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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημερινή ικανότητα των πολλών μικρών ορεινών και νησιωτικών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να
ανταποκριθούν επαρκώς στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στις αυξανόμενες απαιτήσεις
του θεσμικού πλαισίου μπορεί να κριθεί ελάχιστη ή και ανύπαρκτη.
Τα βασικά και ουσιαστικότερα αίτια είναι η έλλειψη προσωπικού (εξειδικευμένου ή μη) και
η ασθενής δυνατότητα χρησιμοποίησης επαρκούς βοήθειας εξωτερικών συνεργατών,
καθώς οι πόροι είναι ελάχιστοι αφενός, αφετέρου το κόστος εξωτερικής βοήθειας
προφανώς και προσαυξάνεται όταν η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη και με ελάχιστη
ευελιξία.
Δεν κρίνεται λοιπόν εφικτό, με την υφιστάμενη κατάσταση, ο Δήμος να μπορέσει να
αποτυπώσει και να παρακολουθήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του, να διενεργήσει
προμήθειες και έργα, να εκτελέσει ορθά το Λογιστικό των Ο.Τ.Α, να εκδώσει έγκαιρα και
σωστά τα στατιστικά και οικονομικά του στοιχεία, να ρυθμίσει τον δανεισμό του, να
βεβαιώσει τα έσοδά του, να αξιοποιήσει την περιουσία του σε όφελός δικού του και των
δημοτών, να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του, να διαβουλευτεί επαρκώς με τους
δημότες του και γενικότερα να είναι αποτελεσματικός αλλά και ασφαλής απέναντι στο
νόμο.
Για το σκοπό αυτό η ΚΕΔΕ προτίθεται να εφαρμόσει μια πιλοτική εφαρμογή υποστήριξης
των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ψηφιακά η
αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία τους και η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους
πολίτες.
Ειδικότερα

απώτερος

στόχος

είναι

η

δημιουργία

μιας

κεντρικά

παρεχόμενης

ολοκληρωμένης υπηρεσίας, η οποία θα βοηθά στο μέτρο και το βαθμό που ο Δήμος έχει
ανάγκη, υποδεικνύοντας τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνοντας να τον διευκολύνει με
την υλοποίηση των απαραίτητων βημάτων, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα να επιτευχθεί η
επαρκής ανταπόκριση του Δήμου αλλά και «θωράκιση» του Δημάρχου και λοιπών αιρετών
απέναντι στην χαοτική καθημερινότητα της γραφειοκρατίας ώστε να μπορούν
απερίσπαστοι να αφιερωθούν στο ουσιαστικό τους έργο.
Για το σκοπό αυτό η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση
του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών
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Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων». Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε με τη συνεργασία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος - Έδρα
Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «ΙΤΑ».
Η Έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 6 - 10.
Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας
Οι προτεραιότητες και το συνεπακόλουθο πρόγραμμα δράσης του ΙΤΑ τίθενται από το
Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη του την ιεράρχηση των μεγάλων
θεσμικών και οικονομικών θεμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις αποφάσεις του
Δ.Σ. και των Συνεδρίων της ΚΕΔΕ
Τα ακόλουθα θέματα αναφέρονται ενδεικτικά:
•

Η παραγωγή πολιτικών για τα θεμελιακά θέματα της Αυτοδιοίκησης

•

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των προτεραιοτήτων που τίθενται και ο
προσδιορισμός των αναγκαίων βημάτων για την υλοποίησή τους

•

Η αξιοποίηση της γνώσης, μέσα από τις υπό εκπόνηση μελέτες, αλλά και από την
πολύτιμη δουλειά που έχει γίνει -και θα συνεχίσει να γίνεται- από τους άλλους,
κεντρικούς, ή τοπικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς της Αυτοδιοίκησης

•

Η διάχυση αυτής της γνώσης σε όλους τους ΟΤΑ, η ενσωμάτωση και η διαχείρισή
της στην καθημερινή πρακτική της Αυτοδιοίκησης

•

Ο σχεδιασμός πλαισίου εκπαίδευσης - κατάρτισης - επιμόρφωσης των αιρετών και
του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑ
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΤΑ
Πατούλης Γεώργιος, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Πρόεδρος
Χατζηδάκης Διονύσιος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Αντιπρόεδρος
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Ιωακειμίδης Γιώργος, Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος ΠΕΔΑ
Κουκάς Κων/νος, Δήμαρχος Μυκόνου, Μέλος
Λουλουδάκης Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου, Μέλος
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Κυριαζόπουλος

Ευάγγελος,

Διδάκτωρ

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

και

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, Τεχνοκράτης, Μέλος
Παπαδημητρίου Σωτήρης, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Μέλος

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του έργου
Πάνου Ευάγγελος, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Παπαδημητρίου Σωτήρης, Σύμβουλος Επικοινωνίας
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1.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1. Προβλήματα Ορεινών και μικρών Νησιωτικών Δήμων
Η ορεινότητα και η νησιωτικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού
χώρου, ο οποίος με βάση τα γεωμορφολογικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά
του καθιστά την Ελλάδα στην κύρια παράκτια – νησιωτική και ορεινή χωρά της Ευρώπης. Οι
ορεινές περιοχές καλύπτουν πάνω από το 70% της έκτασης της χώρας, ενώ κατοικούνται
από πληθυσμό λιγότερο του 10% του συνόλου της επικράτειας. Αντίστοιχα, ο νησιωτικός
χώρος καλύπτει το 16% της συνολικής έκτασης συγκεντρώνοντας το 13% του συνολικού
πληθυσμού.
Οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές χαρακτηρίζονται κυρίως από ασυνέχεια του χώρου,
περιφερειακότητα και απομόνωση λόγω γεωμορφολογικών συνθηκών γεγονός που
συντελεί στη δημιουργία παραγόντων οι οποίοι δρουν ανασταλτικά σε θέματα τοπικής
ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εξωστρέφειας των παραπάνω περιοχών. Συνεπώς οι
περιορισμοί στην πρόσβαση από και προς τις περιοχές τόσο εξαιτίας της ασυνέχειας του
χώρου όσο και κλιματολογικών συνθηκών, οι δημογραφικοί παράγοντες, η απουσία
εξωτερικών οικονομιών, οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και περιβαλλοντικά προβλήματα,
δυσκολία πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, περιορισμοί σε εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό και η εποχικότητα αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Σε αυτό το πλαίσιο οι Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
στην αναπτυξιακή προσπάθεια των συγκεκριμένων περιοχών. Με την εφαρμογή του
Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) ορίζονται οι 31 Ορεινοί και οι 65 Νησιωτικοί
Δήμοι και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Οι Νησιωτικοί Δήμοι αναλαμβάνουν
αρμοδιότητες οι οποίες στην υπόλοιπη Ελλάδα ασκούνται από τις Περιφέρειες και
περιλαμβάνουν τους τομείς:

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Φυσικών Πόρων,

Ενέργειας και Βιομηχανίας, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. Αναφορικά με τις
αρμοδιότητες των ορεινών δήμων, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δίνεται η δυνατότητα
στους ορεινούς – μειονεκτικούς δήμους να ασκούν αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την
οικεία Περιφέρεια ορισμένες από τις αρμοδιότητές τους.

8

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

Οι ΟΤΑ α’ βαθμού εκτός από τα δομικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
λόγω της ορεινότητας και της νησιωτικότητας, τα οποία δημιουργούν ενδογενώς
παράγοντες που συντελούν αρνητικά στην αναπτυξιακή προοπτική καλούνται να
αντιμετωπίσουν επιπλέον προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργία του δήμου ως
οργανισμό. Στη συνέχεια ακολουθεί η διάκριση των ιδιαίτερων προβλημάτων τον Ορεινών
και των μικρών Νησιωτικών Δήμων οι οποίοι αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του έργου.

1.1.1. Ορεινοί Δήμοι
Ο Ν.3852/2010 ορίζει ορεινούς – μειονεκτικούς δήμους τους δήμους στους οποίους
περιλαμβάνονται ως δημοτικές ή τοπικές κοινότητες οι Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στην
Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού
καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας
75/268/ΕΟΚ και οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 1 του
Καλλικράτη.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται Ορεινοί Δήμοι της Ελλάδας, συμφώνα με τη
γεωγραφική τους διαίρεση με αναφορά στα στοιχεία του πληθυσμού, της έκτασης και της
δημογραφικής πυκνότητας σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Α/Α

Περιφέρεια

1.

Δράμας

2.

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

3.

Δυτικής Ελλάδας

4.
5.

Δυτικής
Μακεδονίας

6.

Π.Ε.

Δήμος

Πληθυσμός

Έκταση

Πυκνότητα

Κάτω
Νευροκοπίου

7.860

873,6

9

Παρανεστίου

3.901

1.029,40

3,8

Αιτωλ/νίας

Θέρμου

8.242

333,7

24,7

Γρεβενών

Δεσκάτης

5.852

431,6

13,6

Καστοριάς

Νεστορίου

2.646

616,1

4,3

Φλώρινας

Πρεσπών

1.560

515,5

3

5.780

463,9

12,5

Άρτας

Γεωργίου
Καραισκάκη
Κεντρικά
Τζουμέρκα

6.178

509,2

12,1

7.
8.
Ηπείρου
9.

Θεσπρωτίας

Φιλιατών

7.710

583,5

13,2

10.

Ιωαννίνων

Βόρειων
Τζουμέρκων

5.714

358,3

15,9
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Α/Α

Περιφέρεια

Π.Ε.

Δήμος

Πληθυσμός

Έκταση

Πυκνότητα

11.

Ζαγορίου

3.724

989,8

3,8

12.

Κόνιτσας

6.362

951,2

6,7

13.

Μετσόβου

6.196

363,7

17

14.

Πωγωνίου

8.960

701

12,8

15.

Αργιθέας

3.450

372,9

9,3

Λίμνης Πλαστήρα

4.635

198,4

23,4

Καρδίτσας
16.

Θεσσαλίας

17.

Μαγνησίας

Ζαγοράς –
Μουρεσίου

5.809

150,3

38,6

18.

Ηρακλείου

Βιάννου

5.563

221,5

25,1

19.

Λασιθίου

Οροπεδίου
Λασιθίου

2.387

130

18,4

Αγίου Βασιλείου

7.427

359,2

20,7

Αμαρίου

5.915

277,3

21,3

22.

Ανωγείων

2.379

113

21,1

23.

Καντάνου Σελίνου

5.431

376,3

14,4

24.

Σφακίων

1.889

467,6

4

25.

Επιδαύρου

8.115

340,4

23,8

Βόρειας
Κυνουρίας

10.341

577

17,9

Νότιας Κυνουρίας

8.294

592,4

14

20.
21.

Κρήτης

Ρεθύμνου

Χανίων

26.
27.

Αργολίδας
Πελοποννήσου

28.

Κορινθίας

Νεμέας

6.483

204,7

31,7

29.

Μεσσηνίας

Δυτικής Μάνης

6.945

402,8

17,2

30.

Βοιωτίας

Διστόμου Αράχοβας –
Αντίκυρας

8.188

294,1

27,8

Ευρυτανίας

Αγράφων

6.976

920,3

7,6

Στερεάς Ελλάδας
31.

1.1.2. Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι
Η κατηγοριοποίηση των Νησιωτικών Δήμων σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΑ της ΚΕΔΕ που
πραγματοποιήθηκε το 2016 με τίτλο «Νησιωτική Πολιτική: Τοπική Αυτοδιοίκηση και
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Νησιωτικότητα» λαμβάνει υπόψη το πληθυσμιακό κριτήριο διακρίνοντας τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
•

Μεγάλοι Νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. Περιλαμβάνει
4 δήμους: Ρόδου, Κέρκυρας, Λέσβου και Χίου.

•

Ενδιάμεσοι Νησιωτικοί Δήμοι (Α’ Ομάδα) με πληθυσμό 10.000 - 50.000 κατοίκους.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής 15 δήμοι:

Ζακύνθου, Σαλαμίνας,

Κεφαλλονίας, Κω, Σάμου, Λευκάδας, Σύρου – Ερμούπολης, Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων, Λήμνου, Καλυμνίων, Θήρας, Θάσου, Πάρου, Αίγινας και Μυκόνου.
•

Ενδιάμεσοι Νησιωτικοί Δήμοι (Β’ Ομάδα) με πληθυσμό από περίπου 5.000 10.000 κατοίκους. Περιλαμβάνονται οι κάτωθι 8 δήμοι: Άνδρου, Τήνου Ικαρίας,
Λέρου, Καρπάθου, Σκιάθου, Μήλου και Σκοπέλου.

•

Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι (Α’ Ομάδα) με πληθυσμό από 2.000 – περίπου 4.000
κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 13 δήμοι: Κυθήρων, Σπετσών, Πόρου,
Ιθάκης, Πάτμου Σκύρου, Σαμοθράκης, Αλοννήσου, Σίφνου, Σύμης, Κέας, Παξών και
Ιητών.

•

Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι (Β’ Ομάδα) με πληθυσμό από έως 2.000 κατοίκους. Η
συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει 25 δήμους: Αμοργού, Ύδρας, Φούρνων
Κορσεών, Κύθνου, Σερίφου, Αστυπάλαιας, Αντιπάρου, Αγκιστρίου, Κάσου,
Μεγανησίου, Ελαφονήσου, Νισύρου, Κιμώλου, Οινουσσών, Λειψών, Τήλου,
Φολεγάνδρου, Μεγίστης, Χάλκης, Ψαρών, Σικίνου, Ανάφης, Αγίου Ευστρατίου,
Αγαθονησίου και Γαύδου.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται μικροί Νησιωτικοί Δήμοι της Ελλάδας, συμφώνα με
τη γεωγραφική τους διαίρεση με αναφορά στα στοιχεία του πληθυσμού, της έκτασης και
της δημογραφικής πυκνότητας σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Α/Α

Περιφέρεια

Π.Ε.

Δήμος

1.

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Έβρου

Σαμοθράκης

2.859

178

16,1

Αγκιστρίου

1.142

13,4

85,2

Κυθήρων

4.041

300

13,5

4.

Πόρου

3.993

49,6

80,5

5.

Σπετσών

4.027

27,1

148,6

2.
3.
Αττικής

Πληθυσμός

Έκταση

Πυκνότητα

Νήσων
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Α/Α

Περιφέρεια

Π.Ε.

6.

Δήμος

Πληθυσμός

Ύδρας

1.966

64,4

30,5

270

43,3

6,2

1.459

45,2

32,3

Οινουσσών

826

17,4

47,5

Ψαρών

458

44,5

10,3

7.

Λέσβου

Αγίου Ευστρατίου

8.

Ικαρίας

Φούρνων
Κορσεών

Βορείου Αιγαίου
9.

Έκταση

Πυκνότητα

Χίου
10.
11.

Σποράδων

Αλοννήσου

2.750

129,6

21,2

Κέρκυρας

Παξών

2.300

30,1

76,4

13.

Ιθάκης

Ιθάκης

3.231

117,8

27,4

14.

Λευκάδας

Μεγανησίου

1.041

22,4

46,5

Χανίων

Γαύδου

152

32,4

4,7

Αγαθονησίου

185

14,5

12,8

Αστυπάλαιας

1.334

114,1

11,7

790

17,4

45,4

Κάσου

1.084

69,5

15,6

Κέας

2.455

148,9

16,5

Κύθνου

1.456

100,2

14,5

Νισύρου

1.008

50,1

20,1

Κιμώλου

910

53,3

17,1

Σερίφου

1.420

75,2

18,9

Σίφνου

2.625

73,9

35,5

12.
Θεσσαλίας

15.

Κρήτης

16.
17.

Καλύμνου

18.

Λειψών

19.

Καρπάθου

20.

Κέας Κύθνου

21.
22.

Κω

23.
Νοτίου Αιγαίου
24.

Μήλου

25.
26.

Νάξου

Αμοργού

1.973

126,3

15,6

27.

Πάρου

Αντιπάρου

1.211

45,2

26,8

492

12

41

Σύμης

2.590

65,8

39,4

30.

Τήλου

780

64,5

12,1

31.

Χάλκης

478

37

12,9

28.

Μεγίστης

29.
Ρόδου
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Α/Α

Περιφέρεια

Π.Ε.

32.

Δήμος
Ανάφης

33.

Ιητών

Πληθυσμός

Έκταση

Πυκνότητα

271

40,4

6,7

2.024

109

18,6

Θήρας
34.

Σικίνου

273

42,5

6,4

35.

Φολεγάνδρου

765

32,2

23,8

36.

Πελοποννήσου

Λακωνίας

Ελαφονήσου

1.041

20

52,1

37.

Στερεάς Ελλάδας

Εύβοιας

Σκύρου

2.994

223,1

13,4

1.1.3. Διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων
Οι μικροί Νησιωτικοί και Ορεινοί Δήμοι χωροθετούνται κυρίως σε απομακρυσμένες,
μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές και έχουν κατά κανόνα μικρό αριθμό πληθυσμού
οι οποίοι διαβιούν σε αραιοκατοικημένους οικισμούς οι οποίοι συνδέονται συνήθως με
δύσβατα οδικά/ δυσπρόσιτα θαλάσσια δίκτυα που κάνουν την πρόσβαση ακόμα πιο
δύσκολη σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες για τους ορεινούς δήμου. Η συγκράτηση
του πληθυσμού, η τουριστικής ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας, η παροχή βασικών
κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ορθολογική
διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
αποτελούν κοινές προκλήσεις για τους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους.
Ωστόσο, εκτός από τα προβλήματα που προκαλεί το ίδιο το φαινόμενο της ορεινότητας και
της νησιωτικότητας οι δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από κρίσιμα
ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία του δήμου ως οργανισμού.
Ως βασικό ζήτημα αναφέρεται η υποστελέχωση των υπηρεσιών των δήμων από προσωπικό
και κυρίως επιστημονικών ειδικοτήτων το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από το Ν.3852/2010. Το πρόβλημα της
υποστελέχωσης έχει ενταθεί τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της εφαρμογής του μέτρου της
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας με αποτέλεσμα την αύξηση της ανισότητας μεταξύ των
ορεινών δήμων και μικρών νησιωτικών με μεγαλύτερους δήμους επαρκώς στελεχωμένων.
Παράλληλα, η έλλειψη στελεχών οδηγεί στη μη εφαρμογή του ΟΕΥ καθώς σε αρκετές
περιπτώσεις παρατηρούνται ανενεργά ή υπολειτουργούντα τμήματα, ενώ ο μικρός αριθμός
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των υπαλλήλων συνήθως ασκεί παράλληλα καθήκοντα προκειμένου να παρέχεται
υποστήριξη λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων και λειτουργιών του δήμου. Το
γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του δήμου καθώς λόγω του φόρτου εργασίας
των υπαλλήλων καθώς λόγω του περιορισμένου αριθμού επιστημονικού προσωπικού
παρατηρούνται συχνά αδυναμίες στην κατάρτιση του πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και του Ετήσιου Προγράμματος δράσης, στην εφαρμογή συστήματος ή
προγράμματος παρακολούθησης των διοικητικών διαδικασιών, δυσλειτουργίες στην
κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού με συχνές αναμορφώσεις, αδυναμία
βεβαίωσης εσόδων, ανεπάρκεια στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθυστερήσεις
στις προμήθειες και τη διαχείριση συμβάσεων καθώς επίσης στην ωρίμανση έργων και
αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Τα παραπάνω προβλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία έτη καθώς
απαιτείται παρακολούθηση των αλλαγών της νομοθεσίας ειδικότερα στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και κατάρτιση των στελεχών σε
ψηφιακά εργαλεία για την απλοποίηση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών
καθώς είναι συχνό το φαινόμενο τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των μικρών
Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων να είναι επιφορτισμένα με την ενημέρωση του ΚΗΜΔΗΣ
και του προγράμματος Διαύγεια με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος από την
παρακολούθηση της διαχείρισης του έργου/ προμήθειας.
Σε θέματα ωρίμανσης μελετών/ έργων/ δράσεων υπάρχει η πρόβλεψη στον Καλλικράτη οι
μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι να υποστηρίζονται από υπηρεσίες των μητροπολιτικών
δήμων των νομών ή των Περιφερειών. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις η παραπάνω
συνεργασία δε λειτουργεί αποτελεσματικά και σε όσες περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί
παρατηρούνται προβλήματα τόσο στο πλαίσιο όσο και στην παρακολούθηση των
επιμέρους δράσεων. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει αρνητικές συνθήκες στην προετοιμασία
και ένταξη έργων για τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους στο ήδη ανταγωνιστικό
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο μικρός αριθμός κατοίκων των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων προσδιορίζει τον
αριθμό των αντιδημάρχων και τον αριθμό των ειδικών συνεργατών οι αρμοδιότητες των
οποίων είναι κρίσιμες στη λειτουργία δήμων με μικρές δομές. Παράλληλα, το αυξημένο
κόστος μετακίνησης δημιουργεί δυσλειτουργίες στη συμμετοχή των αιρετών στα δημοτικά
συμβούλια και στις επιτροπές. Η αξιοποίηση των εφαρμογών πληροφορικής και
επικοινωνιών καθώς και ψηφιακών υπηρεσιών προς τους δημότες μπορεί να συμβάλει
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τόσο στην καθημερινή λειτουργία του δήμου όσο και στην ενίσχυση των δημοκρατικών
διαδικασιών.

1.2. Έρευνα σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους
1.2.1. Εισαγωγή
Προκειμένου να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά του «εσωτερικού περιβάλλοντος» δήμων
της περιοχής μελέτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 31
ορεινούς και 37 μικρούς νησιωτικούς δήμους. Στόχος των ερωτήσεων είναι να εντοπισθούν
τα σημαντικότερα προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις σε σχέση με την οργάνωση,
τη στελέχωση, τη μηχανοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις διαδικασίες που
εφαρμόζει ο Δήμος. Πιο αναλυτικά το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις παρακάτω
θεματικές ενότητες:
•

Αξιολόγηση λειτουργίας υπηρεσιών: Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται ο βαθμός
ικανοποίησης του Δήμου αναφορικά με τη διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη,
την

οικονομική

διαχείριση,

σε

θέματα

προμηθειών,

πληροφορικής,

προγραμματισμού και σχεδιασμού, τεχνικά και συντήρησης, επιστημονικής
φύσεως, την επιτελική υποστήριξη από το αιρετό προσωπικό και τη νομική
υποστήριξη του Δήμου.
•

Δυνατότητα κάλυψης αρμοδιοτήτων: Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των
αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στο Δήμο μέσω του Καλλικράτη.

•

Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων: Αναφορά στα γενικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο Δήμος, σε θέματα διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας
καθώς και σε προβλήματα κάθετων και οριζόντιων λειτουργικών σχέσεων.

•

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά στελεχών: Αξιολόγηση των απαιτούμενων γνώσεων
και δεξιοτήτων των στελεχών των υπηρεσιών του Δήμου.

•

Υποστήριξη σε λειτουργίες και εξωτερικούς συνεργάτες: Η ενότητα περιλαμβάνει
την ιεράρχηση των λειτουργιών στις οποίες ο Δήμος χρειάζεται υποστήριξη καθώς
και τις ειδικότητες στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που έχει ανάγκη ο δήμος.

•

Συστήματα μηχανοργάνωσης: Περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών και των προβλημάτων λειτουργίας τους.
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Στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανταποκρίθηκαν συνολικά 45 δήμοι, 23 ορεινοί και
22 μικροί νησιωτικοί (ποσοστό 66% του δείγματος).

1.2.2. Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
1.2.2.1Αξιολόγηση λειτουργίας υπηρεσιών
Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης σε θέματα διοικητικής – γραμματειακής
υποστήριξης υψηλό βαθμό αναφέρει το 29% των δήμων (27% αρκετά και 2% πολύ), μέτρια
το 41% και χαμηλό το 30% (23% λίγο και 7% καθόλου).
Βαθμός ικανοποίησης από διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη

41%

27%
23%

7%
Καθόλου

2%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Αντίστοιχα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι
υπάρχει επαρκής υποστήριξη (23% αρκετά και 2% πολύ), το 39% μέτριος βαθμός
υποστήριξης και το 36% χαμηλός βαθμός (27% λίγο και 9% καθόλου).
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Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

39%
27%
23%

9%
2%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Σχετικά με την υποστήριξη σε θέματα προμηθειών το 29% αναφέρει υψηλό βαθμό
ικανοποίησης (27% αρκετά και 2% πολύ), το 37% μέτριο, ενώ χαμηλό βαθμός ικανοποίησης
αποτυπώνεται στο υπόλοιπο 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα (25% λίγο και 9%
καθόλου).
Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα προμηθειών

37%

27%

25%

9%
2%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Ανεπαρκή υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής αναφέρει το 62% των ερωτηθέντων
(καθόλου 30% και λίγο 33%), μέτρια το 22% και επαρκή το 16% (14% αρκετά και 2% πολύ).
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Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα πληροφορικής

32%
30%
22%
14%

2%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Σε θέματα προγραμματισμού ο βαθμός ικανοποίησης είναι χαμηλός σε ποσοστό 59% (27%
καθόλου και 32% λίγο), μέτριος 29% και υψηλός 9% (7% αρκετά και 5% πολύ).
Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα προγραμματισμού & σχεδιασμού

32%
29%

27%

7%
5%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Χαμηλός βαθμός ικανοποίησης αναφέρεται και στην υποστήριξη σε θέματα τεχνικά/
συντήρησης από το 48% (21% καθόλου και 27% λίγο), ενώ μέτριο βαθμό ικανοποίησης
αναφέρει το 278% και υψηλό το 25% (20% αρκετά και 5% πολύ).
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Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα τεχνικά/ συντήρησης

27%

27%

21%

20%

5%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Επίσης χαμηλός είναι ο βαθμός ικανοποίησης από την υποστήριξη σε θέματα
επιστημονικής φύσεως, συγκεντρώνοντας το 64% των απαντήσεων (32% καθόλου και 32%
λίγο), μέτρια αναφέρει το 27% ενώ αρκετά μόλις το 9%.
Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα επιστημονικής φύσεως

32%

32%
27%

9%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Αναφορικά με την επιτελική υποστήριξη από το αιρετό προσωπικό του δήμου το 28% (26%
αρκετά και 2% πολύ) εκφράζει υψηλό βαθμό ικανοποίησης, μέτριο το 36% και χαμηλό το
24% (18% καθόλου και 16% λίγο).

