Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
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 .

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής
περιόδου Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015

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. Εκπονείται Προκαταρκτική έρευνα και επεξεργασία νομοθεσίας - βιβλιογραφίας για
τη Ανάπτυξη - Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου.
2. Εκπονείται μελέτη για τον εξοπλισμό (επίπλων, ηλεκτρονικού, νοσοκομειακού,
ξενοδοχειακού κλπ) του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
3. Διαδικασία ανάθεσης μελέτης για τη νομιμοποίηση – τακτοποίηση ιδιοκτησιών του
Δήμου (αποτύπωση, έλεγχος στατικής επάρκειας κερκίδων Δημοτικού
Γυμναστηρίου).
4. Υποστήριξη διαδικασιών (ανάθεσης, επίβλεψης, εισηγήσεις κλπ) για τα παρακάτω
έργα:
1) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ»
2) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
3) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

4) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΚΟ – ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
5) ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ
6) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΥΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ &
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
7) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
8) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ

Οι ανωτέρω ενέργειες - μελέτες υλοποιούνται με διαδικασίες του Τμήματος
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και ολοκληρώνονται σε
συνεργασία με την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση έργων υποδομής (δίκτυα όμβριων, παιδικοί
σταθμοί)
2. Διερεύνηση - Διαρκής καθημερινή ενημέρωση και παρακολούθηση μέσω
διαδικτύου και αλληλογραφίας όλων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ και του ΕΠ της Περιφέρεις Αττικής. Διερεύνηση και μελέτη των αντίστοιχων
προσκλήσεων.
3. Παρακολούθηση, σεμιναρίων, συνεδρίων και σχετικών ημερίδων για το ΕΣΠΑ
2014-2020 και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
4.
Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ 2014-2020
5. Δράσεις για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για τα
έτη 2015-2019:
Οργανώθηκε η συλλογή στοιχείων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ) για την
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
Πραγματοποιήθηκε η συγγραφή κειμένων επιχειρησιακού σχεδιασμού α΄
φάση
Παρουσίαση και υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού στα θεσμικά
όργανα του Δήμου
-

Παρακολούθηση της διαδικασίας του διοικητικού ελέγχου.

6.
Ενέργειες - διαδικασίες χρηματοδοτούμενων έργων περιόδου 2007-2014 στα
ακόλουθα ΕΠ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1) Παρακολούθηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από το πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για το τρέχον έτος
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»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
3) Ολοκλήρωση – Έγκριση από Δ.Σ. της μελέτης αντιπυρικής προστασίας του
Δήμου στο Τομεακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
4) Λύση της σύμβασης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή
και επέκταση των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.
5) Παρακολούθηση προγράμματος «Εξοικονομώ» του έργου παρεμβάσεις
εξοικονόμησης Ενέργειας στο κεντρικό Δημαρχείο Σπάτων (Αναθέσεις ,
παρακολούθηση και επίβλεψη 3 υποέργων )
6) Παρακολούθηση φακέλου χρηματοδότησης στη πρόσκληση 4.10 διαχείριση
οικιακών αποβλήτων (χρηματοδότηση ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013
7) Παρακολούθηση φακέλου χρηματοδότησης στην πρόσκληση 59 «ΤΠΕ και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2014»
8) Παρακολούθηση - Επίβλεψη του έργου «Κατασκευής Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων»
9) Σε εξέλιξη η σύνταξη μελέτης εξοπλισμού του έργου «Κατασκευής Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
10)
Συμμετοχή στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRASP
(ηλεκτρονικές πράσινες προμήθειες), διαδικασίες αναθέσεων, διοργάνωση
σεμιναρίων και ημερίδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

11)
Πρόταση για επανένταξη (μεταφορά στο 2015) συμβασιοποιημένων μελετών
στο ΥΠΕΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού,
«Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σπάτων», Μελέτη
Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Α΄ κατοικίας
Δήμου Σπάτων», «Πράξεις Εφαρμογής των 11 Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ
Αρτέμιδος ΠΕ1-2, ΠΕ 6, ΠΕ10-11, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ 7-8-9»
12)
Υποβολή Πρότασης – Τεχνικού Δελτίου στο ΥΠΕΚΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο.Τ. 391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
13)
Συνεργασία με τον ΟΣΚ για την επικαιροποίηση της μελέτης Ανακατασκευής
Γυμνασίου Σπάτων
14)
Παρακολούθηση-υλοποίηση του έργου «Φροντίζω: Δράσεις Στέγασης &
Επανένταξης στην Ανατολική Αττική» που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το
Δήμο Παιανίας και την το ΝΠΙΔ «Δύναμη Ζωής», στο πλαίσιο του προγράμματος
«Στέγαση και επανένταξη»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: JESSICA (ΚΟΙΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - JOINT EUROPEAN SUPPORT
FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS)
15)
Παρακολούθηση φακέλου για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου
«ΜΕΤΟΧΙ ΒΟΥΡΒΑ», αλλαγή χρήσης γης (Υπουργείο Πολιτισμού, ΥΠΑΠΕ, Δ/θνης
Αερολιμένας, ΥΠΑ)
Σύνταξη μελετών αρμοδιότητας πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων.
Συγκεκριμένα έχουν ήδη εκπονηθεί οι εξής μελέτες :
I)

Προμήθεια φακελωτικής μηχανής

II)

Προμήθεια δικτυακών υλικών & ανταλλακτικών η/υ

III)

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.

