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ΓΕΝΙΚΑ : 
 

Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010, το ΠΔ 185/2007 και η 
τροποποίηση του µε το ΠΔ 89/2011 υποχρεώνει τους Δήµους να συντάξουν Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα µε χρονικό ορίζοντα πενταετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε 
ετήσια σχέδια δράσης. Στόχος είναι ο ορθολογικότερος προγραµµατισµός λειτουργίας του 
Δήµου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του και η 
µέγιστη αξιοποίηση των πόρων µε βάση τις πραγµατικές του ανάγκες. 
 
Από τη διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος του νέου Δήµου Αλεξανδρούπολης, προέκυψαν ανάγκες και κρίσιµα ζητήµατα 
για τα οποία απαιτείται ένας βραχυπρόθεσµος και µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός που 
αποτυπώνεται στα ετήσια σχέδια δράσης.  
Σαφώς λαµβάνονται υπόψη δεδοµένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήµου όπως: 

• Αρµοδιότητες που µεταφέρονται στην Τ.Α.  
• Κατάθεση καθηµερινών παραπόνων και αιτηµάτων των πολιτών για τα οποία 

απαιτούνται άµεσες λύσεις  
• Η επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση και αδυναµία που έχει ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της επενδυτικής δραστηριότητας των Δήµων και την ελλιπή ανταπόκριση στα 
αιτήµατα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

• Νέα συστήµατα οργάνωσης και διοίκησης που απαιτούν αλλαγή και προσαρµογή της 
λειτουργίας των υπηρεσιών. 

• Οι πρόκληση από την υλοποίηση των επιµέρους Μέτρων του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και των Εθνικών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, 

• Οι πραγµατικά µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήµου στο νέο γεω- 
στρατηγικό περιβάλλον της ΝΑ Ευρώπης, 

 
Για το 2012 η  αναπτυξιακή στρατηγική του Δήµου Η δοµή του Ετήσιου Προγράµµατος 

ακολουθεί τη δοµή του Ε.Π. και εξειδικεύεται σε έξι (6) βασικούς στρατηγικούς στόχους:  

1. Βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήµατος και της απασχόλησης των κατοίκων 

του Δήµου. 

2. Ανάδειξη του Δήµου Αλεξανδρούπολης σε ισχυρό πόλο του Έβρου, αλλά και της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης. 

3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας του Δήµου µε την Τουρκία και τη Βουλγαρία και 

της κοµβικής του θέσης στα δίκτυα µεταφορών, για την προσέλκυση επενδύσεων και νέων 

κατοίκων.  

4. Αξιοποίηση του παραγωγικού κάµπου της περιοχής του µε την αναδιάρθρωση του 

πρωτογενή τοµέα. 

5. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος.  

6. Βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
• Το Θεσµικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων 

Προγραµµάτων Δράσης 
 

1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. 

2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η 
υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού. 

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την 
κατάρτιση των Ε.Π., όπως µε: 

4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 
δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

5. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 
τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

6. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α' βαθµού 

7. το Προεδρικό Διάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

8. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 
18183/13-4-2007 

9. το Προεδρικό Διάταγµα 89/29.9.2011 µε το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' 
βαθµού». 

Οικονοµικός Προγραµµατισµός 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο και η εξειδίκευση του σε Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης εκπονείται για 
το νέο Δήµο Αλεξανδρούπολης, µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης», για 
πρώτη φορά και αναµένεται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για τον προγραµµατισµό και 
παρακολούθηση της υλοποίησης σηµαντικών έργων και δράσεων. 
Λόγω της περιορισµένης χρηµατοδότησης, κρίσιµο ζήτηµα, σε επίπεδο παρεµβάσεων και 
δράσεων, αποτελεί, η συντονισµένη αξιοποίηση της διαθέσιµης ή δυνητικά διεκδικούµενης 
χρηµατοδότησης σε πέντε (5) επίπεδα: 

1. Συνδυασµό µε τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (ΠΕΠ και Περιφερειακή Πολιτική 
και διαθέσιµες άλλες, πλην ΠΕΠ, Περιφερειακές Χρηµατοδοτήσεις) 

2. Αξιοποίηση της διαθέσιµης συγχρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ  

3. Κάλυψη των άµεσων αναγκών του Δήµου που µπορούν να καλυφθούν από ίδιους 
πόρους και ΚΑΠ-ΣΑΤΑ 

4. Αξιοποίηση ειδικών χρηµατοδοτήσεων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς Πόρους  
5. Ανάδειξη – προσέλκυση ιδιωτικής χρηµατοδότησης και επενδύσεων  
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Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης ακολουθεί τις γενικές 
κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συµµετοχικότητας, µε 
εµπλεκόµενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Συγκροτήθηκε οµάδα συντονισµού αποτελούµενη από τους προϊσταµένους διευθύνσεων και 
υπαλλήλους του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η 
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήµου. 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η οµάδα προγραµµάτισε διευρυµένες συναντήσεις 
εργασίας µε προϊσταµένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. 
Το Ετήσιο Πρόγραµµα δοµήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαµβάνει: 

• Πρόγραµµα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήµου και 
των αυτοτελών του τµηµάτων. 

• Προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών  
Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, µέτρο και στόχο): 

- αρµόδια υπηρεσία. Αρµόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
υλοποίηση της δράσης. 
- προϋπολογισµός των δράσεων  
-   πηγή χρηµατοδότησης. Πηγές χρηµατοδότησης µπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί 
πόροι, δηµοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ. Η κωδικοποίηση των πηγών 
χρηµατοδότησης ταυτίζεται µε την κωδικοποίηση του προϋπολογισµού. 

Οικονοµικά στοιχεία 

Κατά τη σύνταξη του ετήσιου προγραµµατισµού όλα τα τµήµατα των διευθύνσεων κατέθεσαν 
τις προτάσεις τους τις οποίες και επεξεργάσθηκαν οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων σε 
συνεργασία µε τους αρµόδιους αντιδηµάρχους. 
Το 2012 είναι η πρώτη χρονιά που ακολουθείται πιστά η διαδικασία του Ν. 3852 και του ΠΔ 
185/2007 και της τροποποίησης του µε το ΠΔ 89/2011  

 

Διάρθρωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης 

Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης, ενώ η διάρθρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του 
Δήµου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του 
Δήµου (Άρθρο 8 της Υ. Α 18183/07). Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης αντιστοιχεί στην 
οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού -ανά Διεύθυνση & Αυτοτελές Τµήµα- που θα το 
υλοποιήσει, µε µέριµνα των Προϊσταµένων τους που προγραµµατίζουν τις δράσεις, για την 
υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. 
Με βάση το οικονοµικό πλαίσιο των Διευθύνσεων καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραµµα τους, 
σε ότι αφορά λειτουργίες, ενέργειες και επενδύσεις σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό 
δαπανών των Διευθύνσεων και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού. 
Το περιεχόµενο των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης προκύπτει από την κατ' έτος 
εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα 
δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήµου. 
Για κάθε δράση προσδιορίζονται: 
• Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος 
• Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης 
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• Ο προϋπολογισµός δαπανών και πηγή χρηµατοδότησης της δράσης 
 

Στις επόµενες σελίδες λοιπόν, παρουσιάζεται το «Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης έτους 2012» 
του Δήµου Αλεξανδρούπολης όπως έχει προκύψει σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010, την 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/3-22011 (Φ.ΕΚ. Β'/ 382/ 11-03-2011) και το Π.Δ. 
89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' / 213/ 29-092011), το οποίο περιλαµβάνει έργα και δράσεις όπως αυτά 
καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν µε βάση τα αιτήµατα πολιτών καθώς και τις 
ανάγκες επίλυσης προβληµάτων µε προτεραιότητες. 
 
 
 
 
 
 
. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Γενικές Υπηρεσίες του Δήµου    

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Α/Α Γενικές Υπηρεσίες Περιγραφή λειτουργίας 

1. Γενικός 
Γραµµατέας 

Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το Δήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που 
του εκχωρεί ο Δήµαρχος µε απόφαση του. Οι αρµοδιότητας αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των 
δηµοτικών υπηρεσιών,, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη 
των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήµου. 

2. 
Γραφείο 

Επικοινωνίας & 
Δηµοσίων Σχέσεων 

Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήµου 
και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους 
εκδηλώσεις του Δήµου.  Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών. 
Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις δραστηριότητες του Δήµου και ενηµερώνει σχετικά τα 
όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήµου. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο 
τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωση. Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του Δήµου στα 
ΜΜΕ. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση µε τη λειτουργία του Γραφείου. 

3. Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δηµάρχου 

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον Δήµαρχο 
και ιδίως: 
1. Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Δηµάρχου. 
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του -Δηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το 
αρχείο αυτής. 
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήµου προς χρήση του Δηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Δηµάρχου.  
4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων 
ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών. 
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4. Γραφείο 
Εθελοντισµού 

Ο εθελοντισµός είναι ο δείκτης του πολιτισµού µιας κοινωνίας βασικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού κι ένα µέσο 
για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι η πράξη µέσα από την οποία τα άτοµα συµβάλλουν στην ευηµερία του 
συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα, προσφέροντας ανιδιοτελώς. 
Το Γραφείο Εθελοντισµού µεριµνά για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωµατικής πνευµατικής ηθικής και 
αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των κατοίκων της περιφέρειας του Δήµου Αλεξανδρούπολης 
για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών αθλητικών, πολιτιστικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών δράσεων. 

