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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ: 2132072484

Βαθμό προτεραιότητας: «Κοινό»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Προς: 

Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος τους Δήμου Αχαρνών 2020-
2024» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την 
«Έγκριση σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος τους Δήμου Αχαρνών 2020-2024»,  συμφώνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  Τις διατάξεις άρθ. 203 έως 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 Π.Δ. 185/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το την 

παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 «Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα -Ετήσια 
Προγράμματα Δράσης Δήμων -Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

7. Τις διατάξεις της παρ. 13 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα « του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

8. Το με αριθ. πρωτ. 44798/10-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής του Δήμου Αχαρνών, που αφορά στην ανάγκη της παροχής συμβουλευτικής 
υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, κατάρτισης και αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού σχεδίου.

9. Την υπ’ αριθ.  148/2020 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
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10. Το με αριθμ. πρωτ. 44910/11-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 
Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

11. Την υπ’ αριθμ. 1610/45959/24-11-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που 
αφορά στην υπ. αριθ. Α-999/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑΤ0ΩΨ8-ΑΙ7) για 
τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.003, 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για την ανωτέρω παροχή.

12. Την υπ’ αριθ. 1633/46420/27-11-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που 
αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω παροχής, στην έγκριση της 
ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών.

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 46839/02-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
14. Την με αρ. πρωτ. 47219/04-12-2020  προσφορά της εταιρίας «ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη Εταιρία 

Συμβούλων». 
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 47524/08-12-2020 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών
16. Την υπ’ αρ. 1700/48030/10-12-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

που αφορά στην απευθείας ανάθεση της  παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου, στην 
εταιρία «ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων».

17. Την με αρ. πρωτ. 48492/14-12-2020 πρόσκληση υπογραφή σύμβασης.
18. Την υπ. αριθ. 49768/22-12-20 ΚΗΔΜΗΣ: 20SYMV007904736 2020-12-22 σύμβαση ανάθεσης 

συμβουλευτικής υποστήριξης.
19. Την υπ. αρ. 134/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ:  ΩΥΝ4ΩΨ8-ΜΩΚ) 

που αφορά στην «Έγκριση της Α΄ Φάσης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΕΠ) του Δήμου Αχαρνών».

Είναι γεγονός πως η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική από 
πλευράς προβλημάτων και αναγκών. Η πανδημία ενίσχυσε τις υφιστάμενες ανάγκες και 
δημιούργησε νέες, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, δοκιμάζοντας την ικανότητα 
ανταπόκρισης των δημοσίων φορέων.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως φορέας εγγύτερος στον πολίτη, 
ανέλαβε ένα σημαντικό ρόλο, προκειμένου να υποστηρίξει τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί 
κεντρικά και να υλοποιήσει νέες που καλύπτουν τις ειδικότερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η 
Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών, ενός από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, από πλευράς 
πληθυσμού και έκτασης και συγχρόνως ενός από τους Δήμους με έντονα κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά προβλήματα, αποφάσισε, παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, να συντάξει 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο 
για:

 την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό δράσεων βάσει 
συγκεκριμένου σχεδίου και στρατηγικής 

 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό της αποσπασματικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων  

 την ενεργοποίηση και συντονισμό των υπηρεσιών και των δομών όλου του δήμου
 την βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής του
 την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων
 την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
 τη διαβούλευση με την περιφερειακή κοινωνία και τους περιφερειακούς φορείς
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 την ενίσχυση της διαφάνειας, μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος 
 την ετοιμότητα του Δήμου για την αξιοποίηση των πόρων των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και εργαλείων 
Στο ΕΠ συνδυάζεται το όραμα της Δημοτικής Αρχής και οι αρχές της, με τις ανάγκες, τις 

προτεραιότητες αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης παρεμβάσεων του Δήμου. Μέσω του ΕΠ 
μπορούν να συντονιστούν οι δράσεις όλων των υπηρεσιών στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
κατάστασης της περιοχής και της αποτελεσματικότερης ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών.  

Για τη σύνταξη του ΕΠ ο Ανάδοχος συνεργάστηκε με την Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε 
με την υπ’ αριθ. 52/4005/4-2-2021 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου στη διαμόρφωση της δημοτικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής και ειδικότερα στον σχεδιασμό και κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου.

Γενικότερα, η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) αποσκοπεί στην εισαγωγή 
μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου, 
με απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των αναγκών των δημοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Το 
ΕΠ καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων. Η σύνταξη του είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου, η οποία αποτελεί το διαρκές αντικείμενο 
ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας 
προγραμματισμού του Δήμου. 

Μέσω της σύνταξης του ΕΠ, οι Ο.Τ.Α. καλούνται να αποφασίσουν για τις προτεραιότητες, 
να θέσουν στόχους και να επιλέξουν δράσεις, που θα εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠ, κατά 
κύριο λόγο, προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο 
των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του για: 

1. Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του, 
που συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς

✓ Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 
✓ Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος 
✓ Της αναβάθμισης ή επέκτασης των τεχνικών υποδομών και των δικτύων 

εξυπηρέτησης
2. Την βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων, που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους 

τομείς
✓ Κοινωνικής πολιτικής
✓ Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού
✓ Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης

3. Την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού. Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονα και Μέτρα για τη 
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ, ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής 
συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με 
σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :
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✓ στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 
και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

✓ στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω της ανάπτυξης του 
υφιστάμενου προσωπικού, της ψηφιακής λειτουργίας, της προμήθειας εξοπλισμού και 
της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 

✓ στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου 
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης και της αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του

Τέλος, εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις, για τα οποία είναι αρμόδιος ο 
ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΠ επιδιώκεται και η αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με 
τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της 
χώρας,  για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή 
τοπικών υπηρεσιών. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

 Α. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών αποφασίσει την «Έγκριση  σχεδίου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος τους Δήμου Αχαρνών 2020-2024»» σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

Β. Εισηγηθεί κατά τις διατάξεις του αρθ. 63 του  N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') το 
σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος με 
τίτλο: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αχαρνών 2020-2024»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρύσανθος Κόνταρης
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