19

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

Βαθμός ικανοποίησης επιτελικής υποστήριξης από το αιρετό προσωπικό του δήμου

36%

26%
18%

16%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

2%

2%

Πολύ

Δγ/Δα

Σε θέματα νομικής υποστήριξης είναι ενδεικτικό ότι το 39% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι
δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, λίγο και μέτρια το 16% και 18% αντίστοιχα, ενώ το 27%
αναφέρει υψηλός βαθμό (18% αρκετά και 9% πολύ).
Βαθμός ικανοποίησης σε θέματα νομικής υποστήριξης

39%

16%

18%

18%
9%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Συμπερασματικά, όπως αποτυπώνεται από το παρακάτω συγκεντρωτικό διάγραμμα, ο
βαθμός χαμηλότερης ικανοποίησης (καθόλου και λίγο) από τη λειτουργία των
προαναφερόμενων υπηρεσιών αποτυπώνεται ως εξής:
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•

Υποστήριξη σε θέματα επιστημονικής φύσεως

•

Υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής

•

Υποστήριξη σε θέματα προγραμματισμού & σχεδιασμού

•

Νομική υποστήριξη

•

Υποστήριξη σε θέματα τεχνικά/συντήρησης

•

Υποστήριξη σε θέματα οικονομικής διαχείρισης

•

Υποστήριξη σε θέματα προμηθειών

•

Επιτελική υποστήριξη από το αιρετό προσωπικό του δήμου

•

Διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη

Βαθμός ικανοποίησης από τη λειτουργία των υπηρεσιών
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Δγ/Δα

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη
Υποστήριξη σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης
Υποστήριξη σε θέματα προμηθειών
Υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής
Υποστήριξη σε θέματα προγραμματισμού &
σχεδιασμού
Υποστήριξη σε θέματα τεχνικά/συντήρησης
Υποστήριξη σε θέματα επιστημονικής φύσεως
Επιτελική υποστήριξη από το αιρετό
προσωπικό του δήμου
Νομική υποστήριξη
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1.2.2.2Δυνατότητα κάλυψης αρμοδιοτήτων
Αναφορικά με τη δυνατότητα κάλυψης των αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στους μικρούς
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τον Καλλικράτη το 80% αναφέρει αδυναμία κάλυψης
ενώ το 11% ανταπεξέρχεται στις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί.
Αδυναμία κάλυψης ορισμένων αρμοδιοτήτων από αυτές που έχουν δοθεί στο Δήμο μέσω
Καλλικράτη

ΔΓ/ΔΑ
9%
ΌΧΙ 11%

ΝΑΙ 80%

Από τους δήμους που απάντησαν θετικά στο παραπάνω ερώτημα το 26% αναφέρει
αδυναμία κάλυψης αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνικές υπηρεσίες, το 19%
αναφέρει πολεοδομικές αρμοδιότητες, το 15% σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και
πρόνοιας, το 13% σε οικονομικά θέματα, 11% σε αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), 8% σε διοικητικά θέματα, 2% σε αρμοδιότητες νομικής
υπηρεσίας και 5% σε όλες τις αρμοδιότητες. Ως βασικός παράγοντας της αδυναμίας
κάλυψης των αρμοδιοτήτων αναφέρεται η έλλειψη προσωπικού στις παραπάνω
ειδικότητες, οι οποίες αν και υφίστανται συνήθως ως πρόβλεψη στις οργανικές μονάδες
των ΟΕΥ, δεν έχουν συγκροτηθεί λόγω της υποστελέχωσης.
Ως αποτέλεσμα οι παραπάνω αρμοδιότητες καλύπτονται από μεγαλύτερους δήμους ή από
την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα και
καθυστερήσεις στην αποτελεσματική λειτουργία των δήμων.
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Αδυναμία κάλυψης ορισμένων αρμοδιοτήτων
Πολεοδομία

19%

Τεχνική υπηρεσία

26%

Κοινωνική πολιτική

15%

Αγροτική ανάπτυξη

11%

Οικονομική υπηρεσία

13%

Διοικητική υπηρεσία
Νομική υπηρεσία
Σε όλες

8%
2%
6%

1.2.2.3Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων
Γενικότερα προβλήματα
Το πρόβλημα των δήμων που αναφέρεται στην αύξηση ζήτησης υπηρεσιών και στην
ανεπάρκεια δομών για να την αντιμετωπίσουν θεωρείται υψηλό από το 84% των
ερωτηθέντων (40% αρκετά και 44% πολύ), μέτρια το βαθμολογεί το 14% ενώ μόλις το 2%
δεν το θεωρεί σημαντικό.
Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών και ανεπάρκεια δομών να την αντιμετωπίσουν

44%
40%

14%
2%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Ο ανεπαρκής μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αναφέρεται ως σημαντικό πρόβλημα από το
71% των συμμετεχόντων στην έρευνα (58% αρκετά και 13% πολύ), 23% θεωρεί ότι είναι
μέτριας έντασης πρόβλημα ενώ για το 6% δεν αποτελεί έντονο πρόβλημα στο δήμο.
Ανεπαρκής μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

58%

23%
2%

4%

Καθόλου

Λίγο

13%
Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Το πρόβλημα της έλλειψης προληπτικών μέτρων πολιτικής για την ικανοποίηση των
αναγκών των πολιτών θεωρείται σημαντικό για το 56% (40% αρκετά και 16% πολύ), μέτρια
για το 33% και λίγο έως καθόλου σημαντικό για το 11%.
Έλλειψη προληπτικών μέτρων πολιτικής για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών

40%
33%

16%
2%
Καθόλου

9%

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Η ανεπαρκής χρηματοδότηση αποτελεί βασικό πρόβλημα για το 82% (αρκετά και πολύ από
41%), μέτριας έντασης για το 16% και λίγο σημαντικό για το 2%.
Ανεπαρκής χρηματοδότηση

41%

41%

Αρκετά

Πολύ

16%
2%
Λίγο

Μέτρια

Συγκεντρωτικά, αναφορικά με τα γενικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στους
δήμους, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, ως σημαντικότερο
αναφέρεται η αύξηση ζήτησης υπηρεσιών και ανεπάρκεια δομών να την αντιμετωπίσουν,
στη συνέχεια η ανεπαρκής χρηματοδότηση, ακολουθεί ο ανεπαρκής μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός και τέλος η έλλειψη προληπτικών μέτρων πολιτικής για την ικανοποίηση των
αναγκών των πολιτών:
•

Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών και ανεπάρκεια δομών να την αντιμετωπίσουν

•

Ανεπαρκής χρηματοδότηση

•

Ανεπαρκής μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

•

Έλλειψη προληπτικών μέτρων πολιτικής για την ικανοποίηση των αναγκών των
πολιτών
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Γενικότερα προβλήματα Δήμων
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια
0%

Αρκετά
20%

Πολύ
40%

60%

80%

100%

Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών και ανεπάρκεια
δομών να την αντιμετωπίσουν

Ανεπαρκής μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Έλλειψη προληπτικών μέτρων πολιτικής για
την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών

Ανεπαρκής χρηματοδότηση

Προβλήματα κάθετων και οριζόντιων λειτουργικών σχέσεων
Το πρόβλημα της έλλειψης οριζόντιου συντονισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (δήμοι,
περιφέρεια, υπουργεία) αναφέρεται ως σημαντικό από το 66% (57% αρκετά και 9% πολύ),
μέτρια σημαντικό από το 25% και καθόλου έως λίγο από το 9%.
Έλλειψη οριζόντιου συντονισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

57%

25%

2%

7%

Καθόλου

Λίγο

9%
Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Η έλλειψη κοινής φιλοσοφίας/οράματος για το δήμο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το
41% των ερωτώμενων (32% αρκετά και 9% πολύ), μέτρια για το 36%, ενώ το 23% θεωρεί ότι
δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα (18% λίγο και 5% καθόλου).
Έλλειψη κοινής φιλοσοφίας/οράματος για τον δήμο

36%
32%

18%
9%
5%
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Αναφορικά με την απουσία επαρκών διαδικασιών/μέσων συστηματικής τεκμηρίωσης και
αλληλοενημέρωσης υπηρεσιών και επιπέδων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το 59%
των συμμετεχόντων στην έρευνα (45% αρκετά και 14% πολύ), το 34% το αξιολογεί ως
μέτριας έντασης, ενώ μόλις για το 7% δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα (5% καθόλου και
2% λίγο).
Απουσία επαρκών διαδικασιών/μέσων συστηματικής τεκμηρίωσης &
αλληλοενημέρωσης υπηρεσιών & επιπέδων

45%
34%

14%
5%
Καθόλου

2%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Το θέμα της πολυεποπτείας και των γραφειοκρατικών απαιτήσεων από διαφορετικά
Υπουργεία αποτελεί βασικό πρόβλημα για το 79% (34% αρκετά και 45% πολύ), ως μέτριο το
βαθμολογεί το 14%, ενώ μόλις το 7% θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί (2% καθόλου και
4% λίγο).
Πολυεποπτεία/γραφειοκρατικές απαιτήσεις από διαφορετικά Υπουργεία
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Η ελλιπής καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη από τη κεντρική διοίκηση αξιολογείται
σε πολύ υψηλό βαθμό ως πρόβλημα από το 41%, αρκετά από το 45%, ενώ το 14% θεωρεί
ότι είναι μέτριας έντασης πρόβλημα.
Ελλιπής καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη από τη κεντρική διοίκηση

45%
41%

14%

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Συγκεντρωτικά

τα

προβλήματα

κάθετων

και

οριζόντιων

λειτουργικών

σχέσεων

αξιολογούνται ιεραρχικά ως εξής, όπως συμπεραίνουμε από το διάγραμμα που ακολουθεί:
1. Ελλιπής καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη από τη κεντρική διοίκηση
2. Πολυεποπτεία/γραφειοκρατικές απαιτήσεις από διαφορετικά Υπουργεία
3. Έλλειψη οριζόντιου συντονισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (δήμοι, περιφέρεια,
υπουργεία)
4. Απουσία

επαρκών

διαδικασιών/μέσων

συστηματικής

τεκμηρίωσης

και

αλληλοενημέρωσης υπηρεσιών και επιπέδων
5. Έλλειψη κοινής φιλοσοφίας/οράματος για τον δήμο
Προβλήματα κάθετων και οριζόντιων λειτουργικών σχέσεων
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια
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Πολύ
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100%

Έλλειψη οριζόντιου συντονισμού σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης (δήμοι, περιφέρεια,
υπουργεία)
Έλλειψη κοινής φιλοσοφίας/οράματος για το
δήμο
Απουσία επαρκών διαδικασιών/μέσων
συστηματικής τεκμηρίωσης &
αλληλοενημέρωσης υπηρεσιών & επιπέδων
Πολυεποπτεία/γραφειοκρατικές απαιτήσεις
από διαφορετικά Υπουργεία

Ελλιπής καθοδήγηση και επιστημονική
υποστήριξη από τη κεντρική διοίκηση

Ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας του
συνόλου των δήμων αναφέρεται η έλλειψη προσωπικού καθώς και η ελλιπής εκπαίδευση
και επιμόρφωση του προσωπικού. Η υποστελέχωση και η έλλειψη ειδικευμένου
προσωπικού ειδικότερα στις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες οδηγεί στην αδυναμία των
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δήμων για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων. Παράλληλα ο μικρός
αριθμός προσωπικού των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργείται σύγχυση για τα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας καθώς επίσης και για την
αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων διοικητικών λειτουργιών όπως η στοχοθεσία και τα
συστήματα διαχείριση ποιότητας. Στα προβλήματα διοικητικής και οργανωτικής
λειτουργίας των δήμων προστίθενται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι καθυστερήσεις
που προκαλούν πολύπλοκες διαδικασίες και η πολυνομία ειδικότερα στον οικονομικό
έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων. Τέλος, η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και
σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα στην
αποτελεσματική διοικητική και οργανωτική λειτουργία των μικρών νησιωτικών και ορεινών
δήμων.

1.2.2.4Απαιτούμενα χαρακτηριστικά στελεχών
Αναφορικά με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των στελεχών των δήμων οι δεξιότητες
βέλτιστης αξιοποίησης πόρων χαρακτηρίζονται πολύ σημαντικές για το 51% των
ερωτηθέντων και αρκετά για το 40%.
Δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης πόρων

51%
40%

9%
Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Αντίστοιχα οι ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας αποτελούν πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό του προσωπικού για το 42% και αρκετά σημαντικό για το 40%.
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Ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας

40%

42%

16%

2%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Οι δεξιότητες επεξεργασίας, ανάλυσης σύνθεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης δεδομένων
και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των
στελεχών των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων για το 51% των συμμετεχόντων στη
έρευαν και αρκετά σημαντικό για το 40%.
Δεξιότητες επεξεργασίας, ανάλυσης σύνθεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης δεδομένων
και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

51%
40%

9%
Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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Οι γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών χαρακτηρίζεται
ως αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικών των στελεχών για το 50% και πολύ σημαντικό για το
30%. Λίγο έως μέτρια σημαντικό χαρακτηρίζεται από το 21% των ερωτηθέντων.
Γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών

50%

30%

16%
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Η ικανότητα εξυπηρέτησης του πολίτη, η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και η
εδραίωση του κώδικα δεοντολογίας αποτελεί πολύ σημαντική δεξιότητα για το 53% και
αρκετά σημαντική για το 36%.
Ικανότητα εξυπηρέτησης του πολίτη, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και
εδραίωση του κώδικα δεοντολογίας

53%

36%

11%
Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Η ικανότητα εργασίας των στελεχών ως μέλη μιας ομάδας (team spirit), είναι αρκετά
σημαντική για το 51% και πολύ για το 33% των ερωτηθέντων.
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Ικανότητα εργασίας ως μέλη μιας ομάδας (team spirit)

51%

33%

14%
2%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Οι δεξιότητες ανάλυσης και τεκμηρίωσης χαρακτηρίζονται ως αρκετά σημαντικές από το
60% και πολύ από το 22%.
Δεξιότητες ανάλυσης και τεκμηρίωσης

60%

22%
14%
4%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Οι γνώση των σύγχρονων τάσεων του δημόσιου μάνατζμεντ θεωρείται αρκετά σημαντική
από το 48% και πολύ σημαντική από το 25% των ερωτηθέντων.
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Γνώση των σύγχρονων τάσεων του δημόσιου μάνατζμεντ

48%

25%
20%
7%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Αναφορικά με τις γνώσεις των στελεχών και την ικανότητα τους ανάλυσης διαδικασιών, το
56% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι είναι αρκετά σημαντική δεξιότητα και το
24% πολύ σημαντική.
Γνώσεις και ικανότητα ανάλυσης διαδικασίας

56%

24%
16%
4%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Η ψηφιακή ικανότητα και η χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
θεωρείται σημαντική δεξιότητα για το 87% των ερωτηθέντων (47% αρκετά και 40% πολύ),
ενώ λίγο έως μέτρια σημαντική χαρακτηρίζεται από το 13%.
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Ψηφιακή ικανότητα και χρήση ΤΠΕ

47%
40%

4%

9%

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Η γνώση νομικών θεμάτων από τα στελέχη των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων
θεωρείται σημαντική ικανότητα για το 65% (38% αρκετά και 27% πολύ), ενώ δεν θεωρείται
σημαντική από το 6%.
Νομικές γνώσεις

38%

29%

2%
Καθόλου

27%

4%
Λίγο

Μέτρια

Αρκετά
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Η γνώση ξένων γλωσσών και ειδικής ορολογίας χαρακτηρίζεται σημαντική από το 64% (44%
αρκετά και 20% πολύ), μέτρια σημαντική από το 24% και λίγο έως καθόλου από το 12% των
ερωτηθέντων.

35

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

Ξένες γλώσσες και ειδικά λεξιλόγια
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Συγκεντρωτικά η σημασία των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών των υπηρεσιών
των δήμων αξιολογείται ιεραρχικά ως εξής, όπως προκύπτει και από το διάγραμμα που
ακολουθεί:
1. Δεξιότητες επεξεργασίας, ανάλυσης σύνθεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης
δεδομένων και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
2. Δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης πόρων
3. Ικανότητα εξυπηρέτησης του πολίτη, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και
εδραίωση του κώδικα δεοντολογίας
4. Ψηφιακή ικανότητα και χρήση ΤΠΕ
5. Ικανότητα εργασίας ως μέλη μιας ομάδας (team spirit)
6. Ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
7. Δεξιότητες ανάλυσης και τεκμηρίωσης
8. Γνώσεις και ικανότητα ανάλυσης διαδικασίας
9. Γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών
10. Γνώση των σύγχρονων τάσεων του δημόσιου μάνατζμεντ
11. Νομικές γνώσεις
12. Ξένες γλώσσες και ειδικά λεξιλόγια
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Βαθμός σημαντικότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για τα στελέχη των υπηρεσιών των
δήμων
Καθόλου
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Λίγο

Μέτρια
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Δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης
πόρων
Ικανότητες και δεξιότητες
επικοινωνίας
Δεξιότητες επεξεργασίας,
ανάλυσης σύνθεσης, αξιολόγησης
και αξιοποίησης δεδομένων και…
Γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού
και εφαρμογής δημοσίων
πολιτικών
Ικανότητα εξυπηρέτησης του
πολίτη, προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος και εδραίωση του…
Ικανότητα εργασίας ως μέλη μιας
ομάδας (team spirit)
Δεξιότητες ανάλυσης και
τεκμηρίωσης
Γνώση των σύγχρονων τάσεων του
δημόσιου μάνατζμεντ
Γνώσεις και ικανότητα ανάλυσης
διαδικασίας
Ψηφιακή ικανότητα και χρήση ΤΠΕ

Νομικές γνώσεις

Ξένες γλώσσες και ειδικά λεξιλόγια
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1.2.2.5Υποστήριξη σε λειτουργίες και εξωτερικούς συνεργάτες
Αναφορικά με τις λειτουργίες στις οποίες οι δήμοι χρειάζονται υποστήριξη η σύνταξη
Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) χαρακτηρίζεται ως
σημαντική για το 66% (39% πολύ και 27% αρκετά), μέτρια για το 22% και λίγο έως καθόλου
για το 12%.
Σύνταξη Προϋπολογισμού και ΟΠΔ
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Η υποστήριξη για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος χαρακτηρίζεται ως σημαντική από το
43% (27% πολύ και 16% αρκετά), ενώ το 11% θεωρεί ότι δεν απαιτείται καθόλου
υποστήριξη στην παραπάνω λειτουργία.
Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος
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Η λειτουργία που αφορά την αποστολή οικονομικών στοιχείων ΕΕΤΑΑ χρήζει σημαντικής
υποστήριξης για το 44% των ερωτηθέντων (24% πολύ και 20% αρκετά), μέτρια για το 43%
και λίγο έως καθόλου για το 11%.
Αποστολή Οικονομικών στοιχείων ΕΕΤΑΑ

43%

24%
20%

7%

4%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

Η υποστήριξη στη σύνταξη μελετών ετήσιων προμηθειών πχ καυσίμων, τροφίμων κτλ,
χαρακτηρίζεται σημαντική για το 76% (40% πολύ και 36% αρκετά), μέτρια για το 13% και
λίγο έως καθόλου σημαντική για το 11%.
Σύνταξη μελετών ετήσιων προμηθειών πχ καυσίμων, τροφίμων κτλ

40%
36%

13%
7%
4%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

39

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

Η υποστήριξη στην υλοποίηση διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ θεωρείται πολύ σημαντική για
το 71% και αρκετά για το 20% των ερωτηθέντων.
Υποστήριξη στην υλοποίηση διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
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Επίσης, η νομική υποστήριξη των διαγωνισμών χαρακτηρίζεται σημαντική από το σύνολο
σχεδόν των ερωτηθέντων, 91% (78% πολύ και 13% αρκετά).
Νομική υποστήριξη διαγωνισμών
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Αναφορικά με την υποστήριξη σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού το 75% θεωρεί ότι είναι
σημαντική (42% πολύ και 33% αρκετά), ενώ το 6% λίγο έως καθόλου.
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού
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Η υποστήριξη στη λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής θεωρείται σημαντική για το 77%
(44% πολύ 33% αρκετά), μέτρια για το 19% και λίγο σημαντική για το 4%.
Λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής
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Η υποστήριξη στη λειτουργία της παρακολούθησης των εσόδων και των δαπανών
χαρακτηρίζεται πολύ σημαντική από το 40%, αρκετά από το 29% ενώ λίγο έως καθόλου από
το 11%.
Παρακολούθηση εσόδων / δαπανών
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Αξιολογώντας το βαθμό σημαντικότητας της υποστήριξης των παραπάνω λειτουργιών των
δήμων, όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί προκύπτει η κάτωθι
ιεράρχηση:
1. Νομική υποστήριξη διαγωνισμών
2. Υποστήριξη στην υλοποίηση διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
3. Λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής
4. Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού
5. Παρακολούθηση εσόδων / δαπανών
6. Σύνταξη μελετών ετήσιων προμηθειών πχ καυσίμων, τροφίμων κτλ
7. Σύνταξη Προϋπολογισμού και ΟΠΔ
8. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος
9. Αποστολή Οικονομικών στοιχείων ΕΕΤΑΑ
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Ιεράρχηση λειτουργιών στις οποίες ο Δήμος χρειάζεται υποστήριξη
Νομική υποστήριξη διαγωνισμών

19,64%

Υποστήριξη στην υλοποίηση
διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

18,45%

Λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής

11,31%

Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού

10,12%

Παρακολούθηση εσόδων / δαπανών

9,52%

Σύνταξης μελετών ετήσιων προμηθειών
πχ καυσίμων, τροφίμων κτλ

9,52%

Σύνταξη Προϋπολογισμού και ΟΠΔ
Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος
Αποστολή Οικονομικών στοιχείων
ΕΕΤΑΑ

8,93%
6,55%
5,95%

Αναφορικά με την ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών τους δήμου από άλλες υπηρεσίες
του οργανισμού ή εξωτερικούς συνεργάτες το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (98%)
θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι Μηχανικός/ Τεχνικός
Σύμβουλος (29%), Νομικός (25%), Τεχνικός Η/Υ (22%), Λογιστής (20%) και 4% άλλη
ειδικότητα (γεωπόνος, κοινωνικός λειτουργός, διοικητικός, εργάτης).
Υποστήριξη της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες
Λογιστής

4%
20%
22%

Μηχανικός (Τεχνικός
Σύμβουλος)
Νομικός
Τεχνικός Η/Υ
29%

25%
Άλλη ειδικότητα
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1.2.2.6Συστήματα μηχανοργάνωσης
Σχετικά με τα συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που χρησιμοποιούν οι μικροί
νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι, το 75% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι χρησιμοποιούνται
από το δήμο εφαρμογές λογισμικού για τις καθημερινές λειτουργίες του. Τα λογισμικά
προγράμματα αφορούν κυρίως εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης (43%), διαχείριση
διοικητικών θεμάτων (40%) και διαχείριση έργων (17%).
Λογισμικά προγράμματα δήμων

17%

43%

Οικονομική - λογιστική
διαχείριση
Διαχείριση διοικητικών
θεμάτων
Διαχείριση έργων

40%

Επίσης, από το σύνολο των δήμων που συμμετέχουν στη έρευνα ιστοσελίδα έχει το 96%
στη οποία ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες παρέχει το 18%.
Ψηφιακές Υπηρεσίες προς δημότες από την ιστοσελίδα του δήμου

4%
18%
Ναι
Όχι
Υπο κατασκευή

78%
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Τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο δήμος
αφορούν κυρίως στις υποδομές τους δικτύου (μικρές ταχύτητες internet, ΣΥΖΕΥΞΙΣ), η
παλαιότητα εξοπλισμού (S/W & H/W), η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και η
πολυπλοκότητα των εφαρμογών.
Προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής

Τεχνική Υποστήριξη

19%

Υποδομές δικτύου

38%

Εξοπλισμός (S/W & H/W)

Πολυπλοκότητα εφαρμογών

28%

15%

1.2.3. Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα:
➢ Η στελέχωση των υπηρεσιών των δήμων είναι καθοριστικής σημασίας για την
παραγωγή έργου και υπηρεσιών. Ακόμη και το βέλτιστο οργανόγραμμα είναι άνευ
πρακτικής αξίας, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Πέραν τούτου,
η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των δομών διοίκησης των δήμων εξαρτάται
και από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης,
εμπειρία, προσαρμοστικότητα, ήθος εργασίας), καθώς και από την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και βασικών αρχών
και συστημάτων του σύγχρονου μάνατζμεντ, όπως αξιοκρατία, σύστημα κινήτρων,
ενθάρρυνση και ενεργοποίηση, επικοινωνία, οριζόντια και κάθετη συνεργασία,
αξιολόγηση, στοχοθεσία κ.α. ;Oλοι δήμοι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα
στελέχωσης, το οποίο μετά την έναρξη της κρίσης και την εφαρμογή πολιτικών
μείωσης των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, οξύνθηκε περαιτέρω
➢ Ειδικότερα , υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα στη στελέχωση των οικονομικών
υπηρεσιών.
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➢ Η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται μέσα σε δύο με τρείς εβδομάδες χωρίς
να χρησιμοποιούνται “εργαλεία” κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
➢ Υπάρχουν δυσλειτουργίες στη διαδικασία έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης
➢ Δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση το προϋπολογισμού, αν και υπάρχουν
εργαλεία και δυνατότητες ελέγχου, βάση των λογισμικών που χρησιμοποιεί ο κάθε
δήμος.
➢ Σοβαρό πρόβλημα είσπραξης των μισθωμάτων και των διαφόρων τελών/ είσπραξης
παλαιών οφειλών.
➢ Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη στην προσαρμογή των δαπανών στα νέα οικονομικά
δεδομένα καθώς και ένας νέος προγραμματισμός για τις απαραίτητες δαπάνες της
λειτουργίας του Δήμου.
➢ Υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες στην τιμολόγηση-ενταλματοποίηση-πληρωμή
λόγω προβλημάτων οργάνωσης και συνεργασίας της οικονομικής υπηρεσίας με
άλλες υπηρεσίες.
➢ Προβλήματα εσωτερικής οργάνωσης και παρακολούθησης των αλλαγών της
σχετικής νομοθεσίας.
➢ Έλλειψη μίας πρότυπης διαδικασίας ανάθεσης, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
ενεργειών.
➢ Έλλειψη νομικού συμβούλου σχεδόν σε όλους τους Δήμους.
➢ Υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση στελεχών οικονομικής υπηρεσίας σε εφαρμογές
παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων .
➢ Τέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανάγκη για:
o

Κωδικοποίηση και απλούστευση νομοθεσίας και προτυποποίηση βασικών
ενεργειών οικονομικής υπηρεσίας

o

Προτυποποίηση διαδικασιών διενέργειας ανάθεσης των προμηθειών και
υπηρεσιών.

o

Προτυποποίηση διαδικασιών για εκτέλεση προμηθειών

o

Συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να διευκολυνθεί η
είσπραξη εσόδων (π.χ. ΥΠΟΙΚ)

o

Κοινό σχέδιο αναμορφώσεων προϋπολογισμού

o

Συμβουλευτικές οδηγίες για αποτελεσματικότερο τρόπο είσπραξης εσόδων
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o

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μεθοδολογίας
υπολογισμού και είσπραξης εσόδων.

