
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διεκδικούμε:

�� Οικονομική εξυγίανση, σύγχρονη Οργάνωση των Υπηρεσιών με την

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Δήμου (Ανθρώπινων &

Οικονομικών) και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

�� Αειφόρο, βιώσιμη, συμμετοχική διαχείριση, κοινωνικό έλεγχο, καλύτερη

εξυπηρέτηση του πολίτη.

Προτείνουμε:

1. Οικονομικά του Δήμου – Εξυγίανση με:

�� Ορθολογική αξιοποίηση ακίνητης δημοτικής περιουσίας (στόχος: αύξηση εσόδων, περιορισμός

ενοικίασηςακινήτωνγιαστέγασηΔημοτικώνΥπηρεσιών).

�� Λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, ανεξάρτητη από πιέσεις και εξαρτήσεις (στόχος: βεβαίωση /

είσπραξηδημοτικώνεσόδων).

�� Επανεξέτασηόλωντωνκωδικών τωνδαπανών (στόχος:περιορισμόςεξόδων).

�� Μείωση ανταποδοτικών τελών (ηλεκτροφωτισμός-καθαριότητα) με σεβασμό στην αρχή της

ανταποδοτικότητας.

�� Πράσινεςπρομήθειες, πράσιναυλικάσταΔημοτικάέργα.

�� Τον Τοπικό Πόρο να αποτελεί οικονομικό εργαλείο αποκλειστικά για τον σχεδιασμό-υλοποίηση της

μεταλιγνιτικήςπεριόδουκαι τηςπροστασίας τουπεριβάλλοντος.

2. Εσωτερική Οργάνωση Δήμου/ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με:

�� Τηνανεξαρτησία τουυπηρεσιακούμηχανισμούτουΔήμουαπόπαρεμβάσειςαιρετών.

�� Την τροποποίηση τουΟργανισμούΕσωτερικώνΥπηρεσιών.

�� Την εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας για κάθε οργανική μονάδα από τους προϊσταμένους κάθε

διεύθυνσης (κανονισμός-καθηκοντολόγιο).

�� Την επανεξέταση, από μηδενική βάση, όλων των θέσεων ειδικών συμβούλων (αξιοποίηση με

προτεραιότητα, τουμόνιμουπροσωπικού).Πρόσληψηειδικώνσυνεργατώνμεδιαφανείς διαδικασίες.

�� Την εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών –

Λειτουργία γραφείου ποιότητας (στόχος: η απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας των εσωτερικών

υπηρεσιών κατά 9001:2008). Σύσταση ομάδας ποιότητας, αρμόδιας για τον σχεδιασμό και τηISO

διαχείρισηόλωντωνθεμάτων τουΔήμου).

�� Την αναδιάρθρωση του προσωπικού με μετακινήσεις υπαλλήλων ανάλογες των αναγκών κάθε

υπηρεσίας.

�� Τηναξιολόγησηδημοτικώνυπηρεσιώνμεστόχο τηνβελτιστοποίησηαπόδοσης.

�� Την εφαρμογή σύγχρονου ΔημόσιουΜάνατζμεντ με χρήση σύγχρονων μεθόδων Διοίκησης (Διοίκηση

ΜέσωΣτόχων). Στοχοθεσίαμεσυμμετοχικό τρόπο (συνεργασίαμε τοπροσωπικό).

�� Τηνηλεκτρονικήδιακίνησηεγγράφων,αξιοποίησηνέωντεχνολογιών.

�� Τη στέγαση της κάθε υπηρεσίας σε ενιαίο χώρο, για την εύρυθμη λειτουργία τους με αξιοποίηση της

ακίνητηςπεριουσίαςκαιδημοτικώνκαταστημάτωνπρώηνΔήμων.

�� Την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με συμμετοχικές διαδικασίες, που θα τον καθιστά

ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και όχι τυπική νομική

υποχρέωση.

�� Την προετοιμασία έργων/δράσεων για την νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014 - 2020. Κατάρτιση

αιρετών και στελεχών για τον τρόπο λειτουργίας των νέων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

(στόχοι: καινοτομία, έρευνα, ενεργειακή αποδοτικότητα, απασχόληση). Ενίσχυση των αρμόδιων

ΔημοτικώνΥπηρεσιών.

�� Την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Δημιουργία, σε συνεργασία με φορείς,

μηχανισμούενημέρωσηςκαιυποστήριξης κοινωνικώνσυνεταιριστικώνεπιχειρήσεων.

�� Την συγκρότηση των δημοτικών επιτροπών και των συμβουλίων των νομικών προσώπων με κριτήριο

ικανότητες, εμπειρία, γνώσητουαντικειμένουκαιόχιπροσωπικές επιλογές.

�� ΤηνεκλογήπροσώπουκοινήςαποδοχήςωςΣυμπαραστάτη τουΔημότηκαι τηςΕπιχείρησης.

3. Ενημέρωση/συμμετοχή πολιτών του Δήμου με:

�� Διαφάνεια, κοινωνικόέλεγχοσταοικονομικά.

�� Δημοσιοποίηση,σεκατανοητήμορφή, τωνοικονομικώνστοιχείων.

�� Συνεχήδιαδικτυακήανάρτησητηςπορείας τουπροϋπολογισμού.

�� Εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού με συμμετοχικές διαδικασίες (κυρίως στις ελαστικές

δαπάνες/δαπάνες γιαέργα).Ουσιαστικήδιαβούλευσημεφορείς - κοινωνικέςομάδες.

�� Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων συμμετοχικών διαδικασιών στην λειτουργία της επιτροπής

διαβούλευσης.