5. 
Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής 
Προστασίας 

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασµού, το 
συντονισµό δράσεων για την πρόσληψη. 
1. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο του 
ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων 
στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. 
2. Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου.                     
3.Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, 
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου 
  

6. Γραφείο Ειδικών 
Συµβούλων 

1.Η άσκηση επιτελικών καθηκόντων χωρίς αποφασιστική αρµοδιότητα οποιασδήποτε µορφής.  
2.Η παροχή συµβουλών και η διατύπωση εξειδικευµένων απόψεων γραπτών ή προφορικών για το συγκεκριµένο 
τοµέα δραστηριοτήτων του οποίου έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται 
στο Δήµαρχο, το Δηµοτικό Συµβούλιο και τις Επιτροπές του Δήµου, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες τους. 
3.Η παροχή υπηρεσιών εντός του κύκλου γνώσεων τους σε εξειδικευµένα θέµατα που µπορούν να αναφέρονται 
στην διενέργεια ερευνών, εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, παροχή 
επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες του Δήµου, 
καθώς και συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και της τεχνολογίας στον τοµέα της δραστηριότητας τους 
τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδοµένων και η διενέργεια κάθε άλλης εργασίας που τους 
ανατίθεται από τον Δήµαρχο. 
Οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστηµονικοί συνεργάτες αναφέρονται απευθείας στον 
Δήµαρχο 

7. Γραφείο Νοµικής 
Υποστήριξης 

Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες 
για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συµφερόντων του Δήµου  

8. Γραφείο Διοικητικής 
Βοήθειας 

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν 
αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης οτις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

9. Αυτοτελές Γραφείο 
Ενέργειας 

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Ενέργειας 
1.Μεριµνά για την εισήγηση προτάσεων και αξιοποίηση διαθέσιµων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριµένα : 
Γεωθερµική, Αιολική, Ηλιακή Ενέργεια, Βιοµάζα, και γενικά όλες τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. 
 2.Μερινά για την εκτέλεση οικονοµοτεχνικών µελετών µε στόχο την εισαγωγή των προτεινόµενων τεχνολογιών. 
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10. 

Διεύθυνση  
Δηµοτικής 
Αστυνοµίας        

Η Δηµοτική Αστυνοµία ως ο κύριος φορέας αστυνόµευσης σε τοπικό επίπεδο δραστηριοποιείτε βάση των 
αρµοδιοτήτων της σε θέµατα καθαριότητας, εντοπισµού, καταγραφή και  αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων, έλεγχου και τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ρύθµιση κυκλοφορίας σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ανάγκη, εντοπισµό παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων και ειδοποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών για 
την αποµάκρυνσή τους, έλεγχος για την ύπαρξη παράνοµων µικροπωλητών και αποµάκρυνση τους, παρουσία 
και συνδροµή σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα του δήµου, πολεοδοµικές παραβάσεις 

 
 

Α2. Ενέργειες  

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 
φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-
προγραµµατι

σµός 

Προϋπολογι
σµός 

δαπανών 

Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

1 

Υπηρεσίες υποστήριξης ενεργειακού σχεδιασµού 

εκµίσθωσης και διαχείρισης του γεωθερµικού 

πεδίου Αρίστηνου Αλεξ/πολης και τεχνικο-

επιστηµονική υποστήριξη του Δήµου Αλεξ/πολης 

σε θέµατα αξιοποίησης του γεωθερµικού 

δυναµικού (συνεχ) (ΣΑΤΑ) 

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
1/1/2012 – 

31/12/2012 
20.000,00€ 

00.6117.

010 
1.4.1 

2 

Υπηρεσίες υποστήριξης ενεργειακού σχεδιασµού 

και οικονοµοτεχνική προσέγγιση αξιοποίησης της 

αβαθούς γεωθερµίας στο νέο κλειστό 

κολυµβητήριο Αλεξ/πολης µε χρήση γεωθερµικών 

αντλιών θερµότητας (συνεχ) (ΣΑΤΑ) 

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 1/1/2012 – 
31/12/2012 

20.000,00€ 
00.6117.

011 
1.4.1 

3 

Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων εξωτερικού 

φωτισµού, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών 

σωµάτων τύπου LED για την αντικατάσταση 

υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισµού. 

ΔΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 1/1/2012 – 
31/12/2012 

50.000.00€ 
20.662.0

04 
1.4.1 
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4 

Προµήθεια δένδρου µε φωτοβολταϊκό σύστηµα 

φωτισµού και δυνατότητα σύνδεσης µε τροφοδοσία 

(ΕΣΠΑ) 

ΔΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
1/1/2012 – 

31/12/2012 
178.350,00€ 

35.7135.

006 
1.4.1 

 

 

 
 

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Γενικών Υπηρεσιών     

ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Τίτλος Κωδικού 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 

00.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  819.067,89 

50.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  263.000,00 

00.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων  666.400,00 

00.62 Παροχές τρίτων   116.600,00 

50.62 Παροχές τρίτων   1.000,00 

00.63 Φόροι και τέλη  27.000,00 

50.63 Φόροι και τέλη  250,00 

00.64 Λοιπά γενικά έξοδα  144.500,00 

50.64 Λοιπά γενικά έξοδα  800,00 

00.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση Δηµόσιας Πίστης 1.427.000,00 

50.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 8.100,00 

00.67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 20.772.780,58 

00.68 Λοιπά Έξοδα 9.000,00 

*Περιλαµβάνονται και οι Κ.Α. 50 του Προϋπολογισµού που αφορούν τη Δηµοτική Αστυνοµία 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α/Α 
Περιγραφή 
δράσης 

Είδος δράσης Χωροθέτηση 
Συνεχιζόµεν
η ή Νέα 

Υπηρεσία 
υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες 

Χρονο –

προγραµµα-
τισµός 

Προϋπολο-

γισµός 
δαπανών 

Πηγή 
χρηµ. 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο του 
Ε.Π. 

1 

Προµήθεια 
επίπλων και 
σκευών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    Ν 

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

10.000,00 € ΙΠ 
 

10.7133.
001 
 

 

2 

Προµήθεια 
κλιµατιστικών 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     Ν 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

15.000,00 € 
 

ΙΠ 
 

10.7133.0

02 
 

3 

Προµήθεια 
φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων - 
συσκευών FAX 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     Ν 

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 
1/1/2012 - 
31/12/2012 

15.000,00 € 
 

ΙΠ 
 

10.7133.0

04 
 

4 

Προµήθεια 
λοιπού  πάγιου 
εξοπλισµού 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     Ν 

 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € 

 
ΙΠ 
 

10.7135.
001 
 

 

5 
Συµµετοχή στο 

µετοχικό 
κεφάλαιο της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 

 

ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

 
Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
 

1/1/2012 - 
31/12/2012 

46.000,00 € 
 

ΙΠ 
 

10.7513.
002 

 
 

6 
Καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 66.000,00 € ΣΑΤΑ 30.7311.

002 3.6.1 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 157.000,00€  
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

 

 

 

 

Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών  

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Α1. Λειτουργίες τους Διεύθυνσης 

 

Α/Α 
Τµήµα τους 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 

1. 

Τµήµα 
Υποστήριξης 
Πολιτικών 

Οργάνων του 
Δήµου 

Το Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήµου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήµου 
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2. 

Τµήµα Δηµοτικής 
Κατάστασης – 
Ληξιαρχείου – 
Αλλοδαπών & 
Μετανάστευσης 

1. Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τους ισχύουσες 
θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τους υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη 
δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού Δηµοτολογίου. 
2. Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη πατρώνυµου και µητρωνύµου από 
παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 
3. Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που 
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
4. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των γάµων αυτών. 
5. Ενηµερώνει περιοδικά τους δηµόσιες υπηρεσίες για τους µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν 
από τα τηρούµενα στοιχεία. 
6. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, 
καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα. 
7. Συνεργάζεται µε τους Δήµους και δηµόσιες υπηρεσίες τους περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία 
τους ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί. 
8. Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία. 
9. Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συµβαίνουν στην περιφέρεια του Δήµου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που 
συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύµφωνα µε τους ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες. 
 10. Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων. 
 

 

Τµήµα Δηµοτικής 
Κατάστασης – 
Ληξιαρχείου – 
Αλλοδαπών & 
Μετανάστευσης 

11. Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά. 
12. Ενηµερώνει το Τµήµα Δηµοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων Δήµων για τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τµήµατα αυτά. 
13. Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων Δήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που 
βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί. 
14. Εκδίδει βεβαιώσεις µονίµου κατοικίας , βεβαιώσεις παραµεθορίου περιοχής και δηλώσεις για την συνέχιση 
παροχής συντάξεως από το εξωτερικό. 
15.  Τηρεί τους υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και 
µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τους δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τους ισχύουσες 
διατάξεις 
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3. 
Τµήµα Μητρώου & 
Διαδικασιών 
Προσωπικού 

1.  Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τους 
σχέσεις του Δήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του ( πχ. Θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών , ασθενειών, 
υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ). 
2. Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη 
συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τους νόµιµες διαδικασίες. 
3. Τηρεί τα Μητρώα του    Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία τους ατοµικής και  οικογενειακής του  
κατάστασης,  οι  κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις απολύσεις αλλαγές θέσεων 
εργασίας αµοιβές άδειες απουσίες αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.  
4. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε 
την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τους ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και 
πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ). 
5. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τους µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν 
τους αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τους αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η 
πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 
6. Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήµου και τους ενηµερώνει για 
τους διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 
βεβαιώσεων τους το προσωπικό κλπ). 
7. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις τους το προσωπικό για θέµατα που άπτονται τους απασχόλησης τους στο Δήµο. 
8.  Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο Δήµο και την τήρηση των 
σχετικών στοιχείων. 
9. Μεριµνά για την φύλαξη των σχολικών κτιρίων και την καθαριότητα τους 
10. Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη τους 
τεχνικούς ασφαλείας και τους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τους αντίστοιχες 
υπηρεσίες τους στο Δήµο σύµφωνα µε τους αρµοδιότητες τους που καθορίζονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία 
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4. 
Τµήµα 