1.3. Εφαρμοζόμενες διαδικασίες μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων
1.3.1. Διάρθρωση Υπηρεσιών μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων
Οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι δήμοι περιγράφονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) τους. Στα πλαίσια της εφαρμογής του
Προγράμματος Καλλικράτης η ΕΕΤΑΑ παρείχε υποστήριξη στους ΟΤΑ α’ βαθμού με τη
δημιουργία πρότυπων ΟΕΥ οι οποίοι αποτέλεσαν εργαλείο για τη σύνταξη των ΟΕΥ των
νέων δήμων δίνοντας πρακτικές κατευθύνσεις στην εξειδίκευση των προτύπων ανάλογα με
τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου. Η ομαδοποίηση των δήμων βασίστηκε σε
χαρακτηριστικά όπως η γεωμορφολογία της περιοχής τους δήμου, το πληθυσμιακό
μέγεθος, ο βαθμός αστικοποίησης, οι τομείς παραγωγής καθώς και η νησιωτικότητα και η
ορεινότητα των περιοχών. Από την ομαδοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών
προέκυψε η διάκριση των νέων δήμων του Καλλικράτη σε τρεις (3) ομάδες για τις ανάγκες
σύνταξης του ΟΕΥ τους:
•

Αστικοί δήμοι μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών και Θεσσαλονίκης)

•

Νησιωτικοί δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου

•

Περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του πληθυσμού, αριθμού των εργαζομένων και
τακτικών εσόδων, οι δήμοι της κάθε ομάδας διακρίνονται σε τέσσερις (4) υποομάδες:
•

Μεγάλοι

•

Μεσαίοι προς μεγάλοι

•

Μικροί προς μεσαίοι

•

Μικροί

Αναλυτικά από την παραπάνω ομαδοποίηση προέκυψε η σύνταξη 10 πρότυπων ΟΕΥ ως
εξής:
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•

2 πρότυπα που αφορούν τους αστικούς δήμους μητροπολιτικών κέντρων εκτός από
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

•

o

Μεγάλος Αστικός Δήμος Μητροπολιτικού Κέντρου

o

Μεσαίος προς Μεγάλος Αστικός Δήμος Μητροπολιτικού Κέντρου

4 πρότυπα που αφορούν σε νησιωτικούς δήμους Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου
o

Μεγάλος Νησιωτικός Δήμος των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και
Ιονίων

o

Μεσαίος προς Μεγάλος Νησιωτικός Δήμος των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β.
Αιγαίου και Ιονίων

o

Μικρός προς Μεσαίος Νησιωτικός Δήμος των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β.
Αιγαίου και Ιονίων

o

Μικρός Νησιωτικός Δήμος των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και
Ιονίων

•

4 πρότυπα που αφορούν σε ηπειρωτικούς και λοιπούς νησιωτικούς δήμους
o

Μεγάλοι περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι
νησιά

o

Μεσαίοι προς Μεγάλοι περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι Κρήτης και
λοιποί δήμοι νησιά

o

Μικροί προς μεσαίοι περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι Κρήτης και
λοιποί δήμοι νησιά

o

Μικροί (ορεινοί και αγροτικοί) περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι
Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά

Σύμφωνα με τους παραπάνω πρότυπους ΟΕΥ, προκύπτει η διάρθρωση των υπηρεσιών και
οι αρμοδιότητες των Ορεινών και μικρών Νησιωτικών Δήμων.
Στην περίπτωση των Ορεινών δήμων προβλέπονται κεντρικές υπηρεσίες οι οποίες είναι
εγκατεστημένες στην έδρα του δήμου και αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην έδρα δημοτικών
ενοτήτων και οι οποίες αφορούν συνήθως σε Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ και γραφείο
Διοικητικών/ Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Η διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών των ορεινών δήμων περιλαμβάνει τις παρακάτω
υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου:
Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
•

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
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•

Νομική Υπηρεσία

•

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Επιτελικές Υπηρεσίες
•

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
•

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει: Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
•

Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει: Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο
Καθαριότητας και Πρασίνου.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
•

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Υπηρεσίες Υποστήριξης
•

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει: Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Οικονομιών Υπηρεσιών

•

Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ

•

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: Γραφείο
Τεχνικών Έργων, Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών,
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Στην περίπτωση των μικρών Νησιωτικών δήμων δεν προβλέπονται αποκεντρωμένες
υπηρεσίες καθώς οι περισσότεροι δήμοι δεν προέρχονται από συνένωση, επομένως η
βασική διάρθρωση των υπηρεσιών των μικρών νησιωτικών δήμων έχει ως εξής:
Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
•

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

•

Νομική Υπηρεσία

•

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Επιτελικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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•

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
•

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
•

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει: Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Οικονομιών Υπηρεσιών

•

Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ

•

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει: Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
και Συγκοινωνιών, Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Γραφείο Καθαριότητας και
Πρασίνου.

Η διάρθρωση των υπηρεσιών των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων παρουσιάζουν
κοινά χαρακτηριστικά καθώς είναι προσαρμοσμένη στο μικρό αριθμό προσωπικού με
αποτέλεσμα τη σύσταση αυτοτελών γραφείων, που αποτελούν την ελάχιστη υπηρεσιακή
μονάδα, με σκοπό τη σύνδεση των μικρών δήμων με μεγαλύτερους από τους οποίους
δίνεται η δυνατότητα παροχής διοικητικής υποστήριξης για την άσκηση των
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων τους.

1.3.2. Διαδικασίες
Οι ΟΕΥ των δήμων περιγράφων τις αρμοδιότητες των τμημάτων, από τις οποίες
προκύπτουν οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται. Στην περίπτωση των μικρών
νησιωτικών και ορεινών δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που περιγράφονται
στους πρότυπους ΟΕΥ, επιχειρείται στη συνέχεια η αποτύπωση των διαδικασιών που
οφείλουν να ακολουθούν.
1.3.2.1Διαδικασίες Διοικητικών Υπηρεσιών
Αφορούν στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του
δήμου και περιλαμβάνουν:
1. Διαχείριση Πρωτοκόλλου
2. Υποστήριξη Πολιτικών – Διοικητικών Οργάνων
3. Διαχείριση θεμάτων δημοτολογίου
4. Διαχείριση θεμάτων ληξιαρχείου
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5. Τήρηση και παρακολούθηση μητρώου αρρένων
6. Διαχείριση θεμάτων προσωπικού
7. Διαχείριση θεμάτων ΚΕΠ.
Διαχείριση Πρωτοκόλλου
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η
πρωτοκόλληση των εγγράφων και ο σωστός χαρακτηρισμός τους, έτσι ώστε να
προωθούνται κατάλληλα για διεκπεραίωση τους από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
Περιγραφή διαδικασίας
Η διαδικασία διαχείρισης της αλληλογραφίας και πρωτοκόλλησης των εγγράφων που
διακινούνται εντός και εκτός των υπηρεσιών του Δήμου διενεργείται από το Πρωτόκολλο
του Δήμου το οποίο:
•

Παραλαμβάνει, χαρακτηρίζει και πρωτοκολλεί αυθημερόν στο Ηλεκτρονικό
πρόγραμμα διαχείρισης αλληλογραφίας τα κάθε φύσης εισερχόμενα έγγραφα του
Δήμου.

•

Διανέμει έγκαιρα στις Διευθύνσεις, στα Τμήματα και στα Γραφεία τα έγγραφα προς
ενέργεια και τηρεί τα πρωτότυπα στο αρχείο που αντιστοιχεί στο καθένα από αυτά.

•

Εφόσον τα διεκπεραιωμένα έγγραφα αφορούν υποθέσεις των οποίων οι φάκελοι
τηρούνται από τα επιμέρους τμήματα ή γραφεία που τις χειρίζονται, τα σχέδια
παραδίδονται σε αυτά, ευθύς μετά την διεκπεραίωση των πρωτοτύπων.

•

Εισηγείται για την καταστροφή του θεωρούμενου σαν άχρηστων αρχείων σε
συνεργασία με τους προϊσταμένους, όταν απαιτείται.

•

Μεριμνά για την τοιχοκόλληση, κοινοποίηση των εγγράφων και πιστοποιητικών
διαφόρων αρχών.

•

Μέριμνα για τη μεταφορά της αλληλογραφίας στο Ταχυδρομείο ή σε διάφορες
υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσεται ο Δήμος.

•

Χειρίζεται τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου.

•

Βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε έτους τα σχετικά με την εξερχόμενη αλληλογραφία τα
οποία αποτελούν το επίσημο στοιχείο διεκπεραίωσης και πληροφοριών του Δήμου.

•

Η σημαντικότερη διαδικασία είναι η πρωτοκόλληση εγγράφων και ο σωστός
χαρακτηρισμός τους, έτσι ώστε να προωθηθούν κατάλληλα για διεκπεραίωση από
τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι:
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o

Υποβολή έγγραφου για πρωτοκόλληση από πολίτη ή εισερχόμενα έγγραφα
ή έγγραφα από τις διευθύνσεις (εξερχόμενα έγγραφα). Ανάλογα αν είναι
εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα, δίνονται στα αντίστοιχα έγγραφα
πρωτόκολλα. Ως εισερχόμενα θεωρούνται τα έγγραφα που είναι από
πολίτες και άλλους φορείς (από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου).

o

Αν έχουν ήδη αριθμό πρωτοκόλλου (είναι δηλ. εξερχόμενη αλληλογραφία)
με τον ίδιο αριθμό που εισήλθε, γράφεται το εξερχόμενο. Αν δεν έχει
αριθμό εγγράφου, δίνεται.

o

Χαρακτηρισμός του εγγράφου (Αν έχουν ήδη αριθμό πρωτοκόλλου δεν
χαρακτηρίζονται)

o

Διεκπεραίωση – Έλεγχος της αλληλογραφίας στις διευθύνσεις και τα
τμήματα. Διαχωρισμός της αλληλογραφίας που στέλνεται με κλητήρες από
αυτή που στέλνεται με το ταχυδρομείο ή με courier.

o

Αποστολή της αλληλογραφίας στα τμήματα.

Υποστήριξη Πολιτικών – Διοικητικών Οργάνων του Δήμου
Η διαδικασία αφορά στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Το Γραφείο Υποστήριξης πολιτικών – διοικητικών οργάνων του Δήμου είναι υπεύθυνο για
τα εξής:
•

Καταρτίζει τους φακέλους με τα θέματα και τις ημερήσιες διατάξεις των
συνεδριάσεων των συλλογικών διοικητικών αιρετών οργάνων του Δήμου (Δημοτικό
Συμβουλίου, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστική
Επιτροπή) και συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των
εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου και στη συνέχεια τα θέτει υπόψη
των ενδιαφερόμενων Δημοτικών Συμβούλων, των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και των μελών των λοιπών αιρετών διοικητικών οργάνων για ενημέρωσή
τους.

•

Συντάσσει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του
Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των Προέδρων των Δημοτικών Ενοτήτων, των μελών των λοιπών
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αιρετών Επιτροπών βρίσκονται καταγεγραμμένα σε σχετικά αρχεία και μητρώα τα
οποία οφείλουν να είναι ενημερωμένα.
•

Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και τις αποφάσεις που παίρνονται, καταχωρώντας τα σε ειδικά βιβλία.

•

Παράλληλα, τηρεί ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ», στο οποίο καταγράφονται
με αριθμητική σειρά ανά έτος οι Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια
του έτους. Επίσης τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο Αποφάσεων οι οποίες και
αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους

•

Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί
με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία
περιέχονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία και βιβλιοδετεί στο τέλος
κάθε χρόνου.

•

Τα

ηλεκτρονικά

αρχεία

της

απομαγνητοφώνησης

των

πρακτικών

των

συνεδριάσεων, διατηρούνται με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση σε ειδικό
χώρο που κλειδώνεται από τον Υπεύθυνο του Γραφείου.
•

Τηρεί και διαφυλάσσει, από απώλεια ή φθορά, τα πρακτικά και τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδικό αρχείο για την ασφάλεια του οποίου είναι
υπεύθυνο.

•

Φροντίζει για την υπογραφή και την επικύρωση με τον τρόπο που προβλέπεται από
τον ειδικό κανονισμό των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου από τα μέλη τους.

•

Εφόσον τα πρακτικά τηρούνται με το σύστημα της μαγνητοφώνησης, μαζί με την
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, αποστέλλονται και αντίγραφα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.

Διαχείριση θεμάτων δημοτολογίου
Η διαδικασία αφορά στα εξής:
•

Σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων του δημοτολογίου και πληθυσμού του
Δήμου

•

Τήρηση για κάθε οικογενειακή μερίδα ιδιαίτερου φακέλου με τα σχετικά
δικαιολογητικά

και

αρχείου

αποφάσεων

μεταβολών

στα

δημοτολόγια

(μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις ηλικιών, διαγραφές λόγω θανάτου κλπ.).
•

Έκδοση

πιστοποιητικών

προσωπικής,

οικογενειακής

κατάστασης

και

ταυτοπροσωπίας των δημοτών.
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•

Εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Περιγραφή της διαδικασίας:
Η διαδικασία διαχείρισης των θεμάτων Δημοτολογίου και Ιθαγένειας απαρτίζεται από τα
ακόλουθα κύρια σημεία:
Εγγραφές στα βιβλία δημοτολογίου
•

Το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών συντάσσει και τηρεί σε φυσικό αρχείο τα Βιβλία Δημοτολογίου, στα
οποία πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το άνοιγμα Οικογενειακών Μερίδων των
πολιτών του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

•

Το άνοιγμα της οικογενειακής μερίδας πραγματοποιείται κατόπιν της υποβολής
αιτήσεως του πολίτη προς το Δήμο, η οποία υποβάλλεται στο Πρωτοκόλλου του
Δήμου, με όλα τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ή αυτεπάγγελτα
λόγω γάμου.

•

Όλα τα αιτήματα για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας διεκπεραιώνονται κατόπιν της
σύνταξης σχετικής Απόφασης Δημάρχου με αύξοντα αριθμό (α/α). Οι Αποφάσεις
Δημάρχου αρχειοθετούνται στο Βιβλίο Αποφάσεων και παράλληλα ενημερώνονται
ο ατομικός οικογενειακός φάκελος του πολίτη, τυχόν άλλοι δήμοι και
αποστέλλονται οι σχετικές αποφάσεις και στους ενδιαφερόμενους.

•

Κατόπιν της εκδόσεως Απόφασης Δημάρχου για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, το
Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου πραγματοποιεί τις απαιτούμενες
εγγραφές στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Δημοτολογίου του Δήμου.

•

Παράλληλα, ενημερώνονται τα Βιβλία Δημοτολογίου, τα οποία ενημερώνονται
άμεσα με όλες τις μεταβολές που προκύπτουν κατόπιν των σχετικών αιτημάτων
που υποβάλλουν οι Πολίτες στο Πρωτόκολλο του Δήμου για την έκδοση
Πιστοποιητικών Δημοτολογίου.

•

Για κάθε Οικογενειακή Μερίδα τηρείται ιδιαίτερος φάκελος, με όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά και παράλληλα Αρχείο Αποφάσεων με τις μεταβολές που έχουν
πραγματοποιηθεί στο Βιβλίο Δημοτολογίου.

Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου
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•

Το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου επιμελείται την έκδοση
Πιστοποιητικών προσωπικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των
δημοτών, η οποία επιμερίζεται στις ακόλουθες ενέργειες :
o

Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

o

Πρωτοκόλληση Αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού Δημοτολογίου

o

Παραλαβή Αιτήματος του ενδιαφερόμενου

o

Έκδοση Πιστοποιητικού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία που διέπει το
χειρισμό του υποβαλλόμενου Αιτήματος.

•

Όλα τα αιτήματα των πολιτών, αφού πρωτοκολληθούν, επεξεργάζονται από το
Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου, το οποίο φροντίζει για την
έγκαιρη

ενημέρωση

τους

ως

προς

την

υποβολή

των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών.
•

Κατόπιν αφού τα συγκεντρώσει, πραγματοποιεί τη έκδοση των Πιστοποιητικών.

Διαχείριση θεμάτων ληξιαρχείου
Η διαδικασία αφορά στα εξής:
•

Τήρηση και ενημέρωση των αρχείων στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά
γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι),
καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (βαπτίσεις,
διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κλπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες
θεσμοθετημένες διαδικασίες.

•

Τήρηση των αρχείων επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

•

Έκδοση

αντίγραφων

αποσπασμάτων

ληξιαρχικών

πράξεων

ή

άλλων

θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.
Περιγραφή της διαδικασίας:
Η διαδικασία διενεργείται από το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου του
Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και απαρτίζεται από τα ακόλουθα κύρια σημεία:
•

Τηρούνται Βιβλία Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων και Εκθέσεων τα οποία φέρουν
συγκεκριμένη κωδικοποίηση και ενημερώνονται με όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα
και τις ληξιαρχικές μεταβολές που συμβαίνουν στις ατομικές καταστάσεις Δημοτών
και άλλων πολιτών.

•

Τα ληξιαρχικά γεγονότα και οι ληξιαρχικές μεταβολές αναφέρονται σε:
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o

Γεννήσεις, γάμους , θανάτους, βαπτίσεις

o

Υιοθεσία, διαζύγιο, αναγνώριση, αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος,
ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου από έγγαμη γυναίκα, αλλαγή φύλου,
ονοματοδοσία, αλλαγή ιθαγένειας, αλλαγή αστικής κατάστασης κ.α.

•

•

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τα παραπάνω ληξιαρχικά γεγονότα είναι:
o

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

o

Δήλωση Βάπτισης

o

Δήλωση Γάμου

o

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

o

Δήλωση Διαζυγίου

o

Δήλωση Ονοματοδοσίας

o

Αναγνώριση Τέκνου

o

Υιοθεσία Ανήλικου

o

Υιοθεσία Ενήλικου

o

Σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης Πολιτικού Γάμου

Οι ενημερώσεις των Βιβλίων Ληξιαρχείου πραγματοποιούνται τόσο στο φυσικό όσο
και στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γραφείου Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου.

•

Από τα Ληξιαρχικά βιβλία εκδίδονται αντίγραφα και αποσπάσματα από Ληξιαρχικές
Πράξεις, με αίτηση του αναφερομένου σ' αυτές ή οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, αποδεδειγμένα στο Γραφείο.

Τήρηση και παρακολούθηση μητρώου αρρένων
Η διαδικασία τήρησης και παρακολούθησης του μητρώου αρρένων – στρατολογίας
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο:
•

Καταρτίζονται ετησίως τα μητρώα αρρένων.

•

Ενημερώνονται και τηρούνται τα αρχεία των αποφάσεων μεταβολών που
επέρχονται σε αυτά (αλλαγή επωνύμου, προσθήκη πατρωνύμου, μητρωνύμου,
κυρίου ονόματος κ.α. στοιχείων).

•

Καταρτίζονται ετησίως οι στρατολογικοί πίνακες.

•

Εκδίδονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

•

Συντάσσονται και τηρούνται τα μητρώα διαφόρων απογραφών στρατολογικού
ενδιαφέροντος.
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•

Διεκπεραιώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγγραφή αδήλωτων και
την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και τη διόρθωση κάθε είδους
εσφαλμένων εγγραφών στα μητρώα αρρένων.

Περιγραφή διαδικασίας
Η διαδικασία διαχείρισης των θεμάτων τήρησης μητρώου αρρένων και στρατολογίας
απαρτίζεται από τα ακόλουθα κύρια σημεία:
Κατάρτιση μητρώου αρρένων – τήρηση αρχείου
•

Το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών κάθε χρόνο καταρτίζει τα Μητρώα Αρρένων, τα οποία ενημερώνει με
όλες τις μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια του χρόνου και παράλληλα
ενημερώνει και τηρεί τα αρχεία των Αποφάσεων μεταβολών που επέρχονται σε
αυτά.

•

•

Οι περιπτώσεις μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων, αφορούν:
o

Αλλαγή επωνύμου

o

Πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου

o

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου

o

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Όλες οι μεταβολές που αφορούν τα Μητρώα Αρρένων, πραγματοποιούνται κατόπιν
της υποβολής Αίτησης του πολίτη και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο
Πρωτόκολλο του Δήμου.

•

Στη συνέχεια η Αίτηση του πολίτη διαβιβάζεται στο Γραφείο Δημοτικής κατάστασης
και Ληξιαρχείου, το οποίο είναι αρμόδιο για την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση
της, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία.

•

Ειδικότερα, το Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών ενημερώνει για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του Δήμου ο πολίτης,
επισυναπτόμενα με το έντυπο της Αίτησης του Δήμου.

•

Ο πολίτης προσκομίζει την Αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο
Πρωτόκολλο, και εν συνεχεία γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων.

Έκδοση πιστοποιητικών Μητρώου Αρρένων
Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού του Μητρώου Αρρένων του Δήμου στον οποίο είναι
γραμμένος ο άρρεν. Πιο συγκεκριμένα:
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•

Ο πολίτης συμπληρώνει Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων, την
οποία υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

•

Η Αίτηση αφού πρωτοκολληθεί, διαβιβάζεται στο Γραφείο Δημοτικής κατάστασης
και Ληξιαρχείου, το οποίο προχωρά στη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού.

Στρατολογικοί Πίνακες – Έκδοση πιστοποιητικών
•

Το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου καταρτίζει ετησίως τους
στρατολογικούς πίνακες του Δήμου και εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

•

Τα πιστοποιητικά Στρατιωτικών Σχολών εκδίδονται κατόπιν της προσέλευσης του
ενδιαφερόμενου στο Δήμο, αφού υποβάλλει το αίτημα στο Γραφείο Διοικητικών
Υπηρεσιών και ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει.

•

Ο πολίτης συμπληρώνει Αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατιωτικών
Σχολών, την οποία υποβάλλει για πρωτοκόλληση στο Πρωτόκολλο με τα οριζόμενα
δικαιολογητικά.

•

Το Γραφείο Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου, αφού ελέγξει την Αίτηση και τα
δικαιολογητικά, προχωρά στη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού.

Διαχείριση θεμάτων προσωπικού
Η διαδικασία διαχείρισης θεμάτων προσωπικού περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο:
•

Πραγματοποιείται η συγκέντρωση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας και
των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας στα θέματα του προσωπικού, οποιασδήποτε
σχέσης εργασίας, του Δήμου.

•

Τηρούνται, παρακολουθούνται και ενημερώνονται οι Ατομικοί Φάκελοι και το
Μητρώο των Υπαλλήλων του Δήμο.

•

Καταρτίζονται οι ονομαστικές καταστάσεις των υπαλλήλων κατά κλάδο και βαθμό,
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

•

Πραγματοποιείται ο έλεγχος παρουσίας, παροχής αδειών, αξιολόγησης και
άσκησης πειθαρχικού δικαίου στο προσωπικό του Δήμου, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Περιγραφή διαδικασίας
Διαχείριση Νομοθεσίας
Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του, φροντίζει για την ορθή
και έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και των λοιπών διατάξεων
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που διέπουν τη διαχείριση θεμάτων προσωπικού οποιασδήποτε σχέσης εργασίας του
Δήμου.
Ειδικότερα, φροντίζει να ενημερώνεται από Επίσημες Ιστοσελίδες των αρμόδιων
Υπουργείων για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις της Νομοθεσίας για την
παρακολούθηση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, τα οποία αφορούν
τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετάθεση, μετακίνηση, προαγωγή,
τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μετάταξη, απόσπαση, αναγνώριση
προϋπηρεσιών, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, λύση υπαλληλικής σχέσης και
συνταξιοδότηση.
Παράλληλα, ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί για κάθε κατηγορία υπηρεσιακών
μεταβολών του προσωπικού του Δήμου.
Διαχείριση ατομικών φακέλων προσωπικού
Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, τηρεί ξεχωριστά και για κάθε
υπάλληλο του μόνιμου, του ημερομίσθιου προσωπικού και των κάθε μορφής εργαζομένων
που απασχολούνται στο Δήμο, Μητρώο με τα Προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων και
την ιδιότητα τους. Για κάθε υπάλληλο του Δήμου τηρείται Ατομικό Αρχείο σε φυσικό
φάκελο το οποίο επιμερίζεται σε υποφακέλους.
Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας παρακολουθεί και
ενημερώνει τα Προσωπικά Μητρώα Υπάλληλων με όλες τις επερχόμενες υπηρεσιακές
μεταβολές και τα θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή και ασφαλιστική κατάσταση
του προσωπικού και φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση τους σε σφραγισμένο χώρο του
γραφείου.
Διαχείριση συγκεντρωτικών καταστάσεων προσωπικού
Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας:
•

Τηρεί σε ηλεκτρονικό φάκελο, Ετήσια ονομαστική κατάσταση με πλήρη στοιχεία
κατά κλάδο και βαθμό των Μόνιμων και μερικά απασχολούμενων Υπαλλήλων του
Δήμου.

•

Η ονομαστική κατάσταση ενημερώνεται από το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας με όλες τις απαιτούμενες υπηρεσιακές μεταβολές που
επέρχονται στο Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου.
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Έλεγχος παρουσίας προσωπικού – διαχείριση αδειών – αξιολόγηση και άσκηση
πειθαρχικού δικαίου
Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας:
•

Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει
σε μηνιαία βάση την ακριβή τήρησή του μέσω των καταγραφών που
πραγματοποιούνται στις κάρτες εργασίας του προσωπικού.

•

Συντάσσει Αποφάσεις Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου που σχετίζονται με τις
άδειες του προσωπικού και φροντίζει για την έκδοση και τήρηση τους τόσο σε
φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό αρχείο.

•

Σύμφωνα με τον έλεγχο των καρτών που πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και την
παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών του προηγούμενου μήνα συντάσσεται
στην αρχή του επόμενου Κατάσταση Προσωπικού με υπόλοιπα αδειών μήνα, η
οποία εκτυπώνεται και φυλάσσεται στο Αρχείο Υπόλοιπα Αδειών.

•

Παράλληλα, σύμφωνα με τον έλεγχο των καρτών και των χορηγούμενων αδειών
συντάσσεται και παρακολουθείται σε μηνιαία βάση ο πίνακας περικοπής εξόδων
κίνησης.

