, υποβολή δελτίων στο ΟΠΣ, υλοποίηση ενεργειών
δημοσιότητας, φάκελοι πιστοποίησης δαπανών)
7) Παρακολούθηση έργου ΚΗΦΗ, υποβολή δελτίων στο ΟΠΣ,
Προώθηση διαδικασιών
άδειας λειτουργίας του ΚΗΦΗ,
ολοκλήρωση μελέτης εξοπλισμού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
8) Συμμετοχή στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
GRASP (ηλεκτρονικές πράσινες προμήθειες), διαδικασίες
αναθέσεων,
διοργάνωση
σεμιναρίων
συμμετοχή
σε
συναντήσεις.
9) Συνεργασία με την «Εύξεινη Πόλη» για το πρόγραμμα URBAN
Παρακολούθηση φακέλου για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου
«ΜΕΤΟΧΙ ΒΟΥΡΒΑ», αλλαγή χρήσης γης (Υπουργείο Πολιτισμού, ΥΠΑΠΕ,
Δ/θνης Αερολιμένας, ΥΠΑ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 – 2020
Παρακολούθηση διαδικασιών επιχειρησιακού προγράμματος, υποστήριξη
διοικητικών οργάνων.
Γραφείο Τεχνολογιών,
Διαφάνειας

Πληροφορικής

Επικοινωνιών

(ΤΠΕ)

και

1. Σύνταξη μελετών αρμοδιότητας πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων.
Συγκεκριμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες :
I)
II)

Προμήθεια φακελωτικης μηχανης
Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού

Υπό σύνταξη βρίσκονται και οι λοιπές μελέτες οι οποίες αφορούν την
πληροφορική και ενδεικτικά αναφέρουμε :
-

Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού
Προμήθεια υπολογιστών – εκτυπωτών – φωτοαντιγραφικών
μηχανήματων
Προμήθεια αναλωσίμων (μελανιά) εκτυπωτικών μηχανήματων
Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων
Φιλοξενία website
Ετήσια υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης
Επισκευή δομημένης καλωδίωσης ΚΕΠ Αρτέμιδος

Κάποιες από αυτές θα ενοποιηθούν σε μια μελέτη η οποία θα ονομαστεί
«μελέτη πληροφορικής» και θα αφορά hardware - software –
ανταλλακτικά – αναλώσιμα και θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
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2. Καθημερινή απασχόληση στην έδρα του δήμου και σε
απομακρυσμένες υπηρεσίες επιλύοντας τεχνικά προβλήματα που
προκύπτουν.
3. Ενημέρωση ισότοπου του δήμου (αποφάσεις ΔΣ, οικονομικής
επιτροπής, ανακοινώσεις κ.λπ.)
Παράλληλα μελετάται σχέδιο απαιτήσεων Πολιτικής Ασφάλειας Δικτυακής
Πύλης, Πληροφοριών, Δεδομένων και γενικότερα της Πληροφοριακής
Υποδομής του Δήμου με την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού
καθώς επίσης ο Προγραμματισμός Υπηρεσιών απομακρυσμένου back-up
όλων των αρχείων του Δήμου.

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Απασχόληση
Προετοιμασία και συντονισμός ενεργειών για τη συμμετοχή του Δήμου στην Γ
φάση (2014-2015) του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Ενημέρωση
ενδιαφερόμενων και υποβολή αιτήσεων.
Επικοινωνία με το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με
καταγγελία περί μη πρόσληψης επιτυχόντων προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος (περίοδος 2013-2014).
Υποστήριξη Τοπικού Σχεδίου (ΤοΠΣΑ) για την Απασχόληση της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «Μεσογαία» (συμμετέχει ως εταίρος ο Αθλητικός Οργανισμός).
Διαχείριση & συντήρηση
καταχωρήσεις).

μητρώου

ανέργων

Δήμου

(767

συνολικές

Σύνταξη και μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για θέσεις και
προγράμματα εργασίας.
Αγροτικά
Συμμετοχή στη συνάντηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σπάτων με
αντικείμενο της αγροτική ανάπτυξη των Μεσογείων.
Προετοιμασία λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σύνταξη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: Υλοποίηση
Αναπτυξιακού Προγράμματος Βιώσιμης Γεωργικής Ανασυγκρότησης Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος.
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Επικοινωνία με τους πολίτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την
ύπαρξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ενέργειες ωρίμανσης συμβασιοποίησης του προγράμματος διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2015
Λοιπές δραστηριότητες
Επίβλεψη – πιστοποίηση υπηρεσιών δράσεων ενημέρωσης δικτύωσης της
πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (υποέργο δημοσιότητας).
Επίβλεψη - πιστοποίηση υπηρεσιών
διακρατικού έργου Grasp.

δεξιώσεων για τις ανάγκες του

Γνωμοδότηση σε διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών (διαγωνισμοί και
απευθείας αναθέσεις).
Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικοί Σταθμοί στις νήσους
Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω συνολικής ισχύος 348 MW και η διασύνδεσή
τους με το διασυνδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας».
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