Ανθρώπινων 
Πόρων 

1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν 
τους σχέσεις του Δήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων τους Πολιτείας. 
2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά 
για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήµου σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Αποτελεσµατικότητας Ποιότητας και Οργάνωσης τους Διεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων. 
3. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας τους διοικητικές ενότητες του Δήµου µε στόχο τόσο 
την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των 
δηµοτικών υπηρεσιών. 
4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τους κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις 
στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των 
στελεχών. 
5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις τους τους 
προϊσταµένους των τους κάλυψη θέσεων. 
6. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του 
Δήµου ( πχ. Οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού τους εγκαταστάσεις του Δήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ). 
7. Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικούτου Δήµου τους προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης 
των προσόντωνκαι ικανοτήτωντων εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθησητης υλοποίησης των 
συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης. 
8. Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου 
δυναµικού του Δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη. 
9. Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο Δήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την 
οργάνωση σχετικών προγραµµάτων ( πχ. Εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ). 
10. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήµου. 
11. Μεριµνά για τους µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του Δήµου. 
12. Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε 
συνεργασία µε τους γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών. 
13. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη τους τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα τους (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 
14. Μεριµνά για την κοινοποίηση εγκυκλίων τους υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. & επιχειρήσεις του Δήµου. 
15. Αποδέχεται έγγραφα για ενέργεια, που δεν µπορούν να δοθούν λόγω αντικειµένου σε άλλη υπηρεσία του 
Δήµου. 
16. Παρέχει Γραµµατειακή υποστήριξη τους τον Γενικό Διευθυντή του Δήµου. 
17. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήµου 

5. Τµήµα ΚΕΠ 

Το Τµήµα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή τους αίτησης µέχρι την έκδοση τους τελικής πράξης 
σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου. 
Εσωτερικών. 
Στο Τµήµα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία    Κ.Ε.Π. σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες. 
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Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-

προγραµµα

τισµός 

Προϋπολογι

σµός 

δαπανών 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 
του 

Ε.Π. 

 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 

υπαλλήλων(άρθρο 13 2527/97) 

    500,00€ 00.6071.
001 

 

5.2.1 

 Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 

συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 

    2000,00€ 00.6073.
001 

5.2.1 

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Τίτλος Κωδικού 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 

   

   

   

   

   

   

*Ο προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α/Α 
Περιγραφή 

δράσης 
Είδος δράσης Χωροθέτηση 

Συνεχιζόµενη ή 

Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενε

ς υπηρεσίες 

Χρονο –

προγραµµα
-τισµός 

Προϋπολο-

γισµός 
δαπανών 

Πηγή 

χρηµ. 
Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο του 
Ε.Π. 

            

            

            

            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

* Το πρόγραµµα επενδύσεων  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα επενδύσεων  της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Οικονοµικών Υπηρεσιών   

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α1. Λειτουργίες τους Διεύθυνσης 

 
Α/Α Τµήµα τους 

Διεύθυνσης 

Περιγραφή λειτουργίας  

1. 

Τµήµα 
Λογιστηρίου 

Προϋπολογισµού 
& Οικονοµικής 
Πληροφόρησης 

1. Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του Δήµου. 
2. Συνεργάζεται µε τους επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και 
προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τους υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα 
αντίστοιχα προγράµµατα τους. 
3. Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς 
Προϋπολογισµούς του Δήµου τους έγκριση από τα αρµόδια όργανα. 
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τους αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και 
προϋπολογιστικών µεγεθών , µεριµνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τους αναγκαίες διορθωτικές 
ενέργειες. 
5. Συνεργάζεται µε τους υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήµου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης 
ενηµέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των 
προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας. 
6. Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, 
σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο Δήµος. 
7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων του Δήµου. Διερευνά τους ταµειακές 
ανάγκες και εισηγείται τους κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών του Δήµου (π.χ. 
δανεισµός). Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών 
του Δήµου. 
8. Συνεργάζεται µε τους τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του Δήµου. 
9. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη τους τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα τους (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 
10.  Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήµου (Γενική και αναλυτική 
λογιστική). Τηρεί τους σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που 
προβλέπονται από την νοµοθεσία, σύµφωνα µε τους διατάξεις του Π.Δ.315/99, τους ισχύει κάθε φορά. 
11. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος 
λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήµου. 



	   Ετήσιο	  Πρόγραμμα	  Δράσης	  του	  Δήμου	  Αλεξανδρούπολης	  -‐	  2012	  
	  

18	  
	  

 

Τµήµα 
Λογιστηρίου 

Προϋπολογισµού 
& Οικονοµικής 
Πληροφόρησης 

12. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 
Δήµου. 
13. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες προµηθευτές, 
πιστωτές και τους συναλλασσοµένους µε τον Δήµο , καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά 
πρόσωπα και τα ιδρύµατα του Δήµου. 
14. Εκδίδει τους λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. 
Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του Δήµου µε βάση τους 
ισχύουσες διαδικασίες. 
15. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση τους τα αρµόδια όργανα του Δήµου και τους υπόλοιπες δηµοτικές 
υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του Δήµου. 
16. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δηµόσιες/ Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα 
µε τους διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 
17. Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία 
συµµετέχει ο Δήµος και που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και από 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους 
18. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα τους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση. 
19. Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των 
προηγουµένων προγραµµάτων και έργων. 
20. Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο Δήµος. Παραλαµβάνει και 
ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του Δήµου 
τους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών του Δήµου 
µε βάση τους διατάξεις των αντιστοίχων συµβάσεων. 
21. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του Δήµου και ελέγχει 
την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων. 
22. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Δήµου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή. 
23. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήµου (µηχανήµατα , οχήµατα, συσκευές 
εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών τους υπηρεσίες του Δήµου σε συνεργασία µε 
την αποθήκη. 
24. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών 
τους το προσωπικό του Δήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά για την 
έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών 
25. Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών τους το προσωπικό του Δήµου και για τον 
υπολογισµό και την απόδοση τους τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών. 
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2. Τµήµα Εσόδων & 
Περιουσίας 

1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων τους 
τον Δήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να 
καταβάλλονται στο Δήµο µε βάση τους ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις τους νοµοθεσίας. 
2. Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων 
φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ. 
3. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα 
του Δήµου. 
4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου 
και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία 
προσόδου. 
5. Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και 
µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τους προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το 
ύψος των οφειλόµενων ποσών . 
6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για 
την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων. 
7. Τηρεί τους αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, 
δικαιωµάτων ή εισφορών. 
8. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
τους παροχής υπηρεσιών του Δήµου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, κλπ. 
9. Τηρεί τους διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των 
κληροδοτηµάτων τους τον Δήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους. 
10. Τηρεί τα αρχεία τους δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε στοιχεία 
περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα) 
11. Μεριµνά για τη διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης τους δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές 
εισηγήσεις τους τα αρµόδια όργανα του Δήµου. 
12. Μεριµνά για την προώθηση τους αξιοποίησης τους δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τους σχετικές 
αποφάσεις του Δήµου και τη διαχείριση τους εκµετάλλευσης τους δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. Κατάρτιση 
συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.) 
13. Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες τους τοµείς αλιείας. 
14. Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος τους κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών τους πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
15. Μεριµνά για την εφαρµογή τους ελεγχόµενης στάθµευσης και την χορήγηση καρτών στάθµευσης. 
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3. Τµήµα Ταµείου 

1. Διενεργεί τους πληρωµές τους  δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. 
2. Καταγράφει τους διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τους ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την 
απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής. 
3. Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο Δήµο 
ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους  
οφειλέτες. 
4. Διενεργεί τους εισπράξεις των οφειλών τους τον Δήµο και ενηµέρωνα το λογιστικό σύστηµα του Δήµου µε τις 
σχετικές ταµειακές εγγραφές. 
5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήµο και ενηµερώνει τους αρµόδιες 
υπηρεσίες για τους καθυστερούµενες οφειλές. 
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις, 
(αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ) 
7. Τηρεί τους διαδικασίες συναλλαγών µε τους Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών. 
8. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του Δήµου. 
9. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την 
ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του Δήµου µε τους ταµειακές εγγραφές. 
10. Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει τους πληρωµές σε συνεργασία και µε τους 
αρµόδιες υπηρεσίες. 
11. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων σε 
δηµοτικές ενότητες του Δήµου. 

4. 