Ανάγκες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να
ανανεώνονται συνεχώς οι γνώσεις των εργαζομένων.
Η αξιολόγηση των αναγκών γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αλλά υπάρχουν και οι
έκτακτες περιπτώσεις.
Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι προτάσεις των ίδιων των
εργαζομένων αλλά και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες
μεταφέρονται στον Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας το οποίο ,
δομεί και προσχεδιάζει, το πλάνο Εκπαίδευσης του Προσωπικού.
Κατόπιν το έντυπο υποβάλλεται προς έγκριση προς τον Δήμαρχο και μετά την έγκριση του
υπογράφεται από αυτόν.
Το υπογεγραμμένο Εκπαίδευσης του Προσωπικού αρχειοθετείται στο Γραφείο Ανθρώπινου
δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
Προγραμματισμός και υλοποίηση εκπαίδευσης
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Το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνο για την
υλοποίηση των εκπαιδεύσεων στη διάρκεια του επόμενου έτους.
Με βάση το Πλάνο Εκπαίδευσης Προσωπικού γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τη
διεξαγωγή της εκπαίδευσης:
•

Πρόσκληση εκπαιδευτών, εσωτερικών ή εξωτερικών

•

Εξεύρεση των μέσων (τόπος υλικά)

•

Ενημέρωση των συμμετεχόντων

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για εκπαίδευση εκτός των προγραμματισμένων τότε
αυτή αξιολογείται και εγκρίνεται από τον Δήμαρχο και γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή στο
Πλάνο Εκπαίδευσης Προσωπικού.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ενημερώνεται από το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας, το Αρχείο Εκπαίδευσης Εργαζόμενου για κάθε υπάλληλο που την
παρακολούθησε. Το έντυπο αρχειοθετείται στο αντίστοιχο Προσωπικό Μητρώο
Υπαλλήλου.
Στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση πραγματοποιείται από φορείς εκτός του Δήμου, ένα
αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης επισυνάπτεται στο Αρχείο Εκπαίδευσης
Εργαζόμενου.
Τέλος ενημερώνεται, από το Γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας,
στο Πλάνο Εκπαίδευσης Προσωπικού, ο πραγματικός χρόνος διεξαγωγής του
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού Προγράμματος το οποίο παρακολούθησαν εργαζόμενοι του
Δήμου και υλοποιήθηκε από εξωτερικό Φορέα ακολουθεί η αξιολόγηση του. Γραφείο
Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, συγκεντρώνει τα δεδομένα που
καταγράφονται στα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης του εξωτερικού εκπαιδευτικού
προγράμματος και αξιολογεί την επιτυχία του προτείνοντας ή όχι την επανάληψη του με
την προβλεπόμενη διαδικασία.
Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
Στον ΟΕΥ κάθε Δήμου περιγράφονται για κάθε θέση εργασίας τα υποχρεωτικά και
επιθυμητά προσόντα του υπαλλήλου και το καθηκοντολόγιο.
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Διαχείριση θεμάτων ΚΕΠ
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η παροχή διοικητικών
πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της
αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου.
Το Γραφείο Κ.Ε.Π. του Δήμου:
•

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών
έκδοσης πιστοποιητικών και δημόσιων εγγράφων.

•

Ειδικότερα, παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους
από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό
πρωτόκολλο.

•

Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων ελέγχει την πληρότητα των
αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Γραφείο
Κ.Ε.Π. του Δήμου τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

•

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για
τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε νομότυπο τρόπο. Το τελικό
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. (υποβολής
της αρχικής αίτησης), από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται
από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με
αντικαταβολή.

•

Επίσης παρέχει τις ακόλουθες διοικητικές υπηρεσίες:
o

επικύρωση διοικητικών εγγράφων,

o

θεώρηση γνησίου υπογραφής,

o

χορήγηση παράβολων και υπεύθυνων δηλώσεων,

o

χορήγηση

του

αποδεικτικού

φορολογικής

ενημερότητας,

μέσω

ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS και
o

γενικά διεκπεραίωση κάθε διοικητικής διαδικασίας που θα περιγράφεται
σε αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
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•

Στο τμήμα αυτό αποστέλλονται από τα άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η
διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.

•

Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες,
παρακολουθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη διαδικασία
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει
το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. από το οποίο υποβλήθηκε αρχικά
η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

•

Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών
στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις
των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

1.3.2.2Οικονομικές Υπηρεσίες
Αφορά στις διαδικασίες που υλοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και
περιλαμβάνουν:
1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού
2. Διαχείριση τελών - εσόδων
3. Διαχείριση δαπανών
4. Εκτέλεση και πληρωμές προμηθειών
Κατάρτιση Προϋπολογισμού
Αφορά την περιγραφή της διαδικασίας της κατάρτισης του ετήσιου Προϋπολογισμού του
δήμου.
Περιγραφή διαδικασίας
•

Το Νοέμβριο κάθε έτους συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία και ψηφίζεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου, το οποίο
περιλαμβάνει

την

λίστα

των

έργων,

εργασιών

και

προμηθειών

που

προγραμματίζονται για το επόμενο έτος και την αποτίμηση του κόστους τους.
•

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία διαβιβάζει στο Γραφείο Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών, την λίστα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε
να προβλεφθούν τα αντίστοιχα κονδύλια για την ολοκλήρωση τους.

•

Ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου και το Τμήμα
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εσόδων, περιουσίας και ταμείου κάνει πρόβλεψη εσόδων του Δήμου, τα οποία
δίνονται ανά πηγή προέλευσης και με το σχετικό προβλεπόμενο ποσό.
•

Το Τμήμα εσόδων, περιουσίας και ταμείου, αθροίζουν τις οφειλές από ώριμες
πληρωμές που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν και διαβιβάζουν τις τελικές
καταστάσεις στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου.

•

Όλα τα ανωτέρω βασικά ποσά, όπως και η μισθοδοσία του μονίμου προσωπικού
και επιπλέον κωδικοί δαπανών ή εσόδων που αναφέρονται μέσα στο τυποποιημένο
έγγραφο Προϋπολογισμού του Δήμου, συγκεκριμενοποιούνται από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου, το οποίο μεριμνά για
την σύνταξη του Προϋπολογισμού βάσει του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
και των υπολοίπων δαπανών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα.

•

Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου φροντίζει για την υποβολή της
εισήγησης στη Οικονομική Επιτροπή και την σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που
θα συνοδεύσει τον Προϋπολογισμό προς έγκριση και ψήφιση στην Οικονομική
Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

•

Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για την
έγκριση διάθεσης πίστωσης των διαφόρων πιστώσεων του Προϋπολογισμού
αμέσως μετά την έγκρισή του.

•

Όλες οι εισηγήσεις και οι εκθέσεις προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό
Συμβούλιο που συντάσσονται από το Τμήμα αυτό υπογράφονται από τη διεύθυνση
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

•

Το

Τμήμα

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου

και

Προμηθειών

του

Δήμου

παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και μεριμνά για αναμορφώσεις ή
τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
•

Εισηγήσεις αναμορφώσεων - τροποποιήσεις του Τεχνικού προγράμματος
πραγματοποιούνται μετά από έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, όταν τροποποιείται
ο προϋπολογισμός ενός έργου, όπου εκ παραδρομής δεν έχει εγγραφεί στο τεχνικό
Πρόγραμμα ή όταν ο Δήμος λαμβάνει Επιχορήγηση για συγκεκριμένα Έργα.

•

Μετά την ψήφιση του ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται από την οικεία Περιφέρεια και
είναι έτοιμος και νομιμοποιημένος προς εκτέλεση.

Διαχείριση τελών – εσόδων
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Η διαδικασία της διαχείριση τελών και εσόδων πραγματοποιείται από το Γραφείο Εσόδων,
Περιουσίας και Ταμείου.
Περιγραφή διαδικασίας
Διάκριση των εσόδων του δημου σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό σχεδιο
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία τα έσοδα του Δήμου διακρίνονται αναλόγως της
πηγής και του προορισμού τους στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
•

Σε τακτικά έσοδα

•

Σε έκτακτα έσοδα

Αναλύοντας τις ανωτέρω κατηγορίες, ως προς το εννοιολογικό τους περιεχόμενο,
προκύπτουν τα κατωτέρω:
Ως Τακτικά έσοδα, χαρακτηρίζονται τα έσοδα που προέρχονται από:
•

Θεσμοθετημένους πόρους.

•

Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

•

Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

•

Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

•

Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

Ως Έκτακτα έσοδα, χαρακτηρίζονται τα έσοδα που προέρχονται από:
•

Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.

•

Διάθεση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

•

Συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

•

Κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις.

•

Κάθε άλλη πηγή χαρακτηριζόμενα και ως ειδικευμένα.

Εισπράξεις μέσω βεβαιωτικών καταλόγων
Η διαδικασία εισπράξεων των τακτικών εσόδων του Δήμου διενεργείται κατόπιν αποστολής
ειδοποιητικού σημειώματος στους υπόχρεους και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
•

Εκδίδεται ο Βεβαιωτικός κατάλογος από το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και
Ταμείου
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•

Ο υπάλληλος του Ταμείου, εκτυπώνει από το σύστημα τα ειδοποιητήρια
σημειώματα, τα οποία αναγράφουν την ημερομηνία λήξης της οφειλής και τα
διαβιβάζει στο πρωτοκόλλου, προκειμένου να αποσταλούν στους υπόχρεους.

•

Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου,
γνωρίζοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του.

•

Ο υπάλληλος του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου με τη βοήθεια του
ηλεκτρονικού προγράμματος του συστήματος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
βρίσκει το χρέος, εκδίδει το Αριθμημένο Βεβαιωτικό Σημείωμα, το οποίο
υπογράφει και παραδίδει στον υπόχρεο και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το
οποίο δίνει στον υπόχρεο.

•

Ο υπόχρεος πηγαίνει στο Ταμείο και εξοφλεί το χρέος.

•

Ο υπάλληλος του Ταμείου κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης.

•

Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο
είσπραξης.

Εισπράξεις Οίκοθεν
Η διαδικασία εισπράξεων οίκοθεν του Δήμου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Έρχεται ο υπόχρεος στο Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
•

Ο υπάλληλος του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου εκδίδει το βεβαιωτικό
σημείωμα στο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, το ελέγχει και κόβει το
διπλότυπο είσπραξης, το οποίο δίνει στον υπόχρεο.

•

Ο υπόχρεος πηγαίνει στο Ταμείο και εξοφλεί το χρέος.

•

Ο υπάλληλος κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης.

•

Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο
είσπραξης.

Έσοδα δήμου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
Το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση,
συνδέθηκε άμεσα με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων και τελών όπου σύμφωνα με τις
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις το προϊόν των ΚΑΠ κατανέμεται κάθε χρόνο στις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) Το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων, που προέρχονται από το 20% των εσόδων από τον Φόρο
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, εγγράφεται στον Προϋπολογισμό
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Δημόσιων Επενδύσεων και διατίθεται για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων επενδυτικών
δραστηριοτήτων του Δήμου. Αυτό το είδος του εσόδου, ονομάζεται «Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ)».
β) Το υπόλοιπο ποσό των 2/3 των εσόδων, που προέρχονται από το 20% των εσόδων από
τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ως και τα έσοδα από το 50% των
τελών κυκλοφορίας, των εσόδων από το 3% του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και του
20% των φόρων τόκων, εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελώντας γενικό
έσοδο του Δήμου, το οποίο μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε γενική δαπάνη.
γ) Ένα μέρος των ΚΑΠ από το έτος 2005, παρακρατείται για τη χρηματοδότηση του
αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που διαδέχθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) (1998 - 2004). Ειδικότερα, αποδίδονται στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» το
25% της ΣΑΤΑ, το 10% των ΚΑΠ, ως και το 80% των εσόδων από το 20% του φόρου των
τόκων των τραπεζικών καταθέσεων.
δ) Τα υπόλοιπα ποσά της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ, όπως διαμορφώνονται τελικά, κατανέμονται
στο Δήμο σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων, που είναι
σύμφωνη με σχετική πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Η εκταμίευση των ΚΑΠ γίνεται, μέσω του ΤΠΔ,
στους ΟΤΑ σε μηνιαία βάση (τακτική επιχορήγηση), ενώ η ΣΑΤΑ κάθε τέσσερις μήνες.
Λογιστική Παρακολούθηση των εσόδων του Δήμου
Η παρακολούθηση των εσόδων του Δήμου, γίνεται τόσο μέσω του προγράμματος
Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, όσο και μέσω της Γενικής Λογιστικής, σύμφωνα με
τους οριζόμενους κωδικούς που ορίζει η σχετική νομοθεσία
Διαχείριση δαπανών
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον διεκπεραιώνεται η πληρωμή των
οφειλών του Δήμου προς τους αντίστοιχους Δικαιούχους με τους οποίους συναλλάσσεται.
Περιγραφή διαδικασίας
•

Η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης που εμπίπτει σε ποσό προμήθειας έως 15.000
ευρώ διενεργείται μέσω «Χρηματικού εντάλματος πληρωμής - ΧΕΠ», η οποία
αποτελεί αίτημα των ενδιαφερόμενων γραφείων / τμημάτων για διεκπεραίωση της
εν λόγω δαπάνης προς το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
του Δήμου.
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•

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
φροντίζει για τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων των «ΧΕΠ» που υποβάλλονται
προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εκτέλεσης της πληρωμής.

•

Πιο συγκεκριμένα, το «ΧΕΠ» εγκρίνεται και υπογράφεται από:
o

τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος
διενεργεί τον έλεγχο της πίστωσης του λογαριασμού της εν λόγω δαπάνης
στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου.

o

Τον

Υπεύθυνο

του

Γραφείου

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου

και

Προμηθειών
o
•

Το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Σε συνέχεια της εγκρίσεως του ΧΕΠ, ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών προωθεί τη διαδικασία έκδοσης «ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ»,
μέσω της οποίας βεβαιώνεται ότι η δαπάνη εμπίπτει στα όρια της πίστωσης του
προϋπολογισμού και ότι καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό που ακολουθεί το παραστατικό.

•

Η «ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον
Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του Δημάρχου,
διαβιβάζεται μέσω του εσωτερικού πρωτοκόλλου του Δήμου στο Γραφείο
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

•

Το Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών φροντίζει για τη
διεκπεραίωση της λήψης Απόφασης Δημάρχου η οποία αφορά την έγκριση της
απευθείας ανάθεσης και του Σχεδίου Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του
Δήμου και του Προμηθευτή.

•

Όλα

τα

παραστατικά

των

Προμηθευτών

υποβάλλονται

στο

Γραφείο

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, το οποίο αφού φροντίσει για την
καταχώρηση των στοιχείων του στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα οικονομικής
διαχείρισης, τα διαβιβάζει για έλεγχο στο Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και
Ταμείου.
•

Το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, παραλαμβάνει από το Γραφείο
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών πρωτοκολλημένα εις διπλούν, όλα
τα παραστατικά δαπανών συνοδευμένα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και την
αντίστοιχη Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης, ελέγχοντας τη νομιμότητα αυτών και τη
νομιμότητα της δαπάνης , καθώς επίσης και τις ημερομηνίες έκδοσης των
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δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη λογική διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας
εκτέλεσης κάθε δαπάνης.
•

Κατόπιν, μεριμνά για την καταχώρηση και εκκαθάριση όλων των παραστατικών στο
διπλογραφικό, τα οποία υπογράφονται με Γενική Λογιστική.

•

Σε συνέχεια της καταχώρησης των παραστατικών, το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας
και Ταμείου , μεριμνά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων καταστάσεων
πληρωμής και του Χρηματικού Εντάλματος, τα οποία υπογράφονται από τον
Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και από το Δήμαρχο.

•

Όλα τα Εντάλματα Χρηματικών πληρωμών χαρακτηρίζονται από κωδικοποιημένη
αρίθμηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης και από
σφραγίδα με αύξοντα αριθμό του Δήμου.

•

Στη συνέχεια καταχωρούνται στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ/ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ» για ποσά άνω των 5.000€, η οποία βρίσκεται στο ημερολόγιο
καταχώρησης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων, κατά ημερομηνία έκδοσης
αυτών και κατά αύξοντα αριθμό καθώς επίσης και στο αντίστοιχο καθολικό
δαπανών κατά ημερομηνία έκδοσης και κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού.

•

Το Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών μεριμνά για την τήρηση
της διαδικασίας που προβλέπεται από την Νομοθεσία σχετικά με την υποβολή
χρηματικών ενταλμάτων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, για την παραλαβή τους από εκεί και τη διαβίβαση των ενταλμάτων που
δεν έχουν εγκριθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου με πρωτοκολλημένες
επιστολές.

•

Διαβιβάζει στο Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου με πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής των πρωτότυπων των ενταλμάτων και των νομίμων
πρωτότυπων δικαιολογητικών και αρχειοθετεί σε ειδικούς φακέλους τα στελέχη
των ενταλμάτων με πλήρη σειρά (αντιγράφων) δικαιολογητικών.

•

Τέλος, το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου φροντίζει και για την
παρακολούθηση όλων των ημερήσιων πληρωμών του Δήμου διαβιβάζοντας την
κατάσταση ημερήσιων πληρωμών μέσα από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα
οικονομικής διαχείρισης για έλεγχο, στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου.

Εκτέλεση και πληρωμές προμηθειών
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Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκτέλεση των Προμηθειών και η
πληρωμή των Αναδόχων του Δήμου.
Περιγραφή διαδικασίας
Το Γραφείο Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών και το αρμόδιο Τμήμα ή
Διεύθυνση του Δήμου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας φροντίζει για την εκτέλεση και διαχείριση προμηθειών:
Α) κάθε φύσης υλικού που απαιτείται για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επισκευών ή
συντηρήσεων σύμφωνα με το αντικείμενο των υπηρεσιών του Δήμου (υλικά
ενσωματωμένα στα έργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, τρόφιμα, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, κλπ.)
Β) των μηχανημάτων, οχημάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, μηχανών γραφείου και
λοιπών παγίων στοιχείων.
Γ) υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (μισθώσεις

μεταφορικών μέσων και

μηχανημάτων, ασφαλίσεις κλπ.), καθώς και
Δ ) για τα αναλώσιμα είδη γραφείου (γραφική ύλη, έπιπλα κλπ.).
Εκτέλεση – Διαχείριση προμήθειας
•

Η διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση των
συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών του Δήμου, υπόκειται στην ισχύουσα
νομοθεσία και τους κανόνες διαφάνειας και ανταγωνισμού και διενεργείται
σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

•

Διαπίστωση αναγκαιότητας της προμήθειας από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του
Τμήματος ή της Διεύθυνσης του Δήμου.

•

Ενημέρωση του Γραφείου Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών για την
έναρξη των εργασιών εκτέλεσης της προμήθειας με:
o

Απευθείας ανάθεση σε προμηθευτή, όταν το ποσό της προμήθειας δε
υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ

o

Πρόχειρο διαγωνισμό, όταν το ποσό της προμήθειας δεν υπερβαίνει τα
60.000 ευρώ +ΦΠΑ

o

Ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, όταν η αξία της προμήθειας υπερβαίνει τα
60.000 ευρώ + ΦΠΑ (εφόσον έχει προηγηθεί η ένταξη της στο Ε.Π.Π.)
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•

Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση/Τμήμα
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο χρηματικά όρια.

•

Λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων των τεχνικών προδιαγραφών από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την οποία διενεργείται η προμήθεια και τον
προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος.

•

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το Δήμαρχο (με Απόφαση ανάθεσης της
προμήθειας, όταν η προμήθεια γίνεται με απευθείας ανάθεση) και από τη
Οικονομική Επιτροπή (όταν η προμήθεια γίνεται με πρόχειρο, ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό).

•

Σύνταξη και έγκριση των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού από την
Οικονομική Επιτροπή (σε όλα τα είδη διαγωνισμών και στην περίπτωση που
διενεργείται απευθείας ανάθεση της προμήθειας).

•

Έκδοση της διακήρυξης του Διαγωνισμού από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο, σύμφωνα με το Σχέδιο της Διακήρυξης, το οποίο συντάσσεται με
ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης.

•

Δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης του Διαγωνισμού (εκτός κι αν η
προμήθεια γίνεται με απευθείας ανάθεση).

•

Υποβολή ενστάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά της Διακήρυξης εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

•

Εξέταση των ενστάσεων κατά της διακήρυξης από τα θεσμοθετημένα όργανα του
Δήμου.

•

Συγκέντρωση προσφορών και αξιολόγηση ή γνωμοδότηση από τριμελή Επιτροπή
Αξιολόγησης του Δήμου, η οποία ορίζεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

•

Έκδοση Απόφασης κατακύρωσης του Μειοδότη από την Οικονομική Επιτροπή ή
Απόφασης Δημάρχου στην περίπτωση που γίνεται απευθείας ανάθεση.

•

Υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους Μειοδότες και αξιολόγηση τους από τα
αποφαινόμενα όργανα του Δήμου.

•

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης και κατάρτιση της Σύμβασης με ευθύνη του
Γραφείου Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών του Δήμου. Με την
παραλαβή των παραδοτέων που προβλέπονται στην υπογεγραμμένη Σύμβαση,
συντάσσονται Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
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•

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ορισμένες
περιπτώσεις απ’ ευθείας ανάθεσης.

•

Προσυμβατικός έλεγχος ανάλογα του ποσού της προμήθειας.

Πληρωμή Προμήθειας
Με την ανάθεση προμήθειας σε συγκεκριμένο προμηθευτή, δημιουργείται η ανάγκη
τμηματικών πληρωμών, η οποία προδιαγράφεται στη σχετική σύμβαση που υπογράφεται.
•

Σε συνέχεια της προσωρινής ή οριστικής παραλαβής και της λήψης των
απαραίτητων εγκρίσεων αν και εφόσον απαιτούνται, συντάσσεται από τον
Υπεύθυνο και υποβάλλεται για έγκριση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Διεύθυνσης η πληρωμή της προμήθειας.

•

ο φάκελος της προμήθειας διαβιβάζεται στο Γραφείο Προϋπολογισμού,
λογιστηρίου και προμηθειών, το οποίο μεριμνά για την ενταλματοποίηση της
δαπάνης και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο.

•

Σε συνέχεια της εγκρίσεως του χρηματικού εντάλματος του Αναδόχου, ο φάκελος
της προμήθειας μαζί με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα του
διαγωνισμού ή της ανάθεσης της προμήθειας και τα απαιτούμενα παραστατικά και
για ποσό άνω των 5.000€ διαβιβάζονται στον Επίτροπο για έλεγχο της νομιμότητας
της πραγματοποιηθείσας δαπάνης.

•

Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας, ο Επίτροπος σφραγίζει το ένταλμα
πληρωμής και το επιστρέφει υπηρεσιακά στο Γραφείο Προϋπολογισμού,
λογιστηρίου και προμηθειών του Δήμου.

•

Μετά την λήψη των εγκρίσεων και την έκδοση του Τιμολογίου του προμηθευτή, το
Γραφείο εσόδων, περιουσίας και ταμείου εκδίδει ισόποση του Τιμολογίου και του
εντάλματος πληρωμής με επιταγή Εμπορικής Τράπεζας με την οποία πληρώνεται ο
προμηθευτής ή γίνεται απ’ ευθείας κατάθεση σε λογαριασμό του.

•

Αν ο Επίτροπος διαπιστώσει πρόβλημα νομιμότητας στην δαπάνη τότε ο φάκελος
επιστρέφεται στο Δήμο, ο οποίος έχει την δυνατότητα η να επανυποβάλλει το
φάκελο με επιπρόσθετη τεκμηρίωση ή να στείλει την δαπάνη για έλεγχο σε
ανώτερο όργανο και στην προκειμένη περίπτωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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1.3.2.3Προγραμματισμός και Υλοποίηση έργων
Αφορά στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό,
υλοποίηση και επίβλεψης έργων και στις οποίες απαιτείται συνεργασία του Γραφείου
Προγραμματισμού και των υπόλοιπων Τμημάτων/ Διευθύνσεων του Δήμου. Περιλαμβάνει
τις παρακάτω διαδικασίες:
1. Προγραμματισμός έργων
2. Σχεδιασμός έργων
3. Υλοποίηση έργων
Προγραμματισμός
Α. Επιχειρησιακός σχεδιασμός
•

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο
εξάμηνο της δημοτικής περιόδου. Για το σκοπό αυτό το Γραφείο Προγραμματισμού
αποστέλλει έγγραφο προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τα ΝΠ και τις Δημοτικές
Ενότητες για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων (υφιστάμενη
κατάσταση, δράσεις, έργα).

•

Η διάγνωση περιλαμβάνει την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης στις υπηρεσίες του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα και στην περιοχή του
Δήμου και πραγματοποιείται με συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη, με την
ανάλυση Δυνατών – Αδυνάτων σημείων, Ευκαιριών – Απειλών (SWOT ανάλυση) και
με την ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων για την περιοχή.

•

Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει – εκτός της ανάλυσης και
αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης – τον προσδιορισμό του οράματος, των
γενικών στρατηγικών στόχων, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (αξόνων) και των
μέτρων του Δήμου.

•

Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού,
τίθεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, & δημοσιοποιείται για
διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Με απόφαση Δημάρχου
μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και
όποια άλλη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία.

•

Οι προτάσεις γίνονται με γραπτή εισήγηση και περιλαμβάνουν τους στόχους της
κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των
73

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. Το διοικητικό συμβούλιο
του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας εβδομάδας από την εισήγηση
των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το
αφορούν.
Β. Ετήσιος προγραμματισμός έργων
Οι ενδιαφερόμενες διευθύνσεις υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων, προμηθειών και
δράσεων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του εντύπου
προσδιορισμού Έργου στο Γραφείο Προγραμματισμού και περιλαμβάνουν τη σκοπιμότητα
του κάθε έργου, τη γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και τη γενική εκτίμηση του
κόστους.
Το Γραφείο προγραμματισμού συγκεντρώνει τα παραπάνω έντυπα και σε συνεργασία με
την Οικονομική Υπηρεσία καθώς και το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους εξετάζει τη
δυνατότητα εξεύρεσης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και λοιπών πόρων (ανθρώπινο
δυναμικό, εξοπλισμό) και τη συμβατότητα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Μέρος αυτής της ενέργειας είναι και η προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Στη συνέχεια το Γραφείο προγραμματισμού καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων το
οποίο περιλαμβάνει τα προγραμματισθέντα έργα, δράσεις και προμήθειες του Δήμου.
Στην περίπτωση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος, η κατάρτιση γίνεται από την Τεχνική
Υπηρεσία.
Στο έντυπο καταγράφονται τουλάχιστον τα εξής:
•

έργα ή δράσεις που έχουν εντοπιστεί ως ανάγκες και θα πρέπει να αποφασιστεί η
ωρίμανσή τους (υπό εξέταση),

•

έργα ή δράσεις που ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης (σε ωρίμανση),

•

έργα ή δράσεις που ήδη υλοποιούνται (σε εξέλιξη).