2.

Έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί

Πλήρης αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων του συνόλου των η/υ του
Δήμου, λόγω «λήξης» της προηγουμένης έκδοσης των windows. Εγκαταστάθηκε
εξαρχής λογισμικό (windows 7 Professional) σε όλες τις υπηρεσίες συν το σύνολο
των απαραίτητων εφαρμογών για την πλήρη λειτουργία των μηχανήματων ανά
χρήστη.
Project το οποίο υλοποιήθηκε σε διάστημα έξι (6) μηνών.
Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Από τον Οκτώβριο τέθηκε σε
λειτουργία η ηλεκτρονική διαδικασία διαμοιρασμού των αρχείων που
πρωτοκολλώνται στο δήμο μας.
Κάθε αρχείο που πρωτοκολλητές σαρώνεται και με αυτό τον τρόπο ψηφιοποιείται και
μοιράζεται στις αρμόδιες δ/νσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Project το οποίο υλοποιήθηκε σε διάστημα δυο (2) μηνών.
Εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής για χρήση σε ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς και για ψηφιακή υπογραφή δήμαρχου.
Ολοκλήρωση έργου “ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ”. Ένα Project του
τομέα της ψηφιακής σύγκλισης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ , ψηφιοποιήθηκαν σε
διάστημα πέντε (5) μηνών περίπου 120.000 σελίδες από αρχεία του Δήμου και είναι
πλέον στη διάθεση των αντίστοιχων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συγκεκριμένα σε βάθος δεκαετίας
σαρωθήκαν :
I)

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

II)

Άδειες καταστημάτων

III)

Άδειες ταφής

IV)

Στελέχη πολεοδομικών αδειών

V)

Πίνακες πράξεων εφαρμογής

3.
Καθημερινή απασχόληση στην έδρα του Δήμου και σε απομακρυσμένες
υπηρεσίες επιλύοντας τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν.
4.
Ενημέρωση ισότοπου του Δήμου (αποφάσεις ΔΣ, οικονομικής επιτροπής,
ανακοινώσεις κ.λ.π.)
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.

Απασχόληση
1.
Απογραφή αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την
περίοδο 1999-2014 και ανάλυση αποτελεσμάτων για τις ανάγκες του επιχειρησιακού
προγράμματος του Δήμου 2014-2019.
2.
Απογραφή και ανάλυση στοιχείων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην
περιοχή με βάση το μητρώο επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ για τις ανάγκες του
επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2014-2019.
3.
Υποστήριξη Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «Μεσογαία» (συμμετέχει ως εταίρος ο Αθλητικός Οργανισμός).
4.
Διαχείριση & συντήρηση μητρώου ανέργων Δήμου (672 εγγραφές έως
σήμερα).
5.
Σύνταξη και μαζική αποστολή (450 παραλήπτες) για θέσεις εργασίας στο
δημόσιο. και στον ιδιωτικό. τομέα.
6.
Υποστήριξη ανέργων στη σύνταξη αιτήσεων για θέσεις εργασίας και στη
σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων.
Αγροτικά & Αδέσποτα Ζώα
1.
Σύνταξη μελέτης προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
έτους 2015.
2.
Προετοιμασία και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
3.
Επικοινωνία με τους πολίτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την
ύπαρξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
4.
Περιγραφή κατάστασης αγροτοοικοσυστήματος για τις ανάγκες του
επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2014-2019.
5.
Προετοιμασία και υλοποίηση συναντήσεων για την υλοποίηση προγράμματος
γεωργικής ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λοιπές δραστηριότητες:
1.
Δημιουργία ηλεκτρονικού δυναμικού χάρτη περιορισμένης πρόσβασης
με χωροταξική πληροφορία για το Δήμο και με πολεοδομική πληροφορία για
τη ΔΕ Αρτέμιδος.
2.
Προκαταρκτική μελέτη σύνταξης δεικτών για την παρακολούθηση της
βιώσιμης λειτουργίας του Δήμου.
3.
Επίβλεψη – πιστοποίηση υπηρεσιών δράσεων ενημέρωσης δικτύωσης
της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων.

4.
Επίβλεψη - πιστοποίηση υπηρεσιών δεξιώσεων για τις ανάγκες του
έργου Grasp.
5.
Σύνταξη μελέτης συντήρησης χλοοτάπητα σταδίου και πρασίνου
αθλητικών εγκαταστάσεων Χριστούπολης.
6.
Γνωμοδότηση σε διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών (διαγωνισμοί και
απευθείας αναθέσεις - 14 περιπτώσεις).