Τµήµα 
Προµηθειών 
υλικών, 

Εξοπλισµού, 
(Εκτός του Πεδίου 
του Ν 3316/2005) 

1. Σχεδιάζει τους εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος των απαιτουµένων προµηθειών και 
υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Δήµου, συγκεντρώνει τους αιτήσεις των δηµοτικών 
υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε 
είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του Δήµου ( υλικά 
για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, 
εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ). 
2. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση τους διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν 
το Δήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας. 
3. Διενεργεί τους διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι 
µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του Δήµου, καταρτίζει 
το σχέδιο τους διακήρυξης των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των 
επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) 
στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο του Δήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικό µεριµνά για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή τους 
σύµφωνα µε τους ισχύουσες διατάξεις. 
4. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που 
πλεονάζουν και τηρεί τους διαδικασίες καταστροφής αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 
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Τµήµα 
Προµηθειών 
υλικών, 

Εξοπλισµού, 
(Εκτός του Πεδίου 
του Ν 3316/2005) 

5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών(αρχείο 
προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών). 
6. Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµστα-
εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήµου. 
7. Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα 
εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα 
αποθέµατα των αποθηκών του Δήµου. 
8. Παρακολουθεί τα αποθέµατα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την 
ανάγκη ανανέωσης τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τους δηµοτικές υπηρεσίες που 
κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών. 
 9. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήµου (µηχανήµατα , οχήµατα, συσκευές 
εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών τους υπηρεσίες του Δήµου σε συνεργασία µε 
το διπλογραφικό. 
10. Τηρεί τους διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που 
πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής αποµάκρυνσης ή εκποίησης τους. 
11. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε 
είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήµου  

5. 

Τµήµα 
Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθµισης 
Εµπορικών 

Δραστηριοτήτων 

Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορικής δραστηριότητας που 
επηρεάζουν τους λειτουργίες και το περιβάλλον τους πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύµφωνα µε τους 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τους ισχύουσες διατάξεις 

6. 
Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας & 
Παιδείας 

Το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή τους κοινωνικής 
πολιτικής καθώς και για την προστασία και προαγωγή τους δηµόσιας υγείας στην περιοχή του Δήµου, µε τη λήψη 
των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι αρµόδιο για την 
προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων τους πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο τους αποστολής του, καθορίζονται από τους ισχύουσες διατάξεις Νόµων, 
Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
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Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 
φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-
προγραµµατι

σµός 

Προϋπολογισ

µός δαπανών 
Κ.Α 

Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

1 
Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων 
εκσυγχρονισµού - χρηµατοδότησης της 
κρεατοβιοµηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε."  

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

   
1/1/2012-
31/12/2012 

 
15.000,00€ 

 
30.7413.
011 

 

2 Διερεύνηση βέλτιστης κτιριακής εκµετάλλευσης του 
οικοπέδου της ιχθυαγοράς 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   

1/1/2012-
31/12/2012 

 

14.760,00€ 
 

30.7413.
012	  

 

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 
Προϋπολογισµού 

Τίτλος Κωδικού 
Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών ( σε € ) 

10.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  4.097.800,00 

15.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  32.900,00 

10.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων  15.000,00 

10.62 Παροχές τρίτων   241.500,00 

15.62 Παροχές τρίτων   203.750.00 

10.63 Φόροι και τέλη  4.500,00 

15.63 Φόροι και τέλη  350,00 

10.64 Λοιπά γενικά έξοδα  10.000,00 

15.64 Λοιπά γενικά έξοδα  366.100,00 

10.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 319.640,71 

15.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 34.500,00 

* Τα	  ποσά	  αυτά	  αφορούν	  συνολικά	  τόσο	  τη	  Δ/νση	  Οικονομικών	  όσο	  και	  τη	  Δ/νση	  Διοικητικών	  Υπηρεσιών	  και	  περιλαμβάνουν	  και	  τα	  ποσά	  του	  Κ.Α.	  15	  του	  Προϋπολογισμού,	  που	  αφορούν	  τις	  
Υπηρεσίες	  Πολιτισμού,	  Αθλητισμού	  και	  Κοινωνικής	  Πολιτικής.	  Επίσης,	  περιλαμβάνει	  και	  δαπάνες	  συμμετοχής	  μας	  σε	  εθνικά,	  ευρωπαϊκά	  και	  διεθνή	  δίκτυα.	  	  	  	  
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση 

Συνεχιζό

µενη ή 
Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 

Χρονο –

προγραµµα-
τισµός 

Προϋπολο-

γισµός 
δαπανών 

Πηγή 

χρηµ. 
Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο του 
Ε.Π. 

 Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Δηµοτ.Επιχ.Ραδιοφωνίας Φερών     Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012     10.7513.

003   

 Δαπάνη απαλλοτρίωσης για Καλτσίδη- 
Καραµανίδου 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ-
ΩΣΕΙΣ   Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 52.000,00 € ΙΠ 30.7111.

001   

 Δαπάνη απαλλοτρίωσης πρασίνου στο 
Ο.Τ 402 σύµφωνα µε την 172/2004 
απόφ.Διοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής 
(ΕΚΠΟΙΗΣΗ) 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ-
ΩΣΕΙΣ   Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 695.000,00€   ΕΚΠΟΙΗ

ΣΗ  
30.7111.

004   

 Δαπάνη απαλλοτρίωσης πρασίνου στο 
Ο.Τ 402 σύµφωνα µε την Α 448/2009 
απόφ.Τριµελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (ΕΚΠΟΙΗΣΗ) 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ-
ΩΣΕΙΣ   Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 110.000,00€   ΕΚΠΟΙΗ

ΣΗ  
30.7111.

005   

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    857.000,00€  

 

 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Μέσα από την λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου «Ισχυρός Δήµος µε 
επίκεντρο τον πολίτη -Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονοµικής Ικανότητας του Δήµου» 
Οι βασικοί στόχοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών για το 2012 έχουν ως επίκεντρο: 
α) τον εξορθολογισµό του προϋπολογισµού του Δήµου για το 2012  
β) την περιοδική παρακολούθηση τους εκτέλεσης του προϋπολογισµού και την αποτύπωση του σε επιµέρους πίνακες για την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων, όπου θα 
απεικονίζονται η ορθότητά του ή τυχόν παραλήψεις του, 
γ) τη συνεργασία όλων των οικονοµικών τµηµάτων τηυς Δ/νσης µε τους υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήµου, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων που 
παρατηρούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Λειτουργίες τους Διεύθυνσης 

Α/Α 
Τµήµα τους 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 

1. 

Τµήµα Σχεδιασµού 
Εποπτείας 

Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση 
τους προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 
2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση τους αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, τους 
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και των ειδικών συνεργείων του Δήµου. 
3. Μελετά και εισηγείται για τους τεχνικές προδιαγραφές και τους αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών 
µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών 
( οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι , ανταλλακτικά κάδων, υλικά καθαρισµού κλπ). 
4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών τους καθαριότητας και 
διαµόρφωνα και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 
5. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκοµιδή 
απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ). 
6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και 
εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. 
7. Παρακολουθεί και συντονίζει τους ενέργειες για την εφαρµογή των σχεδιασµών και προγραµµάτων που 
αναφέρονται στα προηγούµενα 1), 2), 3), 5) και 6). 
8. Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης. 
9. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας και 
εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 
10.Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών 
καθαριότητας και συνεργάζεται µε το Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών 
µέσων που διαθέτει ο Δήµος. 
11.Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού τους Διεύθυνσης. 
12.Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη 
13.Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη τους τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα Τµήµατα τους  
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 
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2. 
Τµήµα Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων, 
Ανακυκλώσιµων 

Υλικών 

1. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τους κατευθύνσεις του Τµήµατος 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των 
αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους τους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 
επεξεργασίας τους. 
2. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο τους αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων 
και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους τους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 
3. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων 
που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. 
4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των 
απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας 
Καθαριότητας. Και Ανακύκλωσης. 
5. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών. 

3. 

Τµήµα Διαχείρισης 
& Συντήρησης 
Οχηµάτων        

1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του Δήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, 
φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασµό µε 
όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα. 
2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του Δήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη 
περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. 
3. Διερευνά τους συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων 
ατυχηµάτων. 
4. Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών 
µηχανηµάτων του Δήµου. 
5. Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών 
µηχανηµάτων του Δήµου. 
6. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου. 
7. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του Δήµου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες 
αποδοτικότητας. 

 

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-

προγραµµα

τισµός 

Προϋπολογι

σµός 

δαπανών 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 

του Ε.Π. 
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Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 
Προϋπολογισµού 

Τίτλος Κωδικού 
Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών ( σε € ) 

20.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  3.532.500,00 

20.62 Παροχές τρίτων   1.070.000,00 

20.63 Φόροι και τέλη  20.500,00 

20.64 Λοιπά γενικά έξοδα  8.000,00 

20.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 670.000,00 

* Τα ποσά αυτά αφορούν συνολικά τόσο τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όσο και το Τµήµα  Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α 
Περιγραφή 

δράσης 
Είδος δράσης Χωροθέτηση 

Συνεχιζό 
µενη ή 

Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλε

κόµενε
ς 

υπηρε

σίες 

Χρονο –
προγραµµα-

τισµός 

Προϋπολο-
γισµός 

δαπανών 

Πηγή χρηµ. Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

1 Προµήθεια 
ανοικτών κάδων 
απόρριψης 
ογκωδών 
αντικειµένων  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2013 10.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ 

20.7135.
001  1.5.2.4 

2 

 
Προµήθεια 
επίστηλων  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2014 10.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ 

20.7135.
002   

3 Προµήθεια 
µεταλλικών και 
πλαστικών κάδων 
απορριµµάτων 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2015 30.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ 

20.7135.
004   

4 Προµήθεια 
ασυρµάτων VHF 
και 
παρελκόµενων  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2016 5.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ 

20.7135.
005   
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5 Προµήθεια 
τοποθέτηση δύο 
πινάκων 
ηλεκτροδότησης 
και συστήµατος 
εξαερισµού 
Πλ.Ελευθερίας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2017 15.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ 

20.7135.
007   

6 Κατασκευή και 
χρωµατισµός 
θέσεων κάδων  

ΕΡΓΟ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2018 10.000,00 € ΣΑΤΑ 20.7326.
001   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ      80.000,00€  