Σχετικά με την Έγκριση του Ετησίου Προγράμματος:
Το Γραφείο προγραμματισμού υποβάλλει το προσχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης
στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το αξιολογεί και το υποβάλλει στην Οικονομική
Επιτροπή.
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Η Οικονομική Επιτροπή το ενσωματώνει στον προϋπολογισμό και το υποβάλλει για έγκριση
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πριν την έγκρισή του, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Στην περίπτωση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος, μετά την κατάρτισή του από την
Τεχνική Υπηρεσία, υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Γ. Καθορισμός σκοπιμότητας έργου
Στο επιχειρησιακό σχέδιο αποτυπώνονται οι προτεραιότητες των έργων. Η επιλογή για
έναρξη διαδικασίας καθορισμού σκοπιμότητας γίνεται με πρόταση της Διεύθυνσης που το
αφορά. Για τις προτάσεις που προέρχονται από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου
ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία για την έναρξη της μελέτης σκοπιμότητας, Σε
περίπτωση που το έργο δεν υπάρχει στο ετήσιο πρόγραμμα ενημερώνεται το Γραφείο
Προγραμματισμού προκειμένου να εντάξει στο έργο στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Όλες οι μελέτες σκοπιμότητας κοινοποιούνται στο Γραφείο Προγραμματισμού.
Δ. Ωρίμανση έργου
Η Ομάδα Ωρίμανσης Έργου ανάλογα με το αντικείμενο του έργου αποτελείται από στελέχη
από διάφορες υπηρεσίες και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, συντονισμό και
παρακολούθηση των ενεργειών ωρίμανσης.
Οι απαιτήσεις ωρίμανσης δύναται να περιλαμβάνουν:
•

Απαιτήσεις σε πόρους για την ωρίμανση του έργου (κόστος, άνθρωποι, εξοπλισμός
κλπ).

•

Απαιτήσεις για εκπόνηση μελετών.

•

Απαιτήσεις για αδειοδοτήσεις ή /και απαλλοτριώσεις οι οποίες μπορούν να
αναλυθούν σε περαιτέρω ενέργειες αν απαιτείται.

•

Έκδοση του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή του έργου.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι διακριτά για τις επιμέρους ενέργειες ωρίμανσης του
έργου. Ειδικά δε σε θέματα απαιτήσεων θεσμικού/διοικητικού πλαισίου ενδεχομένως να
απαιτηθεί η παροχή συνδρομής της νομικής Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο Φύλλο απαιτήσεων έργου και στο αντίστοιχο
χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου στο οποίο προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά
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του έργου, όπως το φυσικό αντικείμενο, η μεθοδολογία υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα
και ο προϋπολογισμός, o προτεινόμενος τρόπος υλοποίησης των ενεργειών (π.χ. με
ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο).
Τηρείται Φάκελος Ωρίμανσης Έργου όπου καταχωρούνται έγγραφα, όπως Μελέτη
Σκοπιμότητας, χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης, μελέτες, αποτελέσματα ερευνών,
Τεχνικό Δελτίο και

προεκτίμηση της αμοιβής, ο τρόπος χρηματοδότησης, εγκρίσεις,

αλληλογραφία, κλπ. Ο Φάκελος Ωρίμανσης του έργου θα ενσωματωθεί στο «Φάκελο
Έργου» για έργα ή στο Φάκελο Προμήθειες ή Υπηρεσίες για προμήθειες/ υπηρεσίες. Ο
Φάκελος Έργου, Προμήθειας, Υπηρεσίας συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα
στάδια του Έργου ως την παραλαβή του.
Στις εισηγήσεις επισυνάπτονται τα Τεχνικά Δελτία των Έργων. Περιλαμβάνονται και
εισηγήσεις για χρηματοδότηση μελετών και εργασιών ωρίμανσης.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των
ενεργειών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου ενδιαφερόμενες διευθύνσεις υποβάλλουν
προτάσεις για ένταξη έργων, προμηθειών και δράσεων στο Πρόγραμμα Έργων. Οι
προτάσεις υποβάλλονται στο γραφείο Προγραμματισμού και περιλαμβάνουν τη
σκοπιμότητα του κάθε έργου, τη γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και τη γενική
εκτίμηση του κόστους.
Δ.1 Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών
Οι απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση του έργου καθορίζονται κατά τη φάση ωρίμανσης
του έργου.
Για τη διασφάλιση της εκτέλεσης και της ποιότητας των απαιτούμενων μελετών
καταρτίζεται με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου με τη συνεργασία του Προϊσταμένου της
εμπλεκόμενης υπηρεσίας το Πρόγραμμα Ποιότητας για κάθε μελέτη, ιδίως για μελέτες
τεχνικών έργων που έχουν προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 €.
Επιλέγεται ο τρόπος υλοποίησης κάθε μελέτης (εκπόνηση από την υπηρεσία ή ανάθεση σε
ανάδοχο) και σε περίπτωση ανάθεσης επιλέγεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο
τρόπος ανάθεσης και ακολουθούνται τα βήματα των σχετικών διαδικασιών. Στην
περίπτωση αυτή στη συνέχεια εφαρμόζονται για τη μελέτη οι διαδικασίες της οι σχετικές με
την «Παρακολούθηση έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου».
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Στις περιπτώσεις, που η μελέτη εκπονείται από την υπηρεσία, ορίζονται διακριτά στελέχη
της υπηρεσίας, που ελέγχουν και εγκρίνουν τη μελέτη, συγκρίνοντας επιπρόσθετα των
λοιπών απαιτήσεων, το αποτέλεσμα της μελέτης με το Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης.
Υποβάλλονται προς τον Δήμαρχο οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και
υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή για την ένταξη των μελετών στο πρόγραμμα έργων
του Δήμου.
Δ.2 Αδειοδοτήσεις
Προγραμματίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου με τη συνεργασία των συναρμόδιων
προϊσταμένων Διευθύνσεων η υλοποίηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων ή /και
απαλλοτριώσεων/εξαγορά ακινήτων για την εκτέλεση του έργου, όπως έχουν καταγραφεί
κατά τη διαδικασία ωρίμανσης.
Συντάσσεται, παρακολουθείται και επικαιροποιείται από τον Υπεύθυνο του Έργου με
ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που
απαιτούνται για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας
ακινήτων.
Κατά το σχεδιασμό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες αρχαιολογικές,
περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκδοθούν
αρμοδίως οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες (αρχαιολογίας, περιβαλλοντικής
εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, έγκριση από δασική υπηρεσία κ.ά.). Με μέριμνα του
Υπευθύνου Έργου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς οι σχετικοί φάκελοι για
την

έκδοση

των

προβλεπόμενων

αδειοδοτήσεων,

παρέχονται

οι

απαιτούμενες

διευκρινίσεις και οι άδειες αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ωρίμανσης του Έργου. Στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εισάγεται το θέμα
για γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Δημοτικό Συμβούλιο ή της
καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνεται σχετική απόφαση.
Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας προωθείται η εκτέλεση των αναγκαίων
απαλλοτριώσεων όταν απαιτούνται.
Καταχωρούνται στο φάκελο ωρίμανσης του έργου όλα τα σχετικά έγγραφα κυριότητας ή
παραχώρησης χρήσης των ακινήτων, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών.
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Υποβάλλονται προς τον Δήμαρχο οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και
υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων
ή αγοράς ακινήτων/απαλλοτριώσεων.
Σχεδιασμός
Α. Σχεδιασμός οργάνωσης έργων
Ο Δήμος δύναται να οργανώσει τη σχετική μεθοδολογία σε ένα Σχέδιο Υλοποίησης Έργου ή
να αποτυπώσει τον εν λόγω σχεδιασμό στα υποδείγματα που απαιτούνται από το σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου του αντίστοιχου προγράμματος στο οποίο θα ενταχθεί η
συγχρηματοδοτούμενη πράξη (ΤΔΠ, Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου, Στοιχεία Τεχνικού
Υποέργου).
Κάθε έργο συνοδεύεται από ένα μοναδικό φάκελο (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή),
ώστε να μπορεί να αναζητηθεί κάθε στοιχείο που αφορά στην υλοποίησή του. Ο φάκελος
πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν το έργο με μία
συγκεκριμένη δομή και να χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κωδικό, ώστε τα στοιχεία
του να είναι εύκολα προσβάσιμα.
Ο φάκελος αυτός χρησιμεύει για:
•

την

απόδειξη

της

συμμόρφωσης

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

με τις

προδιαγραφές,
•

την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων υλοποίησης των έργων,

•

την επεξεργασία των στοιχείων για τη διαμόρφωση δεικτών επιδόσεων και την
αξιολόγηση της γενικής εικόνας του φορέα.

Σχετικά υποδείγματα για τη συγκρότηση του Φακέλου του Έργου έχουν εκδοθεί από τη
ΜΟΔ και το ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο Φάκελος Ωρίμανσης Έργου που έχει χρησιμοποιηθεί πριν την
έναρξη υλοποίησης του έργου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο διακριτό κεφάλαιο του
Φακέλου του Έργου.
Η οριστική Ομάδα Έργου καθορίζεται Κατάλογο μελών ομάδας έργου – Καθήκοντα με
κριτήρια τη γνώση του αντικειμένου του Έργου και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σε
ειδικότητες και τεχνογνωσία. Η Ομάδα Έργου δύναται να αποτελείται από τα μέλη της
Ομάδας σχεδιασμού και ωρίμανσης, ενισχυμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Ορίζεται υπεύθυνος έργου, τεχνικός υπεύθυνος έργου, οικονομικός υπεύθυνος, επιβλέπων
μηχανικός κλπ.
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Καθορίζονται οι απαραίτητες επιτροπές έργου όπως: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού,
Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών, Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής έργων όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Ελέγχεται ο κατάλογος νομοθεσίας για πιθανές αλλαγές .
Οι τυχόν εκπαιδεύσεις καταγράφονται στο Φάκελο Έργου. Καθορίζονται οι ενέργειες
ωρίμανσης, οι υπεύθυνοι και ο χρόνος υλοποίησής τους.
Καταγράφονται και οι τυχόν ανάγκες για προμήθεια νέου εξοπλισμού στον Κατάλογο
εξοπλισμού έργου.
Β. Σχεδιασμός Προγράμματος Ελέγχων έργων
Περιλαμβάνονται όχι μόνο οι φάσεις που απαιτούν τεχνικούς ελέγχους, αλλά και εκείνες
που χρειάζονται οποιοδήποτε άλλο είδος ελέγχου κρίνεται αναγκαίο. Λαμβάνονται υπόψη
τυχόν σχετικές διαδικασίες, πρότυπα, νομοθεσίες στο Πλάνο ελέγχων ποιότητας έργων.
Καθορίζονται οι έλεγχοι για κάθε φάση που απαιτεί ελέγχους. Οι τεχνικοί έλεγχοι
καθορίζονται από τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική
διακήρυξη του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές & τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για κάθε είδος ελέγχου καθορίζονται οι απαιτήσεις ποιότητας. Οι απαιτήσεις για τεχνικούς
ελέγχους καθορίζονται από τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη
σχετική διακήρυξη του έργου.
Προδιαγράφονται οι μέθοδοι /τεχνικές με τις οποίες θα διενεργηθούν οι έλεγχοι και τα
σχετικά κριτήρια αποδοχής για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις
ποιότητας, περιλαμβανομένου και του τυχόν αναγκαίου εξοπλισμού, όπου απαιτείται. Αν
χρειάζεται συντάσσονται σχετικές οδηγίες ελέγχου.
Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου περιλαμβάνει το Πλάνο Ελέγχων Ποιότητας (Κ.02.02.01).
Σε περίπτωση τεχνικών έργων, η κατάρτιση του ΠΠΕ γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές
οδηγίες της ΔΙΠΑΔ / ΓΓΔΕ.
Στο ΠΠΕ περιέχονται, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου
για το οποίο προορίζεται, οι ακόλουθες ενδεικτικά πληροφορίες:
•

Στοιχεία Έκδοσης/ Έγκρισης και Αναθεωρήσεων του ΠΠΕ

•

Αρμοδιότητες Ομάδας Έργου.
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•

Αναφορά σε Μεθοδολογίες / Διαδικασίες που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο
έργο.

•

Υπεύθυνοι ελέγχου του έργου.

•

Σύστημα διαχείρισης των εγγράφων και πληροφοριών Έργου.

•

Τελική ανασκόπηση και ολοκλήρωση έργου.

•

Χειρισμός μη συμμορφώσεων - Διορθωτικές ενέργειες.

Το ΠΠΕ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Υλοποίησης.
Γ. Καθορισμός φάσεων παραδοτέων και κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος έργου
Καθορίζονται και καταγράφονται οι φάσεις / εργασίες που είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση του έργου, περιλαμβανόμενων εκείνων που αφορούν:
•

Σχεδιασμό Προμηθειών / Διαγωνισμών / Συμβάσεων.

•

Σχεδιασμό Υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

•

Σχεδιασμό Ελέγχων, πιστοποίησης ή παραλαβής του έργου.

Οι φάσεις / εργασίες κατατάσσονται με την απαραίτητη σειρά υλοποίησης, λαμβάνοντας
υπόψη τους περιορισμούς ή εξαρτήσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Σημειώνονται οι
φάσεις που αποτελούν ορόσημα, σημεία στάσεις, κρίσιμα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τη διαθεσιμότητα των πόρων

•

Τους τυχόν περιορισμούς / προϋποθέσεις

•

Τους τυχόν παράγοντες που ενέχουν κίνδυνο επέκτασης του χρονοδιαγράμματος

Περιλαμβάνει όλες τις φάσεις, στο βαθμό ανάλυσης που επιτρέπουν τα δεδομένα του
έργου, με τις εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης και πέρατος προγραμματισμού και
υλοποίησης κάθε μιας και τους αντίστοιχους υπεύθυνους αυτών. Το Χρονοδιάγραμμα
τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, δυνάμενο να εκτυπωθεί, κατά περίπτωση.
Δ. Διαχείριση κινδύνων
Με τη συνεργασία των προϊσταμένων των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ο
Υπεύθυνος Έργου συντάσσει «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου». Το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνου περιλαμβάνει:
•

Εντοπισμό του κινδύνου

•

Καταχώριση του κινδύνου

•

Ανάθεση ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνου
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•

Χρονικό προγραμματισμό και υλοποίηση των ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης
κινδύνου

•

Παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνου.

Με ευθύνη του Υπευθύνου Έργου εντοπίζονται και καταχωρούνται Μητρώο Καταγραφής
Κινδύνων όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες τόσο από το
εσωτερικό περιβάλλον (υπηρεσίες του Δήμου) όσο και το εξωτερικό περιβάλλον. Στο
έντυπο αυτό αξιολογείται κάθε εντοπισμένος κίνδυνος σε σχέση με την πιθανότητα
εμφάνισής του και την επίπτωση που θα έχει η πιθανή εμφάνισή του.
Υλοποίηση
Α. Εκτέλεση έργου με ιδία μέσα
Για τη λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα θα πρέπει να υπάρχουν τα μέσα
(προσωπικό, υποδομή κ.λ.π.), τα οποία μπορεί να διαθέσει ο Δήμος για την εκτέλεση της
πράξης. Στόχος θα πρέπει να είναι η εκτέλεση του έργου με σαφώς χαμηλότερο κόστος και
τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα, έναντι της προσφυγής σε τρίτους.
Η αυτεπιστασία επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαδικασία υλοποίησης έργου με ίδια μέσα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
•

Σύνταξη σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, σύμφωνα με σχετικό
υπόδειγμα της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ

•

Υποβολή σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα στη Διαχειριστική
Αρχή (στη φάση υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)

•

Έκδοση οριστικής απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα

•

Επιλογή ωφελουμένων (όπου προβλέπεται).

Στην εισήγηση επισυνάπτεται μελέτη, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες, οι
εργασίες, τα προδιαγεγραμμένα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και το
ακριβές χρονοδιάγραμμα των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου. Η λήψη της απόφασης μπορεί να γίνεται μετά από εισήγηση του
Δημάρχου χωρίς να απαιτείται η γνωμάτευση της αρμόδιας διεύθυνσης
Στο προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό
οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και τεχνικοοικονομική διοίκηση
του έργου. Καθορίζονται και πάλι ο υπεύθυνος έργου και η ομάδα έργου, ο οικονομικός
υπεύθυνος του έργου, οι υπηρεσίες που το προσωπικό τους θα υλοποιήσει το έργο, καθώς
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και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή του έργου. Αν απαιτείται
εξειδικευμένο προσωπικό, γίνεται μέριμνα συνεργασίας με τρίτους, ακολουθώντας τις
σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης ορισμένων έργων με ίδια μέσα, προβλέπονται επί μέρους αναθέσεις
προμηθειών ή υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών, για τις οποίες, λόγω του μικρού ύψους
τους, δεν απαιτείται τακτικός διαγωνισμός ή υπογραφή σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η
εκτέλεση του έργου απαιτεί ανάθεση σε τρίτους, μέρους της κατασκευής του ή ανάθεση
προμήθειας ή υπηρεσίας, αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η εκτέλεση με ίδια μέσα απαιτεί την παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή των
παραδοτέων στα πλαίσια εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου μιας πράξης. Κατά συνέπεια
και προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση της πράξης τηρούνται όλες οι
υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν εσωτερική παρακολούθηση, τον έλεγχο και παραλαβή
των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Β. Διεκπεραίωση Διαγωνισμών
Β.1 Προετοιμασία Διενέργειας Διαγωνισμών
Προσδιορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, οργάνου, στελέχους του φορέα), εφόσον απαιτείται
από τη νομοθεσία.
Προετοιμάζεται από την αρμόδια υπηρεσία, με την συνδρομή της νομικής υποστήριξης,
όπου κριθεί σκόπιμο, η διακήρυξη του έργου με τη χρήση των προτύπων της ΕΑΑΔΗΣΥ και
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τα έργα και τεχνικές μελέτες, (www.ggde.gr ) ή με
πρότυπα του Δήμου για προμήθειες και υπηρεσίες.
Καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας/ οργάνου/ στελέχους του φορέα.
Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης το σχέδιο της διακήρυξης και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης, για να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του, εφόσον το έργο είναι
συγχρηματοδοτούμενο, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 21 του
ν.4314/2014 και ενσωματώνονται οι τυχόν παρατηρήσεις. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από το αρ. 2 παρ. 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ’ του ν. 4013/2011 (της
ανάθεσης με διαπραγμάτευση π.χ. συμπληρωματικής σύμβασης) προηγείται η υποβολή και
έκφραση γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, στη βάση της οποίας γνωμοδοτεί ο φορέας διαχείρισης.

82

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

Η έκδοση της Προκήρυξης γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου (Δήμαρχος ή το
όργανο όπου έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή).
Η προκήρυξη του έργου και η διενέργεια του διαγωνισμού για αναθέσεις άνω των 60.000 €
(χωρίς ΦΠΑ) πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (μετά την
ορισθείσα από τη νομοθεσία ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής που είναι η 30-04-2017
σύμφωνα με την 122711/1231/2015ΥΑ) και δημοσιεύεται όπως ορίζει η νομοθεσία (Ν.
4412/2016). Στις περιπτώσεις που απαιτείται (σύμφωνα με τα όρια του Π.Δ. 60/2007 και τις
προβλέψεις του Ν.4281/2014 και του Ν. 4412/2016), συντάσσεται η περίληψη του
διαγωνισμού για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αντίστοιχα
ετοιμάζεται και η περίληψη της δημοσίευσης και στον ελληνικό τύπο (εφ’ όσον απαιτείται).
Σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας τηρείται το εκάστοτε
ισχύον νομικό πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ο προσήκων βαθμός δημοσιότητας.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας των προσφορών παρέχονται διευκρινίσεις
από την αρμόδια υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα, σύμφωνα με τη διακήρυξη,
εφόσον ζητηθούν από τους υποψήφιους αναδόχους.
Ορίζεται από το αρμόδιο όργανο (κατά κανόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική
Επιτροπή ανάλογα με το είδος της Σύμβασης) η Επιτροπή για τη Διενέργεια/ αξιολόγηση
του Διαγωνισμού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί κάποιο πάγιο όργανο του φορέα (π.χ.
Επιτροπή Προμηθειών).
Οι σχετικές με τη διακήρυξη προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται και
παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο ή το πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας που
εκτελεί το έργο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα σχετικά άρθρα της προκήρυξης
(τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής, αρμόδια υπηρεσία παραλαβής των προσφορών,
Πρωτόκολλο, Τμήμα κλπ.) ή ηλεκτρονικά, όταν χρησιμοποιείται η «πλατφόρμα» του
ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει
τις προσφορές κατά στάδια σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη και
κατά τη διαδικασία που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Εφόσον η «αποσφράγιση» γίνεται
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ δύναται να παρέχεται η δυνατότητα εντός 3 ή 4 ημερών να
υποβάλλει έντυπα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάποια στοιχεία της προσφοράς του.
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Η Επιτροπή ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη στάδια αξιολόγησης των
προσφορών και συντάσσει πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού, όπως αναλύεται στη
συνέχεια ανά είδος σύμβασης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 28 του ν.4314/14, όπως εκάστοτε
ισχύει, δύναται να προβλέπεται στην διακήρυξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων η
δυνατότητα να εκδίδεται μόνο μία εκτελεστή διοικητικά πράξη από το αρμόδιο όργανο
(προϊσταμένη αρχή) :
•

για τα αποτελέσματα του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και
της τεχνικής προσφοράς

•

για τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του
σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Β.2. Αξιολόγηση των προσφορών ανά είδος σύμβασης
Β.2.1 Για τεχνικά έργα
Ελέγχεται, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέθεσε
την προσφορά έχει το σχετικό δικαίωμα και τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα
(έλεγχος δικαιολογητικών για τη νομιμότητα της συμμετοχής).
Στη συνέχεια, ελέγχεται ο φάκελος συμμετοχής στον διαγωνισμό και το παραδεκτό των
οικονομικών προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των
υπογραφών και μονογραφών, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η ορθότητα συμπλήρωσης
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η ορθή αναγραφή των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των
οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν
ή, αν οι διαγωνιζόμενοι είναι πολλοί, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναδειχθέντα μειοδότη υποβάλλεται στη
Οικονομική Επιτροπή.
Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της κατακυρώνει το διαγωνισμό, αφού χειριστεί τις
πιθανές ενστάσεις.
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Τα ανωτέρω βήματα προσαρμόζονται ανάλογα με την προσαρμογή της αντίστοιχης
νομοθεσίας, ιδίως όταν γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, οπότε όλη η διαδικασία εφαρμόζεται
ηλεκτρονικά.
Β.2.2 Μελέτες και Υπηρεσίες (περιλαμβάνονται όσες υπάγονται στο Ν. 3316/05) –
Προμήθειες
Η αποσφράγιση (φυσική ή ηλεκτρονική «αποσφράγιση» με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ) των
προσφορών (φάκελος προσφοράς – φάκελος δικαιολογητικών – φάκελος τεχνικών
προσφορών – φάκελος οικονομικών προσφορών) γίνεται κατά στάδια σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και το εφαρμοστέο θεσμικό
πλαίσιο.
Κατά την φάση της αποσφράγισης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής των αναδόχων τηρείται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού πρακτικό. Στην περίπτωση μη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ το άνοιγμα των προσφορών
γίνεται δημόσια και δίνεται η δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπων των υποψηφίων.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
αποφασίζει για το παραδεκτό της συμμετοχής των διαγωνιζομένων, συντάσσοντας
πρακτικό το οποίο κοινοποιεί στους υποψήφιους.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, (σε κλειστή συνεδρίαση όταν δε γίνεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ), ελέγχει
τις τεχνικές προσφορές και τις βαθμολογεί.
Το πρακτικό με τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και τη σχετική αιτιολογία
κοινοποιείται στους υποψήφιους, διασφαλίζοντάς τους το νόμιμο δικαίωμα ένστασης.
Γνωστοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ ή εγγράφως στους υποψηφίους, η ημερομηνία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού (δημόσια όταν δεν γίνεται χρήση ΕΣΗΔΗΣ)
αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε
πρακτικό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί/βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης ανάλογα με τo κριτήριο
ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή χαμηλότερη τιμή) που
προβλέπεται στην προκήρυξη στον επικρατέστερο υποψήφιο, με στάθμιση της
βαθμολογίας των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών (όπου προβλέπεται). Ο
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υπεύθυνος έργου μεριμνά για την κοινοποίησή του στους υποψηφίους αναδόχους (ή
ηλεκτρονικά εφόσον γίνεται χρήση ΕΣΗΔΗΣ).
Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού με το χειρισμό τυχόν ενστάσεων
στη διάρκεια των επιμέρους σταδίων της ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για
υποβολή ενστάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει
στη σύνταξη του Τελικού Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων. Ο υπεύθυνος έργου
μεριμνά για την κοινοποίησή του στους υποψηφίους αναδόχους.
Μετά

την

ολοκλήρωση

της

διενέργειας

του

Διαγωνισμού,

η

Επιτροπή

Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την
κατακύρωση στον επιλεγέντα υποψήφιο.
Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της κατακυρώνει το διαγωνισμό, αφού χειριστεί τις
πιθανές ενστάσεις
Γ. Υπογραφή Συμβάσεων
Όταν η διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, όλη η διαδικασία
αποστολής και ελέγχου στοιχείων γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα (όταν αυτός διαθέτει
ελληνικό ΑΦΜ), η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET
δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα
μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω
του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της
προθεσμίας των 20 ημερών από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω
φορολογικά ενήμερος.
Δ. Έλεγχος Προόδου - Ποιότητας έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
Το έργο υλοποιείται είτε με ίδια μέσα, από τις καθορισθείσες προς τούτο υπηρεσίες και τα
αρμόδια στελέχη τους, είτε από ανάδοχο, που του έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία και τη σχετική προς τούτο Νομοθεσία .
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Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (που είναι διοικητικοί και επιτόπιοι) διενεργούνται από τους
ορισθέντες υπεύθυνους ελέγχων, σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει σχεδιαστεί, κατά τις
επιλεγμένες φάσεις του έργου, όπως έχουν καταγραφεί στο σχετικό πλάνο ελέγχων
ποιότητας έργου. Επίσης με ευθύνη του υπεύθυνου έργου ή / και του τεχνικού υπεύθυνου
έργου πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου που
υποβάλλει ο ανάδοχος, όπου αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική
Νομοθεσία.
Ελέγχονται οι σχεδιασθέντες διοικητικοί έλεγχοι, όπως αναφορές υπεύθυνου έργου,
αναφορές αναδόχου, παραστατικά τεκμηρίωσης προόδου έργου, πίνακας παραδοτέων και
προμηθειών, πρακτικά αξιολόγησης προσφορών, παραλαβής παραδοτέων και σχετική
τεκμηρίωση κλπ.
Διενεργούνται

επιμετρήσεις,

έλεγχος

λογαριασμού,

σύνταξη

και

έγκριση

ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, έλεγχος ημερολογίου έργου και ημερολογίου
αφανών εργασιών και συντάσσεται το Έντυπο πιστοποιήσεων έργου.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται και τεκμηριώνονται στο Φύλλο ελέγχων
έργου.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται για να ληφθούν κατάλληλες ενέργειες σε
περίπτωση μη συμμορφώσεων.
Οι υπεύθυνοι ελέγχων ενημερώνουν με εκθέσεις ελέγχου, εισηγήσεις διορθωτικών
ενεργειών και τα αντίστοιχα Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία για κάθε έργο την Προϊσταμένη
Αρχή, τον οικονομικό υπεύθυνο του έργου και τη Διαχειριστική Αρχή.
Ε. Διαχείριση και έλεγχος αλλαγών έργου
Το έργο υλοποιείται είτε με ίδια μέσα, από τις καθορισθείσες προς τούτο υπηρεσίες και τα
αρμόδια στελέχη τους, είτε από ανάδοχο, που του έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία και τη σχετική προς τούτο Νομοθεσία .
Περιγράφεται η αλλαγή, η προέλευσή της, η σκοπιμότητά της και οι επιπτώσεις που
επιφέρει στο έργο. Η αλλαγή μπορεί να αναφέρεται ενδεικτικά στο αντικείμενο, στα
παραδοτέα, στο χρονοδιάγραμμα ή τους πόρους του έργου. Οι προτάσεις για αλλαγή των
χαρακτηριστικών του έργου καταχωρούνται στο φάκελο του έργου και συντάσσεται ο
Κατάλογος διαχείρισης αλλαγών έργου.
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Ο Υπεύθυνος Έργου εκτιμά την επίπτωση της αλλαγής στον προϋπολογισμό του έργου και
το συνολικό κόστος της.
Για συγχρηματοδοτούμενα έργα, σε περίπτωση που η αλλαγή μεταβάλλει τα στοιχεία του
Τεχνικού Δελτίου ή και τη σύμβαση ανάθεσης, απαιτείται προέγκριση από την
Διαχειριστική Αρχή ελέγχει τη νομιμότητα της Απόφασης.
Εάν εγκριθούν οι αλλαγές, είναι δυνατόν να γίνει αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση του
αντικειμένου του έργου, των τεχνικών χαρακτηριστικών του, του χρονοδιαγράμματος κλπ.
Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεταβολές στο Τεχνικό Δελτίο του έργου,
καθώς και τροποποίηση στη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Οι αλλαγές καταγράφονται
στον Κατάλογο Διαχείρισης Αλλαγών.
ΣΤ. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου
Η Αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου Διεύθυνση του Δήμου
μπορεί να εισηγηθεί υποψήφιους για την επιτροπή παραλαβής, αλλά η αποδοχή είναι στη
δικαιοδοσία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη της
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α
Κατά την προσωρινή παραλαβή καλείται και ο Ανάδοχος, η παραλαβή προχωράει και με
την απουσία του. Η Επιτροπή ελέγχει κατά το δυνατόν την επιμέτρηση με γενικές ή
σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής
επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται. Επίσης ελέγχει
κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις
παρατηρήσεις της κυρίως γι' αυτές που κρίνονται απορριπτέες. Η προσωρινή παραλαβή
πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από την περαίωση του έργου. Αν η παραλαβή δεν
διενεργηθεί ή αν το πρωτόκολλο δεν έχει εγκριθεί, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια 30 μέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής όχλησης για
τη διενέργειά της.
Το προσωρινό πρωτόκολλο κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
Η έγκριση του πρωτοκόλλου μπορεί να αναβληθεί από το ΔΣ μέχρι να αποκατασταθούν τα
ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη
αποκατάσταση.
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Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ. μπορεί να ορίσει ότι η επιτροπή οριστικής
παραλαβής αποτελείται από τα ίδια άτομα που είχε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής.
Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε 2 μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος
εγγύησης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία
θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 30 μέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο
σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
Μετά την οριστική παραλαβή ισχύουν οι που ρυθμίζουν θέματα υποχρεώσεων του
Αναδόχου και οι διατάξεις που αφορούν στις προδιαγραφές και κανονισμούς έργων.
Αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για προμήθειες.

