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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του ∆ΗΜΟΥ

1.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εκπόνηση ολοκληρωμένου Γενικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης
των υπηρεσιών του ∆ήμου και των εποπτευόμενων φορέων
του
Ψηφιακή αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και των
1.1.2
εποπτευόμενων φορέων για ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών
Ηλεκτρονική πρόσβαση των δημοτών στις Υπηρεσίες του
Ταχύτερη και
∆ήμου.
αποτελεσματικ
1.1.3 {Ψηφιακή μοντελοποίηση αποθετηρίου ανοιχτών δεδομένων
ότερη
του ∆ήμου, προσβάσιμα στους δημότες και στις Υπηρεσίες
λειτουργία των
δημοτικών
του ∆ήμου}.
υπηρεσιών
Ψηφιακή πρόσβαση των δημοτών στην οικονομική διαχείριση
και διακυβέρνηση του ∆ήμου.
1.1.4
{Ψηφιακή μοντελοποίηση της οικονομικής διαχείρισης και
διακυβέρνησης με πρόσβαση των δημοτών στις αντίστοιχες
πληροφορίες}.
1.1.1

1.1.5

1.2.1

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(σύμφωνα με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ)

1. ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του ∆ΗΜΟΥ

ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡ
Σ
Ο

Ενίσχυση
Εσόδων
1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
Εξοικονόμηση
πόρων

1.2.6
1.2.7

Τιμολογιακή
Πολιτική

1.2.8
1.2.9

∆ημοσιοποίηση αποτελεσμάτων παραγωγικότητας των
υπηρεσιών του ∆ήμου και των εποπτευόμενων φορέων του.
Στήριξη επενδύσεων με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
- Υλοποίηση δημοτικών υποδομών μέσης ή μεγάλης
κλίμακας (όπως ηλεκτροφωτισμός ∆ήμου, ομάδα
σχολείων, Τραμ, κλπ), ως έργα Σ∆ΙΤ, μέσω
χρηματοδότησης από το επενδυτικό σχέδιο Juncker, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EiB) και το Ταμείο
Υποδομών.
- Συμβολή του ∆ήμου (αναζήτηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, διαδικασίες αδειοδοτήσεις, κλπ) στην
προώθηση αποκατάστασης - αξιοποίησης εγκαταλειμμένων
ιδιωτικών κτιρίων, με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος.
Μεθοδική και οργανωμένη αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του ∆ήμου (ιδιοκτησίες και κληροδοτήματα).
Ενδεικτικά: Γιαννιώτικο Σαλόνι, ανενεργά κτίρια
∆ημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση των καλλιτεχνικών
παραγωγών του Πνευματικού Κέντρου, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. και του
∆ημοτικού ραδιοφώνου
Ενίσχυση της φυσιογνωμίας του ∆ήμου ως αποδέκτη
χρηματοδοτήσεων από ιδιώτες στο πλαίσιο Κοινωνικής
Εταιρικής Ευθύνης
∆ιεκδίκηση μεταφοράς του ΕΝΦΙΑ στους ∆ήμους, μέσω
ΚΕ∆Ε
Μείωση ενεργειακού κόστους δημοτικών κτιρίων, ∆ΕΥΑΙ και
εποπτευόμενων φορέων
Πιλοτική εφαρμογή αναλογικής χρέωσης τελών βάσει του
βαθμού χρήσης των αντίστοιχων δημοτικών υπηρεσιών
(απορρίμματα).
Ελαφρύνσεις δημοτικών τιμολογίων και τελών στους
οικονομικά ασθενέστερους πολίτες
Επανεξέταση τιμολογίων της ∆ΕΥΑΙ