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,	  έχει	  σαν	  σκοπό	  την ανάδειξη και βελτίωση των βασικών υποδοµών και υπηρεσιών 
για την βελτίωση τηςς καθηµερινότητας του Πολίτη και την προάσπιση της υγείας του. Σε αυτό το γενικό στόχο, περιλαµβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που 
αφορούν: 
1. Την βελτίωση τους καθηµερινότητας του πολίτη 
2. Την συνολική βελτίωση τους εικόνας του Δήµου 
3. Θέµατα Υγείας και Πρόνοιας, 	  
όπως αυτά αναφέρονται στον  Άξονα 1 : Νέο αστικό περιβάλλον - ποιότητα ζωής και ασφαλής πόλη, Μέτρο 1.5: Καθαριότητα – Διαχείριση αποβλήτων	  
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Περιβάλλοντος και Πρασίνου   

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Λειτουργίες τους Διεύθυνσης 

Α/Α 
Τµήµα τους 
Διεύθυνσης 

Περιγραφή λειτουργίας 

1. Τµήµα 
Περιβάλλοντος 

1. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και 
µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήµου. 
2. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση τους ρύπανσης στην 
περιοχή του Δήµου. 
3. Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τους προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική 
περιοχή του Δήµου, σε συνεργασία και µε τους αρµόδιες υπηρεσίες. 
4. Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση 
των αποβλήτων 
5. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας σύµφωνα µε 
τους δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τους ισχύουσες διατάξεις. 
6. Μελετά, σχεδιάζω εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης). 
7. Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση τους αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 
8. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη τους τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τµήµατα τους 
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας θέµατα προσωπικού κλπ). 

2. 
Τµήµα 

Συντήρησης     
Πρασίνου 

1. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τους κατευθύνσας του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και 
κηποτεχνίας. 
2. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 
3. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν 
τα συνεργεία του Τµήµατος. 
4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Τµήµατος 
και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού και Εποπτείας Πρασίνου. 
5. Στο πλαίσιο του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου λειτουργεί Γραφείο Σχεδιασµού και Εποπτείας Πρασίνου 
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3. Τµήµα 
Κοιµητηρίων 

1. Τηρεί τους διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τους ισχύουσες διατάξεις και του 
ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου. 
2. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις 
ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 
3. Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος (εργάτες συντηρητές κλπ). 
4. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων 
που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων. 
5. Τηρεί τους διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τους οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως τους τη 
λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τους οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου για την απόδοση των 
εισπραττοµένων ποσών. 
6. Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση 
/ κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων. 

 

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 
φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-
προγραµµα

τισµός 

Προϋπολογι
σµός 

δαπανών 

Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

         

         

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Τίτλος Κωδικού 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 

35.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  936.515,00 313.250,00 

35.62 Παροχές τρίτων   44.000,00 3.000,00 

35.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 193.650.00,00 22.779,11 

* Περιλαµβάνονται και τα ποσά του Κ.Α. 45 του Προϋπολογισµού που αφορούν την Υπηρεσία Νεκροταφείων 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση 
Συνεχιζό
µενη ή 

Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 

Χρονο –
προγραµµ

α-τισµός 

Προϋπολο-
γισµός 

δαπανών 

Πηγή 

χρηµ. 
Κ.Α 

Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 
1 Προµήθεια λοιπών 

µηχανηµάτων  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 22.000,00 € ΙΠ 35.713

1.001   

2 Προµήθεια πάγκων και 
τραπεζοκαθισµάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΙΠ 35.713

3.001   

3 Προµήθεια οργάνων 
άθλησης εξωτερικών 
χώρων  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΙΠ 35.713

5.001   

4 
Προµήθεια ζαρτινερών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 2.900,00 € ΙΠ 35.713

5.002   

5 Προµήθεια 
ταχυδροµικών θυρίδων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΙΠ 35.713

5.003   

6 Προµήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 20.000,00 € ΙΠ 35.713

5.004   

7 Εξοπλισµός παιδικών 
χαρών  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 123.282,90€   ΕΣΠΑ 35.713

5.008   

8 Εγκατάσταση 
κτηριακών υποδοµών 
για την βιοκαλλιέργεια  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 50.000,00 € ΣΑΤΑ 35.731

1.001 3.3.1 

9 Δηµιουργία σύγχρονων 
παιδότοπων   ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 192.000,00 € ΕΣΠΑ 35.732

2.013   

10 Ανάπλαση πάρκου 
Ανατολικής Θράκης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 718.350,00 € ΕΣΠΑ 35.732

2.014   

11 Περιβαλλοντική 
διευθέτηση χειµάρρου 
Καλλιθέας και 
ανάπλαση παρόχθιων 
ζωνών 

  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 162.000,00 € ΥΠΕΧ

ΩΔΕ 
35.732
2.017   

12 Ανακατασκευή 
διαδρόµων πάρκου 
Εγνατία  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 113.900,00 € ΣΑΤΑ 35.732

2.019   
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13 Κατασκευή έργου 
υποδοµής για την 
βιοκαλλιέργεια 

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 130.000,00€ ΣΑΤΑ 35.732

6.003   

14 Συντηρήσεις χώρων 
πρασίνου  ΕΡΓΟ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΙΠ 35.733

6.001   

15 Επέκταση περίφραξης 
νεκροταφείου και 
διαµόρφωση 
κοινόχρηστου χώρου 
Αισύµης  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 50.000,00 € ΣΑΤΑ 45.712

2.004   

16 Προµήθεια λοιπών 
µηχανηµάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 3.000,00 € ΙΠ 45.713

1.001   

17 Προµήθεια πινάκων 
ανακοινώσεων  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 1.500,00 € ΙΠ 45.713

5.001   

18 Προµήθεια ξυλείας για 
κιβώτια στο 
οστεοφυλάκειο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 3.000,00 € ΙΠ 45.713

5.002   

19 Προµήθεια  λοιπού 
πάγιου εξοπλισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 2.500,00 € ΙΠ 45.713

5.003   

20 Επισκευή περίφραξης 
και κατασκευή 
διαδρόµων 
Β΄Κοιµητηρίου  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012  26.600,00€ ΔΑΝΕΙ

Ο 
45.732
6.002   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    1.658.032,90€  

 
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου συµβάλει στη ανάδειξη και βελτίωση των βασικών υποδοµών, για την προστασία του Περιβάλλοντος. Σε αυτό το γενικό 
στόχο, περιλαµβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν την αύξηση και συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, τη χάραξη ή συντήρηση ήδη 
υπαρχόντων µονοπατιών και την ανάδειξη σηµείων φυσικού κάλλους.  
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων αυτού του Άξονα υποστηρίζει την βελτίωση τους καθηµερινότητας του πολίτη και την βελτίωση των συνθηκών ζωής στις 
περιοχές του Δήµου. Παράλληλα βελτιώνει το υφιστάµενο καλό επίπεδο έργων Προστασίας του περιβάλλοντος. Την συνολική αναβάθµιση τους πόλης την ανάδειξη 
χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο σύνολο τους πόλης, µέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών. 
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών    

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Λειτουργίες τους Διεύθυνσης 

 

Α/Α 
Τµήµα τους 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 

1. 

Τµήµα 

Συγκοινωνιακών και 

Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών 

1. Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των 
προγραµµάτων δράσης του Δήµου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων, σύµφωνα µε το εύρος 
τους δικαιοδοσίας των δήµων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, 
κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ). 
2. Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας δήµου και γενικά των µελετών για την υλοποίηση των έργων του Τµήµατος (εκπόνηση µε 
προσωπικό του Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών. 
3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τους ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, 
εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία 
εκτέλεσης κάθε έργου ( µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους). 
4. Τους έχει αντικείµενο την µελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας που 
αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την 
κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά 
έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαµβάνεται και η 
αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων (ΧΑΔΑ). Το Τµήµα συνεργάζεται µε τους Υπηρεσίες Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας και 
Περιβάλλοντος. 
5. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και 
διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήµου. 
6. Συνεργάζεται µε το Τµήµα Προµηθειών Υλικών / Εξοπλισµού / Υπηρεσιών τους Διεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και τους εκτέλεσης των έργων σε 
τρίτους 
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Τµήµα 

Συγκοινωνιακών και 

Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών 

7. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιµετρήσεις εργασιών 
και ελέγχει τους πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους. 
8. Μεριµνά για τους διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους. 
9. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που 
χρησιµοποιεί το Τµήµα. 
10. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών έκτος 
προγράµµατος.( σε συνεργασία µε τη πολιτική προστασία) 
11. Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού 
προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων 
(φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος. 
12. Ενηµερώνει την Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο τους υλοποίησης 
των έργων του Τµήµατος. 
13. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη τους τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα τους (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

2. 

Τµήµα Κτιριακών 

Έργων & Υπαίθριων 

Χώρων 

 Το Τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων ( κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, 
διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαµόρφωσης, 
διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήµου ( πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές 
χαρές τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, κοιµητήρια κλπ). 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι ανάλογες µε εκείνες του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών και 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

3. 

Τµήµα 

Ηλεκτροµηχανο-

λογικών Έργων 

Το Τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν: 
Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των 
υπαιθρίων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων τους περιοχής. Στην µελέτη και επίβλεψη Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών των έργων του 
Δήµου. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση τους 
κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήµου. 
Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ 
εγκαταστάσεων των Δήµου 

4. 