1.3.2.4Τεχνικές Υπηρεσίες
Αφορά στις διαδικασίες που υλοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και
περιλαμβάνουν:
1. Διαχείριση θεμάτων ηλεκτροφωτισμού
2. Συντήρηση & Παρακολούθηση κίνησης οχημάτων
3. Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Διαχείριση θεμάτων ηλεκτροφωτισμού
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση θεμάτων
ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης των βλαβών του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.
Περιγραφή διαδικασίας
Διαχείριση Αιτημάτων για ηλεκτροδότηση ακινήτων
Η διαδικασία διαχείρισης των θεμάτων ηλεκτροδότησης μέσω Αιτημάτων (Υπεύθυνων
Δηλώσεων) που υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου απαρτίζεται από τα ακόλουθα
κύρια σημεία:
•

Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση μέσω
της οποίας δηλώνει ότι επιθυμεί την ηλεκτροδότηση του ακινήτου του.

•

Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται πλήρη στοιχεία του Ακινήτου τα οποία
αφορούν:
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•

o

Την κατηγορία – χρήση του ακινήτου

o

Επιφάνεια σε τ.μ.

o

Ζώνη Δήμου

o

Έτος Οικοδομικής Άδειας

o

Λοιπά στοιχεία

Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται σε συνέχεια της λήψης αριθμού παροχής
ηλεκτροδότησης του ακινήτου από τη Δ.Ε.Η., προκειμένου να υπολογιστούν από
την πλευρά της Υπηρεσίας του Δήμου τα Δημοτικά Τέλη που αντιστοιχούν στο εν
λόγω ακίνητο.

•

Η

Υπεύθυνη

Δήλωση

του

ενδιαφερόμενου

Διαβιβάζεται

στο

Γραφείο

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών, το οποίο φροντίζει για την
υπογραφή της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
•

Ο Αιτών παραλαμβάνει την Απόδειξη παραλαβής Υπεύθυνης Δήλωσης και κινείται
τη διαδικασία υπολογισμού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μέσω Διαβιβαστικού
Σημειώματος που αποστέλλεται επισυναπτόμενα με την Υπεύθυνη Δήλωσης του
ενδιαφερόμενου προς το Γραφείο εσόδων, περιουσίας και ταμείου του Δήμου.

Διαχείριση βλαβών δικτύου ηλεκτροδότησης
Η διαδικασία διαχείρισης των βλαβών του Δικτύου Ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει:
•

Υποβάλλεται το αίτημα για αποκατάσταση της βλάβης του Δικτύου είτε τηλεφωνικά
είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε μέσω του Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου.

•

Όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται καταγράφονται στο ΒΙΒΛΙΟ ΒΛΑΒΩΝ από το
τμήμα τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των
απαραίτητων διαδικασιών αποκατάστασης της βλάβης.

•

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και
συγκοινωνιών ελέγχει αν η βλάβη που έχει καταγραφεί στο ΒΙΒΛΙΟ ΒΛΑΒΩΝ,
βρίσκεται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. ή στο Δίκτυο του Δήμου.

•

Εάν η βλάβη είναι στο δίκτυο του Δήμου γίνεται άμεση αποκατάσταση με σειρά
προτεραιότητας από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου.

•

Εάν η βλάβη είναι στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. πραγματοποιείται έγγραφη ή τηλεφωνική
επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Η. για αποκατάσταση της εν λόγω
βλάβης.

Συντήρηση & Παρακολούθηση κίνησης οχημάτων
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Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση της κίνησης, τήρηση των σχετικών βιβλίων
κίνησης και ο τρόπος συντήρησης όλων των οχημάτων του Δήμου.
Περιγραφή διαδικασίας
Προληπτική συντήρηση οχημάτων
•

Τα αρμόδιο γραφείο του Δήμου υλοποιεί Ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικής
Συντήρησης όλων των οχημάτων που εμπλέκονται στην λειτουργία και οργάνωση
του Δήμου.

•

Πιο συγκεκριμένα, στον Κατάλογο Οχημάτων γίνεται καταγραφή των οχημάτων
που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Η συχνότητα
των προληπτικών συντηρήσεων εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, την
παλαιότητα του και τις βλάβες ή τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει στο
παρελθόν.

•

Αφού ολοκληρωθεί η προληπτική συντήρηση του οχήματος, συμπληρώνεται από
τον οδηγό του οχήματος το Δελτίο Συντήρησης Οχήματος στο οποίο καταγράφονται
οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και επισυνάπτεται σχετικό έντυπο αναφοράς
εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη (εφόσον είναι εφικτό).

•

Σε περίπτωση που υπάρξει έκτατη βλάβη του οχήματος, τότε και πάλι γίνεται
σχετική καταγραφή στο Δελτίο Συντήρησης Οχήματος.

•

Ο Οδηγός του οχήματος είναι Υπεύθυνος Συντήρησης ο οποίος σε συνεργασία με
τον Υπεύθυνο του αρμόδιου γραφείου και τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών
φέρουν την ευθύνη για την ορθή και προγραμματισμένη συντήρηση των
μεταφορικών μέσων του Δήμου.

Παρακολούθηση κίνησης οχημάτων
Το κάθε τμήμα του Δήμου που έχει στην κατοχή του οχήματα του Δήμου, ρυθμίζει τη
διάθεση τους ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τηρεί τα σχετικά
βιβλία και δελτία. Ειδικότερα:
•

Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την τήρηση του Βιβλίου κινήσεως των οχημάτων
του Δήμου, στο οποίο σημειώνει όλες τις επισκευές και τα ανταλλακτικά που
σημειώνονται στο καθένα από αυτά.
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•

Εκδίδει τα δελτία κίνησης και τις διαταγές πορείας των οχημάτων, τα οποία
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον οδηγό του οχήματος

και τα οποία

περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
o

σκοπό κινήσεως

o

ακολουθητέο δρομολόγιο

o

τα επιβαίνοντα πρόσωπα

o

είδος καυσίμων (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, τύπος, είδος, ποσότητα
χορήγησης κλπ.)

o

Εκτελεσθείσες διαδρομές (τόπος και ώρα αναχωρήσεως – αφίξεως, ένδειξη
χιλιομετρητή ή ωρομετρητή)

o

Παρατηρήσεις που σημειώνει ο οδηγός μετά την επάνοδο, όταν
αντιλαμβάνεται τυχόν ελαττωματική συμπεριφορά του αυτοκινήτου κατά
την κίνηση.

•

Τα δελτία κίνησης και οι διαταγές πορείας των οχημάτων υπογράφονται
υποχρεωτικά από τους οδηγούς στο τέλος των εργασιών τους και στη συνέχεια
υποβάλλονται στον Υπεύθυνο υπάλληλο.

•

Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει και στη συνέχεια αρχειοθετεί τα
υποβαλλόμενα δελτία κίνησης και τις διαταγές πορείας σύμφωνα με την αρίθμηση
που τα χαρακτηρίζει στο Αρχείο «ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ».

•

Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική
παραλαβή τους.

•

Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
αυτοκίνητα, να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση τις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής
τους.

Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Η διαδικασία περιγράφει τις δραστηριότητες, τις Τεχνικές, τα Έντυπα και τις Αρμοδιότητες
που σχετίζονται με την Προληπτική και Επισκευαστική (Απρόβλεπτη) Συντήρηση των
Μηχανημάτων και του Εξοπλισμού του Δήμου.
Περιγραφή διαδικασίας
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Η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα Τεχνικά Εγχειρίδια των κατασκευαστών καθώς και την υπάρχουσα
εμπειρία του τεχνικού προσωπικού ανά μηχάνημα.
Σε περίπτωση που ο χειριστής του μηχανήματος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο Δήμο
διαπιστώσει αντικανονική λειτουργία ή, γενικότερα, πρόβλημα σε κάποιο μηχάνημα,
ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο Προϊστάμενο του τμήματος ο οποίος ενεργεί ως
ακολούθως:
•

Παύει τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος.

•

Διερευνά την βλάβη ή την φθορά του.

•

Αποφασίζει για:
o

Μη προγραμματισμένη Συντήρηση Μηχανήματος.

o

Άμεση επισκευή από το προσωπικό του Δήμου, εφόσον υπάρχει τέτοια
δυνατότητα.

o

Άμεση αποστολή σε εξωτερικό συνεργείο ή κλήση ειδικού τεχνικού στον
Δήμο.

o

Άμεση αγορά απαιτουμένων ανταλλακτικών.

o

Παράταση λειτουργίας μηχανήματος και συντήρηση ή επισκευή σε
κατάλληλο χρόνο.

Προληπτική συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού
•

Η Τεχνική Υπηρεσία υλοποιεί Ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης όλου
του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της που εμπλέκονται στη λειτουργία και
οργάνωση του Δήμου.

•

Στον

Κατάλογο

Εξοπλισμού

και

Μηχανημάτων

γίνεται

καταγραφή

των

μηχανημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των
υπηρεσιών του Δήμου. Η συχνότητα των προληπτικών συντηρήσεων εξαρτάται από
τον τύπο του εξοπλισμού/ μηχανήματος, την παλαιότητα του, τις βλάβες ή τα
προβλήματα που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν και τις οδηγίες του
κατασκευαστή του.
•

Αφού ολοκληρωθεί η προληπτική συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού και των
μηχανημάτων, συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο το Δελτίο Συντήρησης
Εξοπλισμού και Μηχανημάτων, στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες που
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πραγματοποιήθηκαν και επισυνάπτεται σχετικό έντυπο αναφοράς εργασιών του
εξωτερικού συνεργάτη (εφόσον είναι εφικτό).
•

Οι συνήθεις εργασίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν:
o

Καθαρισμός: Καθαρισμοί που απαιτούν σταμάτημα και γίνονται με μέριμνα
του

προσωπικού

συντήρησης.

Μόνο

αυτοί

οι

καθαρισμοί

συμπεριλαμβάνονται στις Οδηγίες προληπτικών συντηρήσεων.
o

Αντικατάσταση εξαρτήματος: Όταν από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι κάποιο
εξάρτημα φθείρεται και θέλει αλλαγή ή σπάει μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα ή κάποιες ώρες λειτουργίας ή όταν το συνιστά ο κατασκευαστής,
εντάσσουμε την αντικατάστασή του στην προληπτική συντήρηση.

o

Επισκευή: Ομοίως όπως παραπάνω, όταν από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι
κάποιο συγκρότημα ή εξάρτημα θέλει επισκευή μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα ή κάποιες ώρες λειτουργίας ή κάποια παραγωγή ή όταν το
συνιστά ο κατασκευαστής, εντάσσουμε την κατασκευή στο σύστημα
προληπτικής συντήρησης. Οι επισκευές προγραμματίζονται και γίνονται με
τρόπο που να μην σταματούν οι λειτουργικές διαδικασίες των Δημοτικών
υπηρεσιών.

o

Έλεγχος/ Επιθεώρηση χωρίς όργανα: Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική
ελέγχου προληπτικής συντήρησης.

o

Έλεγχος παραμέτρων (διάγνωση): Συνίσταται σε πρόβλεψη βλαβών μέσω
ανάλυσης της κατάστασης του εξοπλισμού. Η ανάλυση βασίζεται βασικά
σε μέτρηση και παρακολούθηση της εξέλιξης παραμέτρων όπως η
θερμοκρασία, οι δονήσεις, η ροή, χαρακτηριστικά λιπαντικών και άλλα
παρόμοια μεγέθη.

•

Σε περίπτωση που υπάρξει έκτατη βλάβη του εξοπλισμού, τότε και πάλι γίνεται
σχετική καταγραφή στο Δελτίο Συντήρησης Εξοπλισμού και Μηχανημάτων.

•

Η αναφορά των βλαβών του εξοπλισμού γίνεται προς τους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους, από το προσωπικό του Δήμου που χρησιμοποιεί το μηχάνημα/
εξοπλισμό προς την Τεχνική Υπηρεσία.

•

Το προσωπικό αυτό χρησιμοποιεί την παρακάτω κωδικοποιημένη αναφορά
(ταξινόμηση βλαβών σύμφωνα με το αποτέλεσμα), ώστε να δίνεται αμέσως η
σωστή πληροφόρηση. Ταξινόμηση βλαβών σύμφωνα με το αποτέλεσμα:
o

Μη λειτουργία
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•

o

Χαμηλή απόδοση

o

Διακοπτόμενη λειτουργία

o

Ασυνήθιστοι θόρυβοι

o

Κραδασμοί

o

Υπερθέρμανση

o

Υπερφόρτωση

o

Απορύθμιση

Με μέριμνα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, ειδοποιείται τηλεφωνικά ο
υπεργολάβος συντήρησης που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση βλαβών (π.χ.
Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος κ.λπ.).

•

Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής από τους υπεργολάβους γίνεται πάντα υπό
την επίβλεψη υπαλλήλου του Δήμου με τεχνικές γνώσεις. Στο τέλος των εργασιών
γίνεται πάντα παραλαβή του εξοπλισμού

που επισκευάστηκε (δοκιμή καλής

λειτουργίας).

1.3.2.5Υπηρεσίες Καθαριότητας – Πρασίνου
Περιλαμβάνουν τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας
και Πρασίνου του δήμου:
1. Διαχείριση Απορριμμάτων
2. Συντήρηση χώρων πρασίνου
Διαχείριση Απορριμμάτων
Η διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
προγραμματίζονται και εκτελούνται:
•

οι εργασίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του
Δήμου (δρόμοι, πλατείες, πάρκα κλπ.).

•

οι εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (προερχόμενων
από οικίες καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους).

Περιγραφή διαδικασίας
Κατάρτιση προγραμμάτων δράσης
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•

Το Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου καταρτίζει καθημερινά το Ημερήσιο
Πρόγραμμα Δράσης των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου, το οποίο είναι
αρμόδιο

για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή, τη

μεταφορά και απόρριψη των συνήθων αστικών απορριμμάτων.
•

Το Ημερήσιο Πρόγραμμα Δράσης εγκρίνεται και στη συνέχεια διανέμεται στους
υπαλλήλους των συνεργείων καθαριότητας.

•

Το Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου φροντίζει για την έγκαιρη υλοποίηση των
προγραμμάτων καθαριότητας και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
καθαριότητας ή συγκομιδής απορριμμάτων που παρουσιάζονται κατά διαστήματα.

•

Παράλληλα το Τμήματος Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου, καταγράφει,
συγκεντρώνει και τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με τις
εκτελούμενες εργασίες των συνεργείων καθαριότητας, τα οποία αφορούν τα
στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού, των οχημάτων καθαριότητας, των
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται, τα στοιχεία ανάλωσης υλικών κλπ.

Συντήρηση χώρων πρασίνου
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται οι εργασίες
συντήρησης χώρων πρασίνου που αφορούν τη

βελτίωση της καθαριότητας και της

φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου καθώς και των υπαίθριων χώρων γενικότερα μέσα
στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα

παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες,

παρτέρια κλπ.).
Περιγραφή διαδικασίας
Κατάρτιση ημερήσιων προγραμμάτων εργασιών πρασίνου
•

Το Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου καταρτίζει καθημερινά το Ημερήσιο
Πρόγραμμα Εργασιών πρασίνου, το οποίο εγκρίνεται και στη συνέχεια διανέμεται
στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας ,αφού
ολοκληρώσουν τις προγραμματισμένες εργασίες τους , συμπληρώνουν το
«Ημερήσιο Φύλλο Εργασίας Προσωπικού και Ωράριο απασχόλησης».

•

Το «Ημερήσιο Φύλλο Εργασίας Προσωπικού και Ωράριο απασχόλησης»
υποβάλλεται από τους υπαλλήλους στο Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου,
υπογράφεται και ταξινομείται στο φυσικό αρχείο «Ημερήσια Φύλλα Εργασίας
Προσωπικού και Ωραρίου απασχόλησης».
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Κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων - αναφορών
•

Το Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου καταρτίζει στο τέλος κάθε ημερολογιακού
έτους «Ετήσια έκθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου» στην οποία καταγράφονται
τα ακόλουθα:
o

Χώροι τακτικής συντήρησης πρασίνου

o

Μηχανήματα – εργαλεία για τις ανάγκες συντήρησης πρασίνου

o

Αναλυτική περιγραφή, σύμφωνα με το είδος των εργασιών που
πραγματοποιούνται σε:

o

▪

ανά μήνα

▪

2 – 4 φορές ανά έτος

▪

περίπου μια φορά το μήνα

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε
χώρο τακτικής συντήρησης πρασίνου του Δήμου.

•

Το Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου, καταρτίζει εβδομαδιαίες αναφορές με
πλήρη στοιχεία των εργασιών συντήρησης που εκτελέστηκαν ανά υπάλληλο του
Δήμου.
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2.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

2.1. Οργάνωση έργων τεχνικής βοήθειας
2.1.1. Προγραμματισμός Έργων Τεχνικής Βοήθειας
Στόχος των έργων Τεχνικής Βοήθειας από Οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι η παροχή σε ένα ΟΤΑ εξειδικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα αναγκών, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης
έργων. Τέτοιες ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της
προόδου των έργων, την κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων σε θέματα διαχείρισης των
έργων για συμμετοχή σε εξειδικευμένες ενέργειες και τη γενικότερη υποστήριξη σε τοπικό
επίπεδο για το σχεδιασμό λειτουργίας, την ανάπτυξη και καθοδήγηση στελεχών που
αναλαμβάνουν τη διαχείριση των έργων της χώρας σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
Οι απαιτήσεις αυτές οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε αιρετής αλλά και
υπηρεσιακής διοίκησης για αποτελεσματικό χρονικό - οικονομικό προγραμματισμό και
έλεγχο προόδου των σχετικών έργων της. Με αυτές τις υπηρεσίες το ΙΤΑ θα αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά το κρίσιμο θέμα του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού και
ελέγχου προόδου του έργου, της οργανωμένης χρήσης των πόρων αλλά και της άρτιας
παρουσίασης όλων των σχετικών στοιχείων της εξέλιξης του έργου σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Αναλυτικότερα οι ανάγκες Ανάπτυξης Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Προόδου
Έργων περιλαμβάνουν:
•

ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων του έργου και επιλογή του κατάλληλου
λογισμικού χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού (CPM, PERT) για την
παρακολούθηση του έργου

•

ανάπτυξη διαδικασιών και εντύπων για την υποστήριξη της παρακολούθησης του
έργου και εκπόνηση αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού και οργάνωσης του
έργου με ιεραρχική ανάλυση των δραστηριοτήτων και των μετώπων εργασίας
(Work Breakdown Structure - WBS)

•

συνεχής

παρακολούθηση

της

εξέλιξης

του

έργου

με

ενημέρωση

του

χρονοδιαγράμματος με πραγματικά στοιχεία από την εκτέλεση του έργου και
έλεγχο των επιπτώσεων στην κρίσιμη διαδρομή
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•

εισήγηση διορθωτικών επεμβάσεων για τη σύγκλιση με τους χρονικούς στόχους του
έργου, καθώς επίσης και τη βέλτιστη οργάνωση της εκτέλεσης των εργασιών
(αλληλουχία υλοποίησης) και τη χρήση των απαιτούμενων μέσων παραγωγής
(πόρων)

•

έκδοση αναλυτικών αναφορών προόδου του έργου

•

πλήρης κάλυψη όλων των συμβατικών απαιτήσεων προγραμματισμού και ελέγχου
προόδου που έχει ο Κύριος του Έργου και οι εκπρόσωποί του (Υπηρεσίες
Επίβλεψης, Σύμβουλοι) ή άλλοι συμμετέχοντες.

2.1.2. Σύστημα Διοίκησης Έργων Τεχνικής Βοήθειας
Το σύστημα διοίκησης έργων Τεχνικής Βοήθειας είναι ένα σύνολο εργαλείων, τεχνικών,
μεθοδολογιών,

παραγωγικού

δυναμικού

και

διαδικασιών

που

χρησιμοποιείται

προκειμένου να διοικηθεί ένα έργο. Στη περίπτωση μας είναι σίγουρα επίσημο και καλά
καθορισμένο, και βοηθάει τον υπεύθυνο έργου να οδηγήσει αποτελεσματικά το έργο στην
ολοκλήρωση του. Το σύστημα είναι ένα σύνολο διεργασιών και σχετικών λειτουργιών
ελέγχου που συγχωνεύονται και συνδυάζονται σε ένα ενοποιημένο, λειτουργικό σύνολο.
Το σχέδιο διοίκησης έργου περιγράφει πως θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα διοίκησης
έργων. Το περιεχόμενο του συστήματος έργων ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή
εφαρμογής, τις οργανωτικές επιδράσεις, την πολυπλοκότητα του έργου και τη
διαθεσιμότητα υφιστάμενων συστημάτων. Οι οργανωτικές επιδράσεις διαμορφώνουν το
σύστημα εκτέλεσης έργων εντός του οργανισμού που είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος, αλλά
και βάση του συνεργαζόμενου ΟΤΑ. Το σύστημα ρυθμίζεται ή προσαρμόζεται προκειμένου
να εξυπηρετήσει οποιεσδήποτε επιδράσεις επιβληθούν από τον εμπλεκόμενο φορέα.

2.1.3. Οι Αρχές που διέπουν τα έργα Τεχνικής Βοήθειας
Η προετοιμασία, ωρίμανση, σχηματοποίηση, διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, αποτελεί μια ελεύθερη εν πολλοίς διαδικασία η οποία
εξαρτάται από πλήθος παραγόντων και παραμέτρων. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές
παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη μορφή και τις ανωτέρω διαδικασίες ποικίλουν και
παράλληλα αλληλοεπιδρούν. Ένα πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας δεν είναι ανεξάρτητο του
εξωτερικού περιβάλλοντος του ΟΤΑ.
Είναι σαφές, ότι τέτοια έργα αποτελούν πρακτικά στρατηγικές επιλογές, οι οποίες
επηρεάζουν δραματικά τον τρόπο λειτουργίας του ΟΤΑ, σε συγκεκριμένους νευραλγικούς
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τομείς του. Για την αποτελεσματική λοιπόν ωρίμανση και προετοιμασία των έργων αυτών,
αλλά και για την κεντρική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση τους, απαιτούνται
νέες δομές σε επίπεδο ΙΤΑ. Οι δομές αυτές οφείλουν να δρουν πολλαπλασιαστικά στις
υπάρχουν τομεακές δομές ανάπτυξης πολιτικής να είναι ελαφριές, και να μην προσθέτουν
σημαντικό διοικητικό βάρος, σε κανένα εμπλεκόμενο μέλος. Ακόμα, όπως θα αναλυθεί στη
συνέχεια, οφείλουν να ακολουθούν μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά που επιβάλει η
σύγχρονη επιστήμη ωρίμανσης και υλοποίησης τέτοιων πολύπλοκων και απαιτητικών
έργων.