Τµήµα Συγκοινωνιών 

& Κυκλοφορίας    

1. Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών 
θεµάτων 
2. Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια τους κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των 
µετακινήσεων. 
3. Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία τους ζωής και τους περιουσίας των κατοίκων από 
δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία 

5. 

Τµήµα 

Εγκαταστάσεων & 

Αδειών Μεταφορών     

1. Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και 
στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τους διατάξεις τους σχετικής 
νοµοθεσίας. 
2. Χορηγεί τους άδαες εγκατάστασης και τους άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και 
ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. 
3. Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών 
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Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή ΝΠ 
του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 
Δήµου) 

Χρονο-

προγραµµα
τισµός 

Προϋπολογι

σµός 
δαπανών 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 
του Ε.Π. 

         

         

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 
Προϋπολογισµού 

Τίτλος Κωδικού 
Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών ( σε € ) 

30.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  1.333.400,00 

25.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  107.100,00 

30.62 Παροχές τρίτων   25.000,00 

30.63 Φόροι και τέλη  10.000,00 

30.64 Λοιπά γενικά έξοδα  29.500,00 

30.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 305.810,00 

*Περιλαµβάνονται και ποσά του Κ.Α. 25 του Προϋπολογισµού που αφορούν τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 

 
 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση 

Συνεχιζό-

µενη ή 
Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµεν

ες 
υπηρεσίες 

Χρονο –

προγραµµα-
τισµός 

Προϋπολο-

γισµός 
δαπανών 

Πηγή χρηµ. Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 
του Ε.Π. 

1 
Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 

Καπνοµάγαζου (ΕΣΠΑ) 
      

2201763,03 
ΕΣΠΑ 

15.7311.

002 
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2 

Κατασκευή κλειστού Κολυµβητηρίου 

Αλεξ/πολης (συνεχ) (ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ  

980.000,00 €  + 337.000,00 € ΣΑΤΑ) 

      1883209,47 
ΔΑΝΕΙΟ,ΣΑΤ

Α,ΥΠΟΠΕΘΟ 

15.7311.

003 
 

3 

Κατασκευή µιας αίθουσας  

πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών 

εγκαταστάσεων (συνεχ) (ΟΣΚ) 

      53.500,00 € ΟΣΚ 15.731
1.006 

 

4 Κατασκευή Νηπιαγωγείου 
Παλαγίας (συνεχ) (ΕΣΠΑ) 

      931.411,60 € ΕΣΠΑ 15.731
1.008 

 

5 
Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην 
νοσοκοµείο) προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί από σχολεία 
(συνεχ) (ΟΣΚ) 

      727.000,00 € ΟΣΚ 15.731
1.009 

 

6 Επισκευή στέγης και πόρτας 
κινδύνου στο Ε΄Νηπιαγωγείο  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.000,00 € ΣΑΤΑ 15.733

1.001   

7 Επισκευή κέντρου Νεότητας  ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 15.733

1.003   

8 Επισκευή στέγης Δηµοτικού 
Σχολείου Άβαντα  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012     15.733

1.004   

9 Μελέτη κατασκευή κτιρίου ωδείου  ΜΕΛΕΤΗ   Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 20.000,00 € ΣΑΤΑ 15.741

1.001   

10 
Αρχιτεκτονική µελέτη γηπέδων 
τένις και αναψυκτηρίου στο 
Ο.Τ.594Β  

ΜΕΛΕΤΗ   Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.000,00 € ΣΑΤΑ 15.741

2.001   

11 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
οδικού φωτισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012     20.713

5.006   

12 Προµήθεια αντλίας κτηνοτροφικής 
ποτίστρας Δωρικού  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012     20.713

5.008   

13 Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων 
και έργων ιδιοκτησίας δήµου    

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔ

ΟΤΙΚΑ 
20.731
1.001   

14 Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού  ΕΡΓΟ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔ

ΟΤΙΚΑ 
20.732
5.001   

15 Καθαρισµός ρεµµάτων Δ.Δ. 
Συκορράχης    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 20.733

6.027   
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16 Ύδρευση (αντικατάσταση 
πεπαλαιωµένων δικτύων) ΕΡΓΟ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 76.104,71 € ΣΑΤΑ 25.731

2.001   

17 
Κατασκευή δικύου οµβρίων στην 
περιοχή παρέµβασης του έργου " 
Ανάπλαση άνω πλατείας Φερών " 
Δηµ.Εν.Φερών 

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.000,00 € ΣΑΤΑ 25.731

2.003   

18 
Αποκατάσταση κακοτεχνιών στο 
έργο " Ύδρευση (Αντικατάσταση 
πεπαλαιωµένων δικτύων) 
Δηµ.Εν.Φερών  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 76.285,41 € ΣΑΤΑ 25.731

2.005   

19 Ανέγερση Β΄ΚΑΠΗ  ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 56.000,00 € ΣΑΤΑ 30.712

2.004   

20 Κατασκευή αποθήκης στο 2ο 
Δηµ.Σχολ.Φερών ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.731

1.003   

21 Συντήρηση κλειστού Γυµναστηρίου 
Δηµ.Εν.Φερών  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 50.000,00 € ΣΑΤΑ 30.731

1.012   

22 Επισκευή εσωτερικών χώρων 
κτηρίου Δηµ.Κοινότητας Πέπλου  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 29.500,00 € ΣΑΤΑ 30.731

1.013   

23 
Επιµήκυνση σωληνωτής διάβασης 
και ενίσχυση αναχωµάτων και 
φραγµάτων στην σαραντάµετρο 
Λουτρού  

ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 14.000,00 € ΣΑΤΑ 30.731

2.003   

24 Πλακοσκεπής αγωγός οικισµού 
Δικέλλων του Δήµου Αλεξ/πολης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.731

2.015   

25 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
οµβρίων και ακαθάρτων και 
διαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου κλειστού κολυµβητηρίου 

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 431.000,00 € ΘΗΣΕΑΣ,Σ

ΑΤΑ 
30.731
2.019   

26 Διαµόρφωση αύλειου χώρου 5ου 
Δηµοτικού σχολείου  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

2.002   

27 Διάνοιξη και κατασκευή οδών 
Δήµου Αλεξ/πολης ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.001   

28 Κατασκευή παράπλευρων δρόµων 
Εγνατίας Οδού Δηµ.Εν.Φερών  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 

1.478.067,22 
€ ΕΣΠΑ 30.732

3.002   

29 Ασφαλτοστρώσεις Δηµ.Εν.Φερών 
(Αναθεωρήσεις) ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 30.051,90 € ΣΑΤΑ 30.732

3.003   
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30 Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ 146 
στις Φέρες Δηµ.Εν.Φερών  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 18.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.004   

31 Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών 
Δηµ.Εν.Φερών  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 35.200,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.008   

32 Κατασκευή σηµάνσεων διαβάσεων 
οδών ΕΡΓΟ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 16.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.011   

33 Αγροτική οδοποϊα Δηµ.Εν.Φερών  ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 25.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.012 4.2.1 

34 Οδοποιία Αισύµης   ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 125.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

3.024   

35 
Ανάπλαση οδού Εθνικής 
Αντίστασης και σύνδεση µε 
κολυµβητήριο (Αναθεωρήσεις)   

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

4.004   

36 
Συντήρηση κτηρίου και ανάπλαση 
αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου 
Αρδανίου Δηµ.Εν.Φερών  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 22.500,00 € ΣΑΤΑ 30.732

6.001   

37 Κατασκευή & συντήρηση 
γεώτρησης Κρυονερίου ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

6.013   

38 Διαµόρφωση αύλειου χώρου 
αίθουσας Μαϊστρου  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

6.014   

39 Αποχέτευση οµβρίων έναντι 
αεροδροµίου ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 325.000,00€ ΘΗΣΕΑΣ 30.732

6.022   

40 Αποχέτευση οµβρίων στα 
Μουσουλµάνικα ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 53.000,00€ ΣΑΤΑ 30.732

6.023   

41 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
Απαλού  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 15.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

6.026   

42 
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
στον οικισµό Άβαντα  
(Αναθεωρήσεις)  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.732

6.054   

43 Συντήρηση διδακτηρίων  ΕΡΓΟ 
ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 100.000,00   ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
30.733
1.001   

44 
Συντήρηση κτιρίου "Μύλοι 
Μασούρα"  
(Αναθεωρήσεις)  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 3.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

1.006   
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45 Συντήρηση Πολύκεντρου 
Δηµ.Εν.Τραϊανούπολης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

1.012   

46 
Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων-
πεζοδροµήσεις Δηµ.Εν.Φερών 
(Αναθεωρήσεις)  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 550,00 € ΣΑΤΑ 30.733

2.002   

47 Ανάπλαση Άνω πλατείας Φερών 
(Τόκοι υπερηµερίας)  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 3.807,21 € ΣΑΤΑ 30.733

2.003   

48 
Κατασκευή δικτύου οµβρίων στην 
περιοχή παρέµβασης του έργου 
Ανάπλαση Άνω πλατείας Φερών 
(Τόκοι υπερηµερίας) 

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 4.825,55 € ΣΑΤΑ 30.733

2.004   

49 
Ανάπλαση Άνω πλατείας Φερών. 
Β΄συµπληρωµατική 
σύµβαση.(Τόκοι υπερηµερίας)  

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 944,22 € ΣΑΤΑ 30.733

2.005   

50 Κατασκευή αγροτικής οδοποιϊας 
Δηµ.Εν.Αλεξ/πολης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 30.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

3.007   

51 Διάνοιξη και ασφαλτοστρώσεις 
τµηµάτων οδών πόλης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

3.013   

52 Κατασκευή - διαπλάτυνση 
τσιµεντοδιαβάσεων Λουτρού ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