2.2. Οι γενικότερες τάσεις διεθνώς για την οργάνωση έργων τεχνικής
βοήθειας
Η διεθνής εμπειρία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δομών ωρίμανσης,
οργάνωσης και διοίκησης έργων Τεχνικής Βοήθειας

δεν μπορούν παρά να είναι

συνυφασμένες με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό,
τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Οι αλλαγές αυτές οδηγούν στην ανάγκη αναδιατύπωσης των βασικών οργανωτικών και
λειτουργικών αρχών και εναρμόνισης τους με τις αλλαγές στους οργανισμούς τους οποίους
εξυπηρετούν. Οι κινητήριες δυνάμεις που ωθούν προς την αναδιοργάνωση των δομών
αυτών σε διεθνές επίπεδο αφορούν:
•

Την παροχή νέων δυνατοτήτων και αυξημένης λειτουργικότητας με τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι σημερινές δημόσιες υπηρεσίες,
επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που
όλο και περισσότερο απαιτεί ευελιξία (flexibility) και κινητικότητα (mobility). Κατά
συνέπεια οι δομές διοίκησης αναδιοργανώνονται, ώστε να είναι σε θέση να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των έργων για αλλαγές, καθώς και να παρέχουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες σε συνεχή και τακτική βάση.

•

Την πολυπλοκότητα των εξωτερικών επιδράσεων. Η απελευθέρωση και
παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια της
κοινωνίας της πληροφορίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν
καταλυτικά στη μορφή και τη δομή της δημόσιας διοίκησης και στις επιλογές που
πρέπει να κάνουν ώστε να είναι αποτελεσματικές αναφορικά με το κόστος και την
παρεχόμενη υπηρεσία προς του πολίτες.
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•

Την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η ποιότητα των υπηρεσιών (quality of
service) αποτελεί θεμελιώδες μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης και του Δημόσιου
Τομέα πλέον. Η βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής των μονάδων που
αναλαμβάνουν τον συντονισμό και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών και των
διαδικασιών στον δημόσιο τομέα, με στόχο τη παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών, γίνεται κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας.

•

Την Ευελιξία και τη Διεθνή Παρουσία. Η χώρα μας δεν είναι ένα απομονωμένο
κράτος. Αντίθετα είναι μέλος των μεγαλύτερων και σημαντικότερων ίσως διεθνών
οργανισμών ανά την υφήλιο. Το γεγονός αυτό της επιτρέπει αλλά και την επιβάλει
να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και να
διεκδικεί την εισαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από τους οργανισμούς στους
οποίους συμμετέχει.

2.2.1. Τάσεις στην οργάνωση των Δομών Διοίκησης
Οι κύριες τάσεις οργάνωσης κρίσιμων μονάδων συντονισμού έργων προώθησης κρίσιμων
εργασιών, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
•

Χρήση παροχέων εξωτερικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, για περιπτώσεις
που απαιτείται σημαντική εμπειρία.

•

Μείωση του μεγέθους των Διοικητικών Μηχανισμών

•

Εναρμόνιση της οργανωτικής δομής των Διοικητικών Μηχανισμών με τις
ζητούμενες λειτουργίες.

2.2.2. Χρήση εξωτερικών υπηρεσιών
Η χρήση παροχέων εξωτερικών υπηρεσιών με την εμπλοκή Οργανισμών όπως το ΙΤΑ δεν
αποτελεί βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Αντίθετα, η αυξανόμενη χρήση τέτοιων υπηρεσιών
αποτελεί σημαντική και μακροχρόνια μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ εσωτερικών και
εξωτερικών πόρων της χώρας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και
εξειδικευμένης υποστήριξης.
Το εύρος της χρήσης τέτοιων υπηρεσιών είναι εξαιρετικά μεγάλο και μπορεί να κυμαίνεται
από την παραχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού για συγκεκριμένα έργα και υπηρεσίες
που διαχειρίζεται και διοικεί ο ίδιος ο οργανισμός, έως την πλήρη ανάθεση της υλοποίησης
ολόκληρων τομέων αναδιαρρύθμισης και της λειτουργίας.
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Με βάση τα παραπάνω, η πρόκληση για τις δομές διοίκησης είναι τόσο η βέλτιστη επιλογή
του οργανισμού, του σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου όσο και η συστηματική
διαμόρφωση και η μεθοδική διαχείριση των συμβολαίων με όλους τους εμπλεκόμενους.
Η τάση αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δομή των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι δομές διοίκησης και συντονισμού στο μέλλον.
Ο ρόλος τους εστιάζεται πλέον:
•

στο στρατηγικό σχεδιασμό των έργων τεχνικής βοήθειας,

•

στη διοίκηση έργων και τη διαχείριση των συμφωνιών και διεθνών υποχρεώσεων
και δεσμεύσεων

•

στη διαχείριση / διοίκηση των σχέσεων των δομών διοίκησης με τις υπόλοιπες
μονάδες και λειτουργίες του κράτους, και

•

στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής των μεταρρυθμίσεων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.

2.2.3. Μείωση μεγέθους των Δομών Διοίκησης
Η μείωση του μεγέθους των Δομών Διοίκησης είναι μία διεθνής τάση που συνδέεται:
•

Είτε με τη (μερική ή ολική) χρήση εξωτερικών υπηρεσιών.

•

Είτε με την μετατροπή των Δομών Διοίκησης σε μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού
και στοχευμένου Επιχειρησιακού Συντονισμού με νέα μοντέλα οργάνωσης,
χρηματοδότησης και διακυβέρνησης (governance).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση, η τάση αυτή δεν συνεπάγεται την επιστροφή
στη δομή της συγκεντρωτικής κεντρικής διοίκησης, δηλαδή στο συνηθισμένο μοντέλο
οργάνωσης της δεκαετίας του 80 και των αρχών του 90.
Αντίθετα, η τάση της ενοποίησης/ συγχώνευσης (consolidation) των λειτουργιών και
οργανωτικών μονάδων και της μείωσης του μεγέθους τους είναι συνδεδεμένη με την
ανάπτυξη κέντρων δεξιοτήτων (competence centers) σε εξειδικευμένα θέματα και την
εκτεταμένη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η διεθνής πρακτική είναι η προσεκτική και συστηματική
εναρμόνιση της οργανωτικής δομής με τις στρατηγικές και επιχειρησιακές πρακτικές και
ανάγκες.

102

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

2.2.4. Εναρμόνιση οργανωτικής δομής με λειτουργίες
Η σύγχρονη τάση διοίκησης έχει διεθνώς αναγνωρίσει την αξία των δια-τομεακών
λειτουργιών και έχουν σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει στη βελτίωση, τον ανασχεδιασμό ή
ακόμη και τη ριζική αναδιάταξη των οργανωτικών τους σχημάτων. Η ανάπτυξη
γενικευμένων μοντέλων λειτουργιών (process models) αποτελεί σημαντικό παράγοντα που
επιτρέπει στις μοντέρνες δομές διοίκησης το σχεδιασμό οργανωτικών δομών και
μηχανισμών που εναρμονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις λειτουργίες, ενώ συγχρόνως
μειώνουν την πολυπλοκότητα και βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης διοικητικής
λειτουργίας. Επιπλέον, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στον συρρικνούμενο ελληνικό δημόσιο
τομέα, επιτρέπει την απεμπλοκή πλεονάζοντος προσωπικού, σε άλλες απαραίτητες
εργασίες, ενώ αποτρέπει και την ανάμιξη αρμοδιοτήτων.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το ζητούμενο με βάση τη
σύγχρονη τάση στην οργάνωσης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δυναμικά
διαμορφούμενων δομών (dynamic modular structures) με έμφαση:
•

Στην ανάπτυξη κέντρων δεξιοτήτων (competence centers).

•

Στην οργάνωση με βάση τις λειτουργίες (process-based organization).

•

Στην ανάπτυξη των σχέσεων με τις άλλες μονάδες και κέντρα διοίκησης.

2.2.4.1Κέντρα Δεξιοτήτων
Μία από τις σημαντικότερες τάσεις στην οργάνωση των δομών διοίκησης τα τελευταία
χρόνια είναι η αυξημένη εξειδίκευση ανά θεματική ενότητα δίνοντας όμως βάση στις νέες
δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και οι υποδομές επικοινωνιών.
Η τάση αυτή είναι εμφανής στην ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα
τεχνολογίας, προκύπτει, όμως, και από την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που αντιμετωπίζει η πληθώρα έργων τεχνικής
βοήθειας.
Τα κέντρα δεξιοτήτων (competence centers) αποτελούν το σύγχρονο τρόπο οργάνωσης
ώστε να διασφαλίζεται:
•

η συστηματική διαχείριση και υποστήριξη των έργων τεχνικής βοήθειας (projectbased management and support),
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•

η συσσώρευση γνώσης σε εξειδικευμένα τομεακά θέματα (sectoral knowledge
repositories),

•

η ομαδοποίηση των πόρων (resource pools) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε
διαφορετικά συστήματα ή τομείς.

Τα κέντρα δεξιοτήτων που αφορούν τη διαχείριση και υποστήριξη έργων τεχνικής
βοήθειας, οργανώνονται συνήθως με τη μορφή ομάδων έργου, με τη διαφορά ότι έχουν
μακροχρόνιο ορίζοντα και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης έργων.
Τα κέντρα δεξιοτήτων που στοχεύουν στη συσσώρευση γνώσης συνήθως ασχολούνται με
την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εξειδικευμένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων. Θα πρέπει,
όμως, να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του Δημόσιου Τομέα η ανάπτυξη κέντρων
δεξιοτήτων που στοχεύουν στη συσσώρευση γνώσης είναι μάλλον περιορισμένη,
δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων υλοποιούνται από τρίτους φορείς
με χρήση τεχνικών outsourcing. Εντούτοις, οι όποιες νέες δομές και μεταρρυθμίσεις
προωθούνται οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους, και να προωθούν την τάση αυτή.
Τα κέντρα δεξιοτήτων που στοχεύουν στην ομαδοποίηση των πόρων υποστηρίζουν
συνήθως κατανεμημένους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες παρέχοντας την
απαραίτητη πληροφόρηση και τους πόρους που απαιτούνται για τα έργα τεχνικής
βοήθειας.
Σε κάθε περίπτωση η δομή και χρήση των κέντρων δεξιοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τις απαιτήσεις του οργανισμού για κατανομή των ενεργειών ανάπτυξης και διοικητικής
υποστήριξης, καθώς και τις οργανωτικές επιλογές για συγκέντρωση ή όχι του ελέγχου.
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των κέντρων δεξιοτήτων συνήθως περιλαμβάνουν:
•

Τη συγκέντρωση και την οργάνωση των πηγών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
το σύνολο του οργανισμού, του υπουργείου ή του τομέα ενδιαφέροντος.

•

Την παροχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε προκαθορισμένα χρονικά
όρια.

•

Τη συμμετοχή στον προσδιορισμό των προτύπων αρχιτεκτονικής για τα
προωθούμενα συστήματα διοίκησης.

Η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των κέντρων δεξιοτήτων
βασίζεται κυρίως στη χρήση των πόρων τους (π.χ. με ανθρωποώρες), τη ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα των πόρων.
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2.2.4.2Οργάνωση με βάση τις λειτουργίες
Η πολυπλοκότητα και συνθετότητα των θεμάτων που άπτονται των έργων τεχνικής
βοήθειας, καθώς και η συνεχής διαφοροποίηση και εξέλιξη της διοικητικής επιστήμης αλλά
και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει πολλές χώρες και μεμονωμένους οργανισμούς στη
οργάνωση Δομών Διοίκησης για προώθηση πολιτικών με βάση τις δια-τμηματικές
λειτουργίες (cross-functional processes).
Η οργάνωση με βάση τις λειτουργίες έχει πολλά πλεονεκτήματα, εφόσον οι λειτουργίες:
•

είναι δομημένες και σταθερές,

•

τα αποτελέσματά τους είναι δυνατόν να ελεγχθούν και να βελτιωθούν, και

•

συνδέουν οργανωτικούς ρόλους και υπευθυνότητες με έμφαση στον τρόπο
εργασίας.

Ενδεικτικές ομάδες λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά είναι οι εξής:
•

Λειτουργίες διοίκησης (περιλαμβάνουν το στρατηγικό σχεδιασμό, την κατάρτιση
προϋπολογισμού, την εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, την
ανάπτυξη κέντρων δεξιοτήτων, τη διαχείριση συμβάσεων, κλπ).

•

Λειτουργίες ανάπτυξης συστημάτων (περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης, την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, την
εγκατάσταση και συντήρηση τους, τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαχείριση
δεδομένων, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, κλπ).

•

Λειτουργίες διαχείρισης της χρήσης (περιλαμβάνουν τη διαχείριση της πρόσβασης
των πολιτών στις σχεδιαζόμενες υπηρεσίες, την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
την υποστήριξη των πολιτών, κλπ).

•

Λειτουργίες διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας (περιλαμβάνουν τη διαχείριση
της ασφάλειας, το σχεδιασμό της δυναμικότητας, τις διαδικασίες ανάκτησης
δεδομένων και αποκατάστασης – backup & recovery, κλπ).

•

Λειτουργίες διαχείρισης των πόρων (περιλαμβάνουν την προμήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη διαθεσιμότητα
λογισμικού και εξοπλισμού, κλπ).
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•

Λειτουργίες υπηρεσιών υποστήριξης (περιλαμβάνουν τις διαδικασίες help desk, την
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την τεκμηρίωση, κλπ).

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί ότι πλήθος διεθνών οργανισμών, αλλά και πλήθος
ανεπτυγμένων κρατών έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη γενικευμένων μοντέλων
λειτουργιών (process models), με στόχο να υποστηρίξουν και διευκολύνουν την οργάνωσης
των Διοικητικών Δομών τους με βάση τις λειτουργίες. Είναι λογικό λοιπόν το προτεινόμενο
σχήμα διοίκησης, να ακολουθεί πέρα από την αρχή της απλότητας και την αρχή οργάνωσης
με βάση τις λειτουργίες.

2.2.4.3Σχέσεις με τις άλλες μονάδες
Μία διακριτή τάση στην οργάνωση των Δομών Διοίκησης έργων Τεχνικής Βοήθειας από
Οργανισμούς είναι η έντονη χρήση της διαχείρισης σχέσεων (relationship management) με
σκοπό τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των δομών διοίκησης, των οργανισμών και των
εμπλεκόμενων φορέων.
Η δημιουργία των λειτουργιών διαχείρισης σχέσεων, καθώς και η ανάθεση αυτού του
ρόλου σε στελέχη του ΙΤΑ (relationship managers ή account managers), αποτελεί
προσπάθεια σαφούς και συστηματικής αντιμετώπισης των θεμάτων ικανοποίησης των
απαιτήσεων των πολιτών από τα νέα διοικητικά συστήματα – ή σε αλλαγές σε υπάρχοντα
συστήματα.
Ο ρόλος των relationship managers είναι:
•

Να υποστηρίζουν τα υπόλοιπα τμήματα/διευθύνσεις του δημοσίου στον εντοπισμό
και αναλυτικό προσδιορισμό των απαιτήσεων σε διοικητικά συστήματα.

•

Να αναλύουν και σχεδιάζουν εναλλακτικούς τρόπους υποστήριξης των αναγκών
του υπόλοιπου Δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα με τα νέα διοικητικά
συστήματα.

•

Να διασφαλίζουν τη ικανοποίηση των πολιτών από τη χρήση των υπηρεσιών που
παρέχει η δημόσια διοίκηση μετά την ολοκλήρωση των έργων τεχνικής βοήθειας.
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2.3. Οργάνωση Τεχνικής Βοήθειας σε ΟΤΑ
2.3.1. Μονάδα Τεχνικής Βοήθειας
Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της
παρακολούθηση και τον έλεγχο έργων Τεχνικής Βοήθειας, είναι απαραίτητη η δημιουργία
ξεχωριστών αυτοτελών δομών εντός των υπαρχόντων οργανισμών. Ο λόγοι πίσω από αυτή
τη προσέγγιση είναι οι εξής:
•

Είναι προτιμητέο οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται σε τέτοια έργα να μην
εμπλέκονται και στις κανονικές εργασίες.

•

Ο όγκος της δουλειάς, είναι σημαντικός, και είναι τέτοιος ώστε να απαιτεί άτομα
να εργάζονται αποκλειστικά σε στρατηγικό επίπεδο στις δράσεις αυτές.

Η αποστολή της Μονάδας αυτής θα είναι η στρατηγικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση
και διοίκηση των έργων Τεχνικής Βοήθειας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ΟΤΑ.

2.3.2. Οργανωτική Δομή
Η προτεινόμενη δομή είναι η κάτωθι:
•

Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.)

•

Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ)

•

Τμήμα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών

•

Τμήμα Υποστήριξης Νομικών Θεμάτων με εξειδίκευση σε θέματα διαγωνισμών και
προμηθειών δημοσίου

•

Τμήμα Εμπειρογνωμόνων αναλόγως της θεματολογίας υποστήριξης:
o

Οικονομικής Διαχείρισης

o

Προμηθειών/ Διαγωνισμών

o

Διοικητικής Λειτουργίας

o

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.

Το Οργανόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει διαγραμματικά την οργανωτική δομή και
την εσωτερική διάρθρωση της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας.
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Επιστημονικός
Υπεύθυνος

Γραμματειακή
Υποστήριξη

Τμήμα ΤΠΕ και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Τμήμα Υποστήριξης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Υποστήριξης
Νομικών Θεμάτων

Τμήμα
Εμπειρογνωμόνων

2.3.3. Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες Επιστημονικού Υπευθύνου
•

Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών
λειτουργιών και δραστηριοτήτων.

•

Συντονίζει τις δραστηριότητες της Μονάδας και αναθέτει τις αρμοδιότητες στα
στελέχη.

•

Συστήνει τις κατάλληλες ομάδες εργασίας όπου απαιτείται συνεργασία
διαφορετικών ειδικοτήτων.

•

Έχει την ευθύνη της επίβλεψης και παρακολούθησης των εργασιών Τεχνικής
Βοήθειας.

•

Έχει την ευθύνη του ελέγχου και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
εργασιών.

•

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της Μονάδας με το ΙΤΑ και την ΚΕΔΕ.

•

Είναι υπόλογος απέναντι στο ΔΣ του ΙΤΑ.

Αρμοδιότητες Γραμματειακής Υποστήριξης
•

Οργάνωση και τήρηση του αρχείου της Μονάδας (φυσικού και ηλεκτρονικού).

•

Διεκπεραιώνει διοικητικές εργασιών της Μονάδας.

•

Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την κατανομή των εργασιών.

108

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

•

Συνεργάζεται με τα Στελέχη της Μονάδας για τη διοικητική υποστήριξη των
εργασιών, εάν απαιτείται.

•

Συνεργάζεται με τα Στελέχη για την τήρηση και εμπλουτισμό του αρχείου της
Μονάδας.

•

Επιμελείται τον προγραμματισμό και την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων
και σεμιναρίων (webinar).

Αρμοδιότητες Τμήματος ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
•

Υποστήριξη και διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Μονάδας.

•

Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων λογισμικού που σχετίζεται με τη λειτουργία
της πλατφόρμας.

•

Εκπαίδευση χρηστών και Στελεχών στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

•

Εξυπηρέτηση χρηστών.

•

Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

•

Παροχή υποστήριξης ΟΤΑ σε θέματα ΤΠΕ και ΗΔ.

•

Τήρηση και εμπλουτισμό αρχείου (φυσικού – ηλεκτρονικού) της Τεχνικής Βοήθειας.

•

Συνεργασία με Επιστημονικό Υπεύθυνο για την εκτέλεση εργασιών ΤΠΕ και ΗΔ.

•

Συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας.

•

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων (webinar) για θέματα ΤΠΕ
και ΗΔ.

Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών
•

Υποστήριξη ΟΤΑ σε θέματα Τεχνικών Έργων και αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών.

•

Συνεργασία με Επιστημονικό Υπεύθυνο για την εκτέλεση εργασιών.

•

Συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας.

•

Τήρηση και εμπλουτισμό αρχείου (φυσικού – ηλεκτρονικού) της Τεχνικής Βοήθειας.

•

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων (webinar) για θέματα που
αφορούν σε Τεχνικά Έργα.

Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης Νομικών Θεμάτων
•

Συστηματική παρακολούθηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

•

Τήρηση νομικού αρχείου.

•

Τήρηση και εμπλουτισμό αρχείου (φυσικού – ηλεκτρονικού) της Τεχνικής Βοήθειας.
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•

Παροχή γνωμοδοτήσεων σε ΟΤΑ για θέματα διαγωνισμών και προμηθειών.

•

Υποστήριξη ΟΤΑ στην κατάρτιση όρων διακηρύξεων.

•

Ενημέρωση του Επιστημονικού Υπευθύνου για εκτέλεση των εργασιών Τεχνικής
Βοήθειας.

•

Συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας.

•

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων (webinar) για Νομικά
θέματα διαγωνισμών.

Αρμοδιότητες Τμήματος Εμπειρογνωμόνων
•

Υποστήριξη ΟΤΑ σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών/ Διαγωνισμών,
Διοικητικής Λειτουργίας, Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.

•

Συνεργασία με Επιστημονικό Υπεύθυνο για την εκτέλεση εργασιών.

•

Συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας.

•

Τήρηση και εμπλουτισμό αρχείου (φυσικού – ηλεκτρονικού) της Τεχνικής Βοήθειας.

•

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων (webinar) για θέματα
Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών/ Διαγωνισμών, Διοικητικής Λειτουργίας,
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.

2.3.4. Αριθμός Στελεχών και απαιτούμενα προσόντα
2.3.4.1Αριθμός στελεχών
Ο προτεινόμενος αριθμός προσωπικού της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας είναι εννέα (9)
άτομα εκ των οποίων τα πέντε (5) θα παρέχουν τις υπηρεσίες σε μόνιμη βάση.
Η ενδεικτική κατανομή των στελεχών στα αντίστοιχα Τμήματα της Μονάδας Τεχνικής
Υποστήριξης έχει ως εξής:
•

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ένα (1) άτομο

•

Γραμματειακή υποστήριξη: ένα (1) άτομο

•

Τμήμα ΤΠΕ και ΗΔ: ένα (1) άτομο

•

Τμήμα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών: ένα (1) άτομο

•

Τμήμα Υποστήριξης Νομικών Θεμάτων: ένα (1) άτομο

•

Τμήμα Εμπειρογνωμόνων: τέσσερα (4) άτομα
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2.3.4.2Προσόντα στελεχών
Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας της
Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας είναι τα εξής:
Θέση

Απαιτούμενα Προσόντα
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με μεταπτυχιακές σπουδές και
συνολική

επαγγελματική

εμπειρία

τουλάχιστον

δεκαπενταετής (15), εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10)
συναφής με το αντικείμενο.
Από την συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
πενταετή (5) σε θέση Επιστημονικού Υπευθύνου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διοικητικές

ικανότητες

προγραμματισμού

−

(σχεδιασμού,

συντονισμού,

οργάνωσης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης των πόρων και έργων), επικοινωνιακές
δεξιότητες.
Γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

πληροφοριακών συστημάτων.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας.
Σπουδές ή και τριετή (3) εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και
αυτοματισμού γραφείου, ή τεχνικά θέματα πληροφορικής,
καθώς και στα ειδικότερα θέματα του αντικειμένου
εργασίας.
Γραμματειακή Υποστήριξη

Καλή

γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικού

υπολογιστή

και

εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας.
Στέλεχος Τμήματος ΤΠΕ και
ΗΔ

Πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση Πληροφορικής,
με σπουδές και πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία από την
οποία τουλάχιστον τριετής (3) στο ίδιο ή σε συναφές με τη
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Θέση

Απαιτούμενα Προσόντα
συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο.
Ικανότητες διαχείρισης ομάδων, προγραμμάτων και έργων.
Άριστη

γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και πληροφοριακών
συστημάτων.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας.
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Μηχανικός) και συνολική
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαετή (10) ή
μεταπτυχιακές

σπουδές

και

οκταετή

(8)

συνολική

επαγγελματική εμπειρία.
Από τη συνολική αυτή εμπειρία τουλάχιστον πενταετής (5)
στην παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνικού Συμβούλου
Στέλεχος Τμήματος

σε ΟΤΑ.

Υποστήριξης Τεχνικών

Διοικητικές

ικανότητες

Υπηρεσιών

προγραμματισμού

−

(σχεδιασμού,

συντονισμού,

οργάνωσης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης των πόρων και έργων), επικοινωνιακές
δεξιότητες.
Γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

ή

και

πληροφοριακών συστημάτων.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας
Πανεπιστημιακή

εκπαίδευση

(Νομικός)

και

συνολική

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαετή (10) ή
Στέλεχος Τμήματος
Υποστήριξης Νομικών

μεταπτυχιακές

σπουδές

και

οκταετή

(8)

συνολική

επαγγελματική εμπειρία.

Θεμάτων
Από τη συνολική αυτή εμπειρία τουλάχιστον πενταετής (5)
στην παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης σε ΟΤΑ ή/και
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Θέση

Απαιτούμενα Προσόντα
Φορέων Δημοσίου τομέα με ειδίκευση σε θέματα
διαγωνισμών και προμηθειών.
Γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

ή

και

πληροφοριακών συστημάτων.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και συνολική επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον δεκαετή (10) ή μεταπτυχιακές
σπουδές και οκταετή (8) συνολική επαγγελματική εμπειρία.
Από τη συνολική αυτή εμπειρία τουλάχιστον πενταετής (5)
στην παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης σε ΟΤΑ ή/και Φορέων
Δημοσίου τομέα ανάλογα με τη θεματολογία: θέματα
Οικονομικής

Διαχείρισης,

Προμηθειών/

Διαγωνισμών,

θέματα Διοικητικής Λειτουργίας, Διαχείριση Έργων και
Στέλεχος Τμήματος
Εμπειρογνωμόνων

Προγραμμάτων.
Διοικητικές

ικανότητες

προγραμματισμού

−

(σχεδιασμού,

συντονισμού,

οργάνωσης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης των πόρων και έργων), επικοινωνιακές
δεξιότητες.
Γνώση

χρήσης

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

ή

και

πληροφοριακών συστημάτων.
Καλή γνώση − χρήση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας

2.3.5. Ωράριο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών
Η ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας προβλέπεται να λειτουργούν
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους επί 24ώρου βάσεως, καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου
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και αργιών) μεταξύ 08:00 – 16:00 κάτω από χειριστική επίβλεψη, και τις υπόλοιπες ώρες
και ημέρες χωρίς.
Στο πενθήμερο λειτουργίας η υποστήριξη των ΟΤΑ γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό
της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας μέσω απομακρυσμένης βοήθειας και εάν απαιτείται μέσω
τηλεφώνου μεταξύ 08:00 – 16:00.