3.015   

53 Ασφαλτόστρωση δρόµου 
Γυµνασίου Δηµ.Εν Τραϊανούπολης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 30.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

3.016   

54 Συντήρηση γεφυρών Λουτρού  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

3.017   

55 Αντικατάσταση παροχών 
ύδρευσης Απαλού  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

6.016   

56 Καθαρισµός και επισκευή 
γεώτρησης πάρκου Εγνατία ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.500,00 € ΣΑΤΑ 30.733

6.020   

57 Συντήρηση ποτιστρών Δηµ.Εν 
Τραϊανούπολης  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

6.021   
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58 Συντήρηση ψεκατσικών Δηµ.Εν 
Τραϊανούπολης ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.733

6.022   

59 Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης 
νεκροταφείου Καβησού  ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.600,00 € ΣΑΤΑ 30.733

6.026   

60 
Η/Μ µελέτη κερκίδων και 
αποδυτηρίων στο νέο γήπεδο 
Χηλής  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 1.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.002   

61 
Γεωτεχνική µελέτη της 
αποκατάστασης διατηρητέου 
κτηρίου Καπνοµάγαζου  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 6.150,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.003   

62 Γεωτεχνική µελέτη της επέκτασης 
του κτιρίου ωδείου  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 6.150,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.004   

63 Γεωτεχνική µελέτη της κατασκευής 
περιφερειακού ιατρείου Φερών  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 6.500,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.005   

64 Η/Μ µελέτη εγκαταστάσεων 
Περιφ.Ιατρείου Φερών  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 4.550,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.007   

65 Μελέτη επισκευής  1ου 
Βρεφονηπιακού Σταθµού ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.009   

66 Στατική µελέτη αναψυκτηρίου στο 
Ο.Τ. 594Β  ΜΕΛΕΤΗ   Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 1.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.019   

67 Η/Μ µελέτη αναψυκτηρίου στο 
Ο.Τ. 594Β ΜΕΛΕΤΗ   Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 1.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.020   

68 Αρχιτεκτονική µελέτη κερκίδων στο 
νέο γήπεδο της Χιλής  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.021   

69 Αρχιτεκτονική µελέτη αποδυτηρίων 
στο νέο γήπεδο της Χιλής  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.022   

70 
Στατική µελέτη κερκίδων και 
αποδυτηρίων στο νέο γήπεδο της 
Χιλής  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 1.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.023   

71 Αρχιτεκτονική µελέτη 
Νηπιαγωγείου Παλαγίας   ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 8.431,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.032   

72 Στατική µελέτη Νηπιαγωγείου 
Παλαγίας ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 4.215,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.033   
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73 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη 
Νηπιαγωγείου Παλαγίας  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 4.215,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.034   

74 Μελέτη Γυµνασίου στο ΚΕΓΕ  ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 30.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.039   

75 Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ  ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 30.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

1.040   

76 
Εκπόνηση µελέτης οριοθέτησης 
τµήµατος του ρέµµατος Ιτέας 
Δηµ.Εν. Φερών  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.001   

77 Γεωλογική µελέτη στρατοπέδου 
Ζήση   ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 1.600,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.004   

78 Αποτύπωση πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.009   

79 Αποτύπωση χώρου κάµπινγκ στην 
Αλεξανδρούπολη  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.010   

80 Αποτύπωση της Λεωφ.Μάκρης 
από εργατικά έως οδού Κουταβού  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.011   

81 Κυκλοφοριακή µελέτη Δήµου 
Αλεξ/πολης  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.012   

82 Περιβαλλοντική µελέτη 
παραλιακής ζώνης  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 36.900,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.013   

83 Λιµενική µελέτη δυτικού τµήµατος 
παραλίας Αλεξ/πολης  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 36.900,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.014   

84 Γεωτεχνική µελέτη παραλιακής 
ζώνης  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 8.500,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.015   

85 Βυθοµετρική µελέτη στην 
παραλιακή ζώνη  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.016   

86 Υδραυλική µελέτη στην Μικρή 
Δορούτσια Γεµιστής  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΩΝ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 14.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.017   

87 
Υδραυλική µελέτη για την κάλυψη 
του ρέµατος Βανικιώτη από το 
ύψος του Παλιού Νοσοκοµείου 
µέχρι την γέφυρα Παναγάθου  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 5.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

2.039   
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88 Μελέτη τοπογραφικών εργασιών 
κοινοφελών εκτάσεων  ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 3.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

3.008   

89 
Τοπογραφικές εργασίες, 
διάγραµµα εφορµογής και 
διανοµής οικοπέδων  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΛΗ Η 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ν 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 12.300,00 € ΣΑΤΑ 30.741

3.013   

90 

Δηµιουργία Διεθνούς τριπολικού 
εµπορευµατικού και 
διαµετακοµιστικού κέντρου 
συνδυασµένων µεταφορών στο 
Δήµο Αλεξ/πολης   

ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 105.000,00 € ΘΗΣΕΑΣ 30.742

5.001   

91 Οικοπάρκο Αλτιναλµάζη  ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.507.958,00   ΥΠΕΧΩΔΕ 35.732

2.012   

92 
Εκπόνηση σχεδίου χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτής 
πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δηµ.Εν. 
Τραϊανούπολης  

ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1/1/2012 - 

31/12/2012 34.710,00 € ΘΗΣΕΑΣ 30.741
3.001   

93 Πολεοδοµική µελέτη ανασύνταξης 
πράξεων εφαρµογής Φυτωρίου  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.490,00 € ΣΑΤΑ 30.741

3.003   

94 Πολεοδοµική µελέτη ανασύνταξης 
πράξεων εφαρµογής Μαϊστριανών  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.490,00 € ΣΑΤΑ 30.741

3.004   

95 
Μελέτη πράξης τακτοποίησης και 
αναλογισµού στην περιφερειακή 
οδό  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.741

3.050  

96 

Συµπληρωµατική 
κτηµατογράφηση - πολεοδόµηση 
και πράξη εφαρµογής των νέων 
επεκτάσεων του Δήµου 
Αλεξ/πολης  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 70.000,00€ ΣΑΤΑ 30.742

1.001  

97 
Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση & 
Πράξη Εφαρµογής της Παλαγίας 
(οικισµού κάτω των 2000 κατοίκων 
του Δ. Αλεξ/πολης)  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 20.000,00 € ΣΑΤΑ 30.742

1.005  

98 
Πολεοδοµική µελέτη ανασύνταξης 
πράξεων εφαρµογής περιοχής 
φυτωρίου πάνω από την οδό 
Μητροπούλου  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 2.490,00 € ΣΑΤΑ 30.742

1.006  

99 
Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση & 
Πράξη Εφαρµογής της περιοχής 
Αβαντος, Μαϊστριανά & Φυτώριο 
του Δ. Αλεξ/πολης 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 40.000,00 € ΣΑΤΑ 30.742

1.007  
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100 Μελέτη επικείµενων της περιοχής 
Μαϊστριανών και φυτωρίου  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 8.290,00 € ΣΑΤΑ 30.742

1.009  

101 
Αποτύπωση περιοχών που 
γειτνιάζουν µε την περιοχή 
Μαϊστριανών και Φυτωρίου  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 11.900,00 € ΣΑΤΑ 30.742

1.012  

102 
Πράξη τακτοποίησης και 
αναλογισµού περιοχών που 
γειτνιάζουν µε την περιοχή 
Μαϊστριανών και Φυτωρίου(συνεχ)  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1/1/2012 - 

31/12/2012 11.900,00 € ΣΑΤΑ 30.742
1.013  

103 Κατεδαφίσεις ετοιµόρροπων και 
επικίνδυνων κτηρίων ΕΡΓΟ 

ΟΛΗΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 10.000,00 € ΣΑΤΑ 30.742

2.001   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 12.197.459,32€  

 

 
 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήµου, µε στόχο την 
έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής και τεχνικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την 
εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών. Οι	  συγκεκριμένες	  αρμοδιότητες	  της	  Διεύθυνσης	  στο	  
πλαίσιο	  της	  αποστολής	  της,	  καθορίζονται	  από	  τις	  ισχύουσες	  διατάξεις	  Νόμων,	  Διαταγμάτων	  και	  Υπουργικών	  Αποφάσεων. 
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Πολεοδοµίας     

 
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης 

 

Α/Α 
Τµήµα της 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 

1. 
Τµήµα Έκδοσης 
Οικοδοµικών 
Αδειών 

1. Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, 
ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές θερµοµόνωση, παθητική 
πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των 
φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες. 
2.  Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές στατικές υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες τη µελέτη θερµοµόνωσης τη 
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών 
αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας 
3. Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα 
απαιτούµενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών. 
4. Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν 
απαιτείται 
5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των 
κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα & έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω 
απόφασης. 
6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην 
ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α' του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους 
παραβάτες. 
7. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδοµίας και τα Τµήµατα της (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας θέµατα προσωπικού κλπ). 
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2. 
Τµήµα 

Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών 

1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / 
τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήµου. 
2. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων 
στην περιοχή του Δήµου. 
3. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής 
4. Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων , σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο 
Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
5. Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων που 
προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές 
εγκαταστάσεις καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών,   γεωργικών   
και   αλιευτικών  εφοδίων,   γεωργικών   και   αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από 
οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας). 
6. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, 
πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού 
 

3. Τµήµα Έλεγχου 
Κατασκευών 

1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των 
αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών. 
2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την 
ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. 
3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή 
άλλων προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. 
4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία. 
5. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε 
συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία. 

 

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-

προγραµµα

τισµός 

Προϋπολογι

σµός 

δαπανών 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 

του Ε.Π. 

         

         

 

 

 



	   Ετήσιο	  Πρόγραμμα	  Δράσης	  του	  Δήμου	  Αλεξανδρούπολης	  -‐	  2012	  
	  

45	  
	  

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 
Προϋπολογισµού 

Τίτλος Κωδικού 
Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών ( σε € ) 

40.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  777.900,00 

40.64 Λοιπά γενικά έξοδα  2.500,00 

40.66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 7.300,00 

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή δράσης 
Είδος 

δράσης 
Χωροθέτηση 

Συνεχιζόµε

νη ή Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες 

Χρονο –
προγραµµα-

τισµός 

Προϋπολο-
γισµός 

δαπανών 

Πηγή χρηµ. Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

1 Πολεοδοµική µελέτη 
στρατοπέδου Ζήση  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2012 7.600,00 € ΣΑΤΑ 30.7412.
024   

2 Σύνταξη πράξης 
αναλογισµού υποχρεώσεων 
λόγω ρυµοτοµίας στο Ο.Τ 
554 του ρυµοτοµικού 
σχεδίου Αλεξ/πολης  

ΜΕΛΕΤΗ   Σ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2012 3.000,00 € ΣΑΤΑ 30.7413.
005   

3 Σύνταξη πράξης 
αναλογισµού υποχρεώσεων 
λόγω ρυµοτοµίας στο 
Ο.Τ.470 του ρυµοτοµικού 
σχεδίου Αλεξ/πολης  

ΜΕΛΕΤΗ   Σ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2012 3.000,00 € ΣΑΤΑ 30.7413.
010   

4 Πολεοδοµική µελέτη 
στρατοπέδου Ιωάννου  ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2012 7.900,00 € ΣΑΤΑ 30.7421.
004   

5 Μελέτη τοπογραφικών 
διαγραµµάτων στον οικισµό 
παλιννοστούντων οµογενών 
στην Παλαγία 
(Υποστηρικτικές ενέργειες 
για την δηµιουργία 
υποδοµών στον οικισµό 
Παλαγίας)  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Σ Δ/ΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   1/1/2012 - 

31/12/2012 11.900,00 € ΘΗΣΕΑΣ 30.7421.
018   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 33.400,00€  
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Μέσα από την λειτουργία της Δ/νσης Πολεοδοµίας εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου µας. Συµβάλει στην 
ανάδειξη του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και βελτίωση της συνολικής εικόνας του Δήµου. 
Σε αυτό το γενικό στόχο, περιλαµβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν την δηµιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την ζωή στην πόλη και την 
διαµόρφωση θετικού κλίµατος και άποψης για αυτήν. 

 
 
 
 
 
Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  

 

 
 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης 

 

Α/Α 
Τµήµα της 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 
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1. 
Τµήµα Αγροτικής 

Παραγωγής     

Έχει αρµοδιότητες στον τοµέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, επίσης στο πλαίσιο του τµήµατος λειτουργεί 
γραφείο γεωργικής ανάπτυξης οι αρµοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:  
1. Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των 
τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 
2. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους. 
3. Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµάτων 
στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραµµάτων 
γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. 
4. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ύστερα από εντολή του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής µε σκοπό την 
υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την 
χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες λαϊκές αγορές εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.). 
5. Ενηµερώνει το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και 
λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπιση τους. 

2. Τµήµα Αλιείας    

1. Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του Δήµου. 
2. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού 
στις εστίες του. 
3. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής 
σηµασίας που αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών 
και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
4. Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και 
µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς 
και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. 
5. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία 
των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων. 
6. Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, 
υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις µε 
αλιείς υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα. 
7. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση ζητηµάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή 
του Δήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
8. Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του Δήµου, 
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις 
9. Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και 
εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. 

3. 

Τµήµα 
Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθµισης 
Εµπορικών 
Δραστηριοτήτων        

Έχει την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήµου, 
την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής 
ανάπτυξης. 



	   Ετήσιο	  Πρόγραμμα	  Δράσης	  του	  Δήμου	  Αλεξανδρούπολης	  -‐	  2012	  
	  

48	  
	  

4. Τµήµα Σφαγείων         

1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών σφαγείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του 
ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου. 
2. Μεριµνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δηµοτικά σφαγεία, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
3. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων 
που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων. 
4. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη 
λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου για την απόδοση των 
εισπραττοµένων ποσών. 
5. Μεριµνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους 
υποδοµών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων. 
 

 

 

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 
υλοποίησης 

Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή ΝΠ 

του Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-

προγραµµα

τισµός 

Προϋπολογι

σµός 

δαπανών 

Κ.Α 

Άξονας 

Μέτρο 

του Ε.Π. 

         

         

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Τίτλος Κωδικού 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α 
Περιγραφή 

δράσης 
Είδος δράσης Χωροθέτηση 

Συνεχιζόµενη ή 

Νέα 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενε

ς υπηρεσίες 

Χρονο –
προγραµµα

-τισµός 

Προϋπολο-
γισµός 

δαπανών 

Πηγή 

χρηµ. 
Κ.Α 

Άξονας 
Μέτρο του 

Ε.Π. 

            

            

            

            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

 
 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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Δήµος : Αλεξανδρούπολης   

Διεύθυνση : Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής   

 
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης 

Α/Α 
Τµήµα της 

Διεύθυνσης 
Περιγραφή λειτουργίας 

1. 

Τµήµα 
Προγραµµατισµού 
Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης & 
Δια Βίου Μάθησης        

1. Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας  
2. Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων  
3. Αρµοδιότητες δια βίου µάθησης 
4. Αρµοδιότητες Απασχόλησης    

2. 

Τµήµα 
Αποτελεσµατικό-
τητας, Ποιότητας, 
Οργάνωσης & 
Διαφάνειας    

1. Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης  
2. Αρµοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης 
3. Αρµοδιότητες διαφάνειας  
Επίσης το τµήµα είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν 
την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήµου προς τρίτους 

3. 

Τµήµα 
Τεχνολογικών  & 
Πληροφορικής 
Επικοινωνίας        

 1. Αρµοδιότητες στρατηγικής και µελετών ΤΠΕ. 
 2. Αρµοδιότητες διαχείρισης συστηµάτων ΤΕΠ 
 3. Αρµοδιότητες διαχείρισης εξοπλισµού ΤΕΠ 
4. Γενικές αρµοδιότητες ΤΕΠ 

 

 

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων  

 

A/A Περιγραφή ενέργειας 
Υπηρεσία 

υλοποίησης 

Εµπλεκόµενε

ς υπηρεσίες 

ή ΝΠ του 
Δήµου 

Εµπλεκόµενοι 
φορείς (εκτός 

Δήµου) 

Χρονο-
προγραµµατι

σµός 

Προϋπολογι
σµός 

δαπανών 

Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο 

του Ε.Π. 

1 
Συµµετοχή στην πρόταση CULTTOUR 

''Πολιτιστική κληρονοµιά κήπων & πάρκων 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1/1/2012 -
31/12/2012 

220.000,00€ 
15.6453

.006 
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BECENET:Βελτίωση των προοπτικών 

απασχόλησης µέσω της συνεργασίας,της 

εκπαίδευσης και της δικτύωσης 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩ

ΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ

ΗΣ 

  

1/1/2012 -
31/12/2012 

369.000,00€ 
15.6453

.007 

 

3 

CYNOLOGY CENTER: Διαποίκιλση των 

τουριστικών υποδοµών και προϊόντων στη 

Διασυνοριακή Περιοχή - Διεθνές Κέντρο 

Κυνολογίας και Διασκέδασης "Maritsa - 

Dimitrovgrad" 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩ

ΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ

ΗΣ 

  

1/1/2012 -
31/12/2012 

75.500,00€ 
15.6453

.008 

 

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων 

ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Τίτλος Κωδικού 

Σύνολο λειτουργικών 

δαπανών ( σε € ) 

   

   

   

   

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση 
Συνεχιζ
όµενη ή 

Νέα 

Υπηρεσία υλοποίησης 
Εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες 

Χρονο –
προγραµµα-

τισµός 

Προϋπολο-
γισµός 

δαπανών 

Πηγή 
χρηµ. 

Κ.Α 
Άξονας 
Μέτρο του 

Ε.Π. 

1 
Προµήθεια εκδόσεων 
αναβάθµισης λογισµικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 20.000,00 € ΙΠ 10.7134.

001   
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Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 50.000,00 € ΙΠ 10.7134.

002 5.5.1 

3 Προµήθεια και µεταφορά 
Συστήµατος Διαχείρισης 
Εικονικών Εξυπηρετητών 
Ιστοσελίδων σε νέο server 
του Δήµου (κάτω από το 
σύζευξις) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σ 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 15.000,00 € ΙΠ 15.7134.

001   

4 Ολοκληρωµένο Ψηφιακό 
Διαδηµοτικό Μουσείο για 
τους Νέους Δήµους 
Αλεξανδρούπολης και 
Σουφλίου 

  ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 312.000,00 € ΕΣΠΑ 15.7134.

002   

5 Ολοκληρωµένο σύστηµα 
ψηφιακών υπηρεσιών και 
κοινωνικής συµµετοχής 
Δήµου Αλεξανδρούπολης  

  ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 271.355,00 € ΕΣΠΑ 15.7134.

003 5.5.1 

6 Προµήθεια εξοπλισµού για τις 
ανάγκες λειτουργίας των 
µονάδων ειδικής αγωγής του 
Δήµου Αλεξ/πολης καθώς και 
των τµηµάτων ένταξης 
Αλεξ/πολης και Σαµοθράκης 
(ΕΣΠΑ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΗΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