2.4. Η εμπλοκή των δομών διοίκησης του ΙΤΑ στον κύκλο ζωής έργου
Τεχνικής Βοήθειας
Κάθε πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας, διέρχεται από μία σειρά φάσεων κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Αυτή ξεκινά με την αντίληψη και εντοπισμό του κύριου προβλήματος το οποίο θα
κληθεί να αντιμετωπίσει το ΙΤΑ σε σχέση με κάθε ΙΤΑ

και ολοκληρώνεται με την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση του αλλά και την κεφαλαιοποίηση
των καλών πρακτικών και μαθημάτων της υλοποίησης, έχοντας διατρέξει συνολικά πέντε
σημαντικές φάσεις:
1. Εκτίμηση Αναγκών/Προσδιορισμός Προβλήματος: στην πρώτη αυτή φάση
εντοπίζονται και ιεραρχούνται τα προβλήματα και οι ανάγκες της ομάδας-στόχου,
προκειμένου να αναπτυχθεί και η κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση
τους. Η φύση του προβλήματος, η ομάδα στόχος και η ιδιαίτερη επιλεγμένη
στρατηγική παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις του σε ποια σημεία χρειάζεται
υποστήριξη ο ΟΤΑ. Η πρώτη διάγνωση ανάγκης, έρχεται από τον Ε.Υ.
2. Σχεδιασμός Έργου: Κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου καθορίζονται οι ακριβείς
παράμετροι της παρέμβασης που επιλέγεται για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (στόχοι), τα προαπαιτούμενα για
την υλοποίηση, οι δράσεις μέσω των οποίων θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα, οι
δείκτες για να παρακολουθείται η πρόοδος της υλοποίησης και η μέτρηση της
υλοποίησης των στόχων και βασικές υποθέσεις εργασίας που μπορούν να
επηρεάσουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
3. Υλοποίηση: Στη φάση της υλοποίησης πραγματοποιούνται οι δράσεις οι οποίες
έχουν επιλεγεί και προσδιοριστεί στο αναλυτικό σχέδιο του προγράμματος για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.
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4. Παρακολούθηση/Αξιολόγηση/Βελτιστοποίηση:

Η

παρακολούθηση

και

η

αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε
έργου, καθώς αφορά το πώς μετρούνται τα αποτελέσματα της επέμβασης που
πραγματοποιείται. Επιπλέον, ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο παρακολούθησης και
αξιολόγησης συμβάλλει στην καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος και επιτρέπει
έγκαιρες αλλαγές μόλις αυτές κρίνονται αναγκαίες.
5. Κεφαλαιοποίηση: όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται και η αποτίμηση
καλών πρακτικών, μεθοδολογιών και μαθημάτων τα οποία έχουν προκύψει κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης. Όλα αυτά θα πρέπει να πάρουν γραπτή μορφή και να
γίνουν κτήμα όλων των εμπλεκομένων.

2.4.1. Κύριες Αρχές της Διοίκησης Έργων – ο ρόλος των ειδικών δομών διοίκησης
Η Διοίκηση έργων είναι η εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις
δραστηριότητες ενός έργου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από αυτό. Η
διοίκηση έργων επιτυγχάνεται μέσω διεργασιών, οι οποίες χρησιμοποιούν τις γνώσεις τις
ικανότητες, τα εργαλεία και τις τεχνικές διοίκησης έργων και οι οποίες δέχονται εισόδους
και δημιουργούν εξόδους.
Για να είναι επιτυχημένο ένα τέτοιο ειδικό έργο τεχνικής βοήθειας, πρέπει οι εμπλεκόμενη
ομάδα διοίκησης και κυρίως το ΕΣΜ:
•

Να επιλέξει τις κατάλληλες διεργασίες από τις Ομάδες Διεργασιών Διοίκησης Έργων
(project Management Process Groups) (γνωστών απλά και ως Ομάδες Διεργασιών)
που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.

•

Να χρησιμοποιήσει μια καθορισμένη προσέγγιση για να προσαρμόσει τις
προδιαγραφές και τα σχέδια του επιδιωκόμενου αποτελέσματος ώστε να
επιτευχθούν οι απαιτήσεις της σχεδιαστικής ομάδας.

•

Να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι ανάγκες, τα
αιτήματα και οι προσδοκίες των ωφελούμενων.

•

Να εξισορροπήσει τα ανταγωνιστικά αιτήματα φυσικού αντικειμένου, χρόνου,
κόστους, ποιότητας, παραγωγικού δυναμικού και κινδύνων προκειμένου να
παραχθεί ένα ποιοτικό και χρήσιμο αποτέλεσμα.

Μια διεργασία είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων ενεργειών και δραστηριοτήτων που
εκτελούνται προκειμένου να επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο σύνολο υπηρεσιών,
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αποτελεσμάτων ή προϊόντων. Οι διεργασίες έργων εκτελούνται από την ομάδα έργου και
εν γένει εμπίπτουν σε μία εκ των εξής δύο κύριων κατηγοριών:
•

Στις διεργασίες διοίκησης έργων που είναι κοινές στα περισσότερα έργα τις
περισσότερες φορές και σχετίζονται μεταξύ τους μέσω της απόδοσής τους για ένα
ενοποιημένο στόχο. Ο στόχος αυτός είναι η εκκίνηση, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η
παρακολούθηση και έλεγχος και το κλείσιμο ενός έργου. Οι διεργασίες αυτές
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολύπλοκους τρόπους που δεν μπορούν να
εξηγηθούν πλήρως σε ένα κείμενο ή με γραφήματα. Οι διεργασίες μπορεί επίσης
να αλληλεπιδρούν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, το κόστος, το
χρονοδιάγραμμα, κλπ. του έργου, τα οποία καλούνται Γνωστικές Περιοχές.

•

Στις προϊοντοστραφείς (product oriented) διεργασίες οι οποίες προσδιορίζουν και
δημιουργούν το προϊόν του έργου. Οι προϊοντοστραφείς διεργασίες συνήθως
καθορίζονται από τον κύκλο ζωής του έργου και διαφέρουν για κάθε περιοχή
εφαρμογής. Οι διεργασίες διοίκησης έργων και οι προϊοντοστραφείς διεργασίες
επικαλύπτονται και αλληλοεπιδρούν σε όλη την έκταση του έργου. Το φυσικό
αντικείμενο του έργου, π.χ. δεν μπορεί να καθορισθεί εν τη απουσία κάποιας
βασικής κατανόησης για το πως θα δημιουργηθεί το συγκεκριμένο προϊόν.

Η διοίκηση έργων είναι μια ολοκληρωτική προσπάθεια. Η ολοκλήρωση της διοίκησης έργων
απαιτεί κάθε διεργασία έργου και προϊόντος να είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη και
συνδεδεμένη με άλλες διεργασίες ώστε να διευκολύνεται ο συντονισμός τους. Οι
αλληλεπιδράσεις αυτές συχνά απαιτούν αντισταθμίσεις μεταξύ των απαιτήσεων και των
αντικειμενικών στόχων του έργου. Ένα μεγάλο και πολύπλοκο έργο, όπως αυτά που κατά
κανόνα αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του παρόντος έργου, μπορεί να περιέχει
ορισμένες διεργασίες που πρέπει να επαναληφθούν αρκετές φορές ώστε να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων και να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τα παράγωγα των
διεργασιών. Η αδυναμία να γίνει μια ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας, επηρεάζει
συνήθως τόσο τη διεργασία αυτή όσο και άλλες σχετικές διεργασίες. Για παράδειγμα, μια
αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο επηρεάζει σχεδόν πάντοτε το κόστος του έργου, αλλά
μπορεί και να επηρεάσει ή όχι την ποιότητα του προϊόντος. Οι συγκεκριμένες
αντισταθμίσεις απόδοσης διαφέρουν από έργο σε έργο και από οργανισμό σε οργανισμό. Η
επιτυχής διοίκηση έργων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν
οι απαιτήσεις του οργανισμού, του πελάτη και των άλλων εμπλεκομένων. Συνεπώς, στα
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πλαίσια του σχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να καθοριστούν σε
λεπτομέρειες οι συγκεκριμένες δομές διοίκησης και οργάνωσης του έργου.

2.4.2. Οργανωτικές αντιλήψεις και ύφος
Οι εμπλεκόμενοι στα ανωτέρω αναφερόμενα σχήματα διοίκησης των συγκεκριμένων
έργων, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει
μοναδικές και περιγράψιμες αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις αυτές αντικατοπτρίζονται σε
πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
•

Κοινές αξίες, αρχές, πεποιθήσεις και προσδοκίες

•

Πολιτικές διαδικασίες

•

Απόψεις και σχέσεις εξουσίας

•

Εργασιακή ηθική και ωράρια

Οι οργανωτικές αντιλήψεις συνήθως έχουν άμεση επίδραση σε ένα έργο. Για παράδειγμα:
•

Μια ομάδα έργου που προτείνει μία ασυνήθιστη ή υψηλού κινδύνου προσέγγιση
έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει την έγκριση σε έναν επιθετικό
οργανισμό. Κάτι τέτοιο βέβαια οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αποτελεί
τον κανόνα για τους Διεθνείς Οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν καλά δομημένους,
αυστηρά ιεραρχημένους και συντηρητικούς φορείς, με πολλαπλά στάδια ελέγχου
στη λειτουργία τους.

•

Ένας διευθυντής έργου με έντονα συμμετοχικό ύφος πιθανότατα θα συναντήσει
προβλήματα σε μια άκαμπτη ιεραρχικά οργάνωση, ενώ ένας εξουσιαστικός
διευθυντής έργου θα αντιμετωπίσει ανάλογες προκλήσεις σε έναν συμμετοχικό
οργανισμό.
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3.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

3.1. Τρόπος

Λειτουργίας:

Τεχνολογικό

επίπεδο

(Dashboard

–

Πλατφόρμα)
Οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας «Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και
Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων» θα φιλοξενηθούν σε
υποδομή κυβερνητικού συστήματος cloud (G-Cloud) και θα παρέχονται ως μοντέλο SaaS
(Software-as-a-Service).
Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση
μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων» θα περιλαμβάνει αρχικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Τεχνική Βοήθεια
2. Πρότυπες Διαδικασίες
3. Ανοιχτή Βιβλιοθήκη
4. Καλές Πρακτικές
5. Συνεργασία – Επικοινωνία
6. Υποχρεώσεις - Ενημερώσεις
Η ταυτοποίηση των χρηστών και η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες θα
πραγματοποιείται

μέσω

της

πλατφόρμας του

συστήματος

«Διαλειτουργικότητας

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό όνομα govHUB, η οποία
επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση στελεχών Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η
πλατφόρμα govHUB θα αναλάβει την παρακολούθηση και την καταγραφή όλων των
σημαντικών ενεργειών των χρηστών και του συστήματος που συμβαίνουν στην πλατφόρμα
«Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και
Ορεινών Δήμων».
Παρακάτω αναλύονται σε ξεχωριστά υποκεφάλαια τα 6 παραπάνω μέρη της διαδικτυακής
πλατφόρμας «Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών
Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων».
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3.1.1. Τεχνική Βοήθεια
Η σημαντικότερη υπηρεσία της πλατφόρμας “Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και
Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων» είναι η Τεχνική Βοήθεια, η
οποία παρέχει στους υπαλλήλους των ΟΤΑ τη δυνατότητα να πυροδοτούν την έναρξη μιας
διαδικασίας για την οποία χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια.
Αμέσως μετά ακολουθεί ένα netmeeting με το εξειδικευμένο προσωπικό, όπου
καθορίζονται αναλυτικά οι ανάγκες του οργανισμού και καταγράφονται οι εργασίες που
πρέπει να ακολουθηθούν βάσει χρονοδιαγράμματος.
Στην επόμενη φάση της εκτέλεσης, σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν οριστεί,
συνεργάζεται το εξειδικευμένο προσωπικό με τους υπαλλήλους του οργανισμού για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχεται έλεγχος και παρακολούθηση του
χρονοδιαγράμματος από το εξειδικευμένο προσωπικό.
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Στην περίπτωση που προκύψουν πρότυπα έγγραφα και καλές πρακτικές από τη διαδικασία
που έχει ολοκληρωθεί επισυνάπτονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες για μελλοντική χρήση.
Στο παρακάτω διάγραμμα αναλύονται οι ενέργειες που υποστηρίζει η πλατφόρμα στην
επιλογή χρήσης της υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια».
1. Την έναρξη της διαδικασίας όπως προαναφέρθηκε πυροδοτεί ο υπάλληλος δήμου
που πραγματοποιεί μία αίτηση για τεχνική βοήθεια, επιλέγοντας κατηγορία
διαδικασίας.
2. Για το επόμενο βήμα χρησιμοποιείται ο οδηγός (wizard) και ο υπάλληλος δήμου
καλείται να απαντήσει για τα στάδια τις συγκεκριμένης διαδικασίας που
ενδιαφέρεται. Ο οδηγός ενημερώνει τον υπάλληλο δήμου με τις ενέργειες που
πρέπει να πραγματοποιηθούν, παρέχει πρότυπα έγγραφα, σχετικά έγγραφα από
την «Ανοιχτή Βιβλιοθήκη» και οργανισμούς που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες
διαδικασίες με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος
δήμου δεν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη διαδικασία με βάση τις
πληροφορίες που του παρέχει η πλατφόρμα, προχωράει στην αποστολή της
αίτησης για τεχνική βοήθεια προς έγκριση.
3. Ο εξειδικευμένος υπεύθυνος υπάλληλος του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας
λαμβάνει τις αιτήσεις για τεχνική βοήθεια προς έγκριση και ελέγχει για την
πληρότητα του φακέλου. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες
πληροφορίες επιστρέφει η αίτηση για τεχνική βοήθεια πίσω στον υπάλληλο του
δήμου, ο οποίος καλείται να τις συμπληρώσει. Ο εξειδικευμένος υπεύθυνος
υπάλληλος του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας έχει τη δυνατότητα να απορρίψει
ένα αίτημα για τεχνική βοήθεια, με δυνατότητα προσθήκης μιας αιτιολογίας
απόρριψης.
4. Με την έγκριση της αίτησης για τεχνική βοήθεια καθορίζεται και η πρώτη
απομακρυσμένη συνάντηση για να συζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
5. Ο εξειδικευμένος υπεύθυνος υπάλληλος δημιουργεί και χρεώνει τις εργασίες που
πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θέτει τους
αντίστοιχους χρόνους.
6. Ο κάθε εμπλεκόμενος (υπάλληλος είτε του Δήμου είτε του μηχανισμού τεχνικής
βοήθειας) εκτελεί τις εργασίες που του έχουν χρεωθεί, σύμφωνα με τον αρχικό
χρονοπρογραμματισμό, ο οποίος επιτρέπεται έπειτα από την αντίστοιχη διαδικασία
να αλλάξει. Ο εξειδικευμένος υπεύθυνος υπάλληλος ελέγχει και παρακολουθεί τη
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διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που την απαρτίζουν. Σε
περίπτωση που μέσα στην πορεία της διαδικασίας προκύψουν πρότυπα έγγραφα
αποθηκεύονται στην «Ανοιχτή Βιβλιοθήκη».

3.1.2. Πρότυπες Διαδικασίες
Με τη βοήθεια ενός οδηγού (wizard) μπορεί ο υπάλληλος του οργανισμού να πλοηγηθεί
ανάμεσα σε πρακτικά σενάρια, τα οποία καθοδηγούν το χρήστη στις ενέργειες που πρέπει
να πραγματοποιήσει για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, παρέχοντάς του πρότυπα
έγγραφα και πληροφόρηση για τους ισχύοντες νόμους.

3.1.3. Ανοιχτή Βιβλιοθήκη
Η ανοιχτή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πρότυπα έγγραφα, αλλά και χρήσιμα έγγραφα, όπως
ΦΕΚ, Νόμοι, Εγκύκλιοι, κ.α. Η βιβλιοθήκη ανανεώνεται συνεχώς και μπορεί να εμπλουτιστεί
από όλα τα μέλη της, έπειτα από έλεγχο των διαχειριστών της πλατφόρμας.

121

«Μελέτη εξειδίκευσης για την υλοποίηση του έργου – Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών
Δήμων»

3.1.4. Καλές Πρακτικές
Η υπηρεσία αυτή παρέχει εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στη συλλογή καλών πρακτικών
για την ανταλλαγή καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων. Η συλλογή αυτή ανανεώνεται
από τα μέλη της πλατφόρμας, αλλά πιθανώς και από εξωτερικές πηγές όπως το Πρόγραμμα
Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=kales_praktikes).

3.1.5. Υποχρεώσεις – Ενημερώσεις
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει ενημέρωση στους χρήστες για σημαντικά νέα που τους
αφορούν και τους υπενθυμίζει τυχόν προθεσμίες για εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.
Οι υπενθυμίσεις προβάλλονται κατηγοριοποιημένες σε λίστα, αλλά και σε μορφή
ημερολογίου. Επίσης, η υπηρεσία αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες την
επιλογή «ενημέρωση με email», όπου θα αποστέλλονται email στους χρήστες σε περίπτωση
λήξης προθεσμίας για κάποια εργασία.

3.1.6. Συνεργασία - Επικοινωνία
Τα μέλη της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν
πληροφορίες μεταξύ τους ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μέσω του
θεματικού forum της πλατφόρμας.

3.2. Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται σε σύγχρονες, πρότυπες προδιαγραφές
συστημάτων, ικανό να εξυπηρετήσει πολλούς χρήστες, ευέλικτο και εξαιρετικά επεκτάσιμο.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος στηρίζεται στο εγχείρημα των εικονικών μηχανών και θα
φιλοξενηθεί σε υποδομές κυβερνητικού cloud συστήματος(G-Cloud).
Το προτεινόμενο σύστημα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), και
χρησιμοποιεί πρότυπα που θα διασφαλίζουν:
•

ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων του
πληροφοριακού συστήματος,

•

δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται
σε

διαφορετικά

υπολογιστικά

συστήματα,

την

επεκτασιμότητα

των
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Υποσυστημάτων, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους, για την
αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων/ αυξανομένων αναγκών
•

εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων (συντηρισιμότητα –
maintainability)

•

ύψιστη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων και απρόσκοπτης λειτουργίας

•

αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή
αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

Σε επίπεδο εξυπηρετητών η φυσική αρχιτεκτονική αποτελείται από έναν loadbalancer,
Nwebserver και έναν databaseserver. Η τοπολογία εγκατάστασης των VirtualMachines, που
θα εξυπηρετήσουν τα υποσυστήματα της λογικής αρχιτεκτονικής απεικονίζεται στο σχήμα
που ακολουθεί. Θα πρέπει όμως να παρέχεται εναλλακτικό σχέδιο στην περίπτωση που
κριθεί αναγκαίο το load balancing και της βάσης δεδομένων.

Με την παραπάνω κατανομή επιτυγχάνετε σωστή διαχείριση των εισερχόμενων αιτήσεων
και εξισορρόπησης φορτίου με τη χρήση του Layer 4. Επίσης, εξασφαλίζονται:
•

η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος

•

η υψηλή απόδοση
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•

η υψηλή αξιοπιστία

•

η επεκτασιμότητα

•

αποφυγή της υπερφόρτωσης

3.2.1. Εργαλεία για την υλοποίηση του Έργου
Το έτοιμο λογισμικό, τα εργαλεία που θα εγκατασταθούν, όπως και τα υποσυστήματα που
θα αναπτυχθούν για την πλατφόρμα “Τεχνική Βοήθεια στην Οικονομική και Διοικητική
Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων» θα πρέπει να στηρίζονται σε ανοιχτό
λογισμικό.
3.2.1.1Web Server
Το λογισμικό του webserver θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Το λογισμικό του webserver θα πρέπει να είναι ανοιχτό λογισμικό και υποστηρίζει
τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Διαχειρίζεται static files, index files, και κάνει auto indexing

•

Reverse proxy with caching, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση από plugins /
modules, add-ons

•

Load balancing, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση από plugins / modules, add-ons

•

Support

fault

tolerance,

δυνατότητα

παραμετροποίησης

(configuration)

περισσότερων από έναν node που θα μοιράζονται το ίδιο session state στην μνήμη
μεταξύ τους.
•

OpenSSL Support (including SNI και OCSP stapling)

•

FastCGI, PHP-FPM και SCGI Support

•

Fully IPv6

•

Websockets και HTTP/1.1

•

Live stream file compression

•

URL Redirects και rewriting

•

Bandwidth Throttling

•

Geolocation of IP

•

Διαχείριση 10.000 ταυτόχρονων συνδέσεων με το πολύ 3MB μνήμης

•

Usertracking

•

WebDAV

•

gzipcompression and decompression
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•

SPDY protocolsupport

•

XSLT dataprocessing

3.2.1.2Database Server
Το λογισμικό του Databaseserver θα πρέπει να είναι ανοιχτό λογισμικό και υποστηρίζει
τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

ANSI SQL 99

•

Cross-platform

•

Stored procedures

•

Triggers

•

Cursors

•

Updatable views

•

Online DDL

•

Information schema

•

Performance Schema

•

X/Open XA distributed transaction processing (DTP)

•

Transactions με savepoints

•

ACID compliance

•

SSL support

•

Query caching

•

Sub-SELECTs (π.χ. nested SELECTs)

•

Built-in replication support (π.χ. master-master replication και master-slave
replication) με έναν master ανά master ή πολλούς slaves ανά master.

•

Full-text indexing και searching

•

Embedded database library

•

Unicode support

•

Partitioned tables

•

Shared-nothing clustering

•

Multiple storage engines

•

Native storage engines

•

Commit grouping
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3.3. Μηχανισμός Υποστήριξης / Περιεχόμενο Τεχνικής Βοήθειας
Με βάση την προδιαγραφή της βασικής υπηρεσίας της πλατφόρμας «Τεχνική Βοήθεια στην
Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση μικρών Νησιωτικών και Ορεινών Δήμων», παρακάτω
παρουσιάζονται ονομαστικά τα θέματα που απασχολούν τους μικρούς ΟΤΑ και αδυνατούν
να τα ικανοποιήσουν με επιτυχία.

3.3.1. Οικονομικής διαχείρισης
3.3.1.1Οικονομικές Διαδικασίες - ενέργειες - τρόποι υπολογισμού
•

Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης

•

Τεχνικό πρόγραμμα

•

Ειδικές δράσεις που αφορούν τοπικές κοινότητες

•

Κ.Α. εσόδων και δαπανών

•

Υποχρεωτικές δαπάνες

•

Χρηματοδοτούμενα έργα

•

Πολυετείς δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις που συνεχίζουν στο επόμενο έτος

•

Επιχορηγήσεις

•

Λοιπές δαπάνες

•

Δαπάνες Π.Ο.Ε.

•

Δάνεια

•

Κρατήσεις

•

Ταμειακό υπόλοιπο

•

Αποθεματικό

3.3.1.2Ενέργειες ελέγχου Προϋπολογισμού – τρόποι υπολογισμού
•

Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού

•

Εκτιμήσεις: ομάδα εσόδων Ι, ομάδα εσόδων ΙΙ, ανταποδοτικότητα, ανείσπρακτα
υπόλοιπα

•

Ομάδα εσόδων ΙΙΙ

•

Στοχοθεσία

•

Ανάρτηση στον κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ

•

Ενσωμάτωση στη ΒΔ της ΕΕΤΑΑ του δελτίου σχεδίου Π/Υ για το παρατηρητήριο:
Εκτιμήσεων, Ισολογισμού, Δημοσιονομικού αποτελέσματος Γενικής Κυβέρνησης,
Στοιχείων αποφάσεων αύξησης ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων
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•

Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις: 1ο δίμηνο, 2ο και 3ο τρίμηνο

3.3.1.3Ενέργειες υποβολής σε αρμόδιες αρχές
•

Εισηγητική έκθεση οικονομικής επιτροπής

•

Απόφαση έγκρισης δημοτικού συμβουλίου

•

Αποφάσεις επιβολής τελών

•

Αποφάσεις αναμορφώσεων

3.3.1.4Λοιπή βοήθεια
•

Υποδείγματα αποφάσεων

•

Πρότυπα έντυπα / πίνακες excel

•

Παραδείγματα

•

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

3.3.2. Προμήθειες / διαγωνιστική διαδικασία
3.3.2.1Διενέργεια
•

Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής)

•

Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών

•

Πρωτογενές αίτημα

•

Απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας/υπηρεσίας και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης

•

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, διάθεση πίστωσης

•

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

•

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

•

Απαραίτητες δημοσιεύσεις της προκήρυξης: ΚΗΜΔΗΣ, ΕΕΕΕ, Διαύγεια

3.3.2.2Αξιολόγηση
•

Παραλαβή προσφορών

•

Αποσφράγιση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών

•

Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

•

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών

•

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικύρωσης

•

Αποστολή πρόσκλησης στον ανάδοχο για προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης
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•

Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή

3.3.2.3Ανάθεση
•

Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής επιτροπής

•

Υποβολή και έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

•

Κοινοποίηση στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής σύμβασης

•

Ανάρτηση απόφασης σε ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια

•

Υπογραφή σύμβασης

•

Ανάρτηση σύμβασης σε ΚΗΜΔΗΣ

3.3.2.4Λοιπή βοήθεια
•

Υποδείγματα πρακτικών (αποσφράγισης, αξιολόγησης κλπ)

•

Υποδείγματα αποφάσεων

•

Υποδείγματα προσκλήσεων κλπ

•

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

3.3.3. Διαχείριση εσόδων
Τρόποι επιβολής και υπολογισμού τελών και δικαιωμάτων

3.3.4. Νομική βοήθεια
Γνωματεύσεις που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων αιρετών και
υπαλλήλων και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους για τη λήψη αποφάσεων.

3.4. Παραδοτέα - προϋπολογισμός
Με βάση την προδιαγραφή παραδοτέων και την αρχική διαστασιολόγηση του έργου με
τεχνικές εκτίμησης έργου λογισμικού προκύπτουν τα εξής παραδοτέα και το σχετικό
προβλεπόμενο κόστος:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Π1

Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών και Συνεργαζόμενων

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)
25.000

Οργανισμών και Σχεδιασμός Συστήματος με βάση τα
τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

Π2

Ενσωμάτωση συστήματος Διαχείρισης Χρηστών με govHub

7.000

Π3

Ανάπτυξη υποσυστήματος Τεχνικής Βοήθειας

45.000

Π4

Ανάπτυξη υποσυστήματος Πρότυπων Διαδικασιών

15.000

Π5

Ανάπτυξη υποσυστήματος Ανοιχτής Βιβλιοθήκης

15.000

Π6

Ανάπτυξη υποσυστήματος Καλών Πρακτικών

10.000

Π7

Ανάπτυξη υποσυστήματος Συνεργασίας – Επικοινωνίας

10.000

Π8

Ανάπτυξη υποσυστήματος Υποχρεώσεων - Ενημερώσεων

10.000

Π9

Έλεγχος συστήματος, πιλοτική λειτουργία σε 15 Δήμους και

20.000

τεκμηρίωση συστήματος
Π10

Εκπαίδευση στελεχών υποστήριξης

20.000

Π11

Συντήρηση συστήματος για τρία έτη

45.000

Π12

Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης 15 Δήμων για τρία έτη

302.400

(216 ανθρωπομηνών) - λειτουργία call center για τρία έτη
Π13

Διοίκηση Έργου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

25.000
549.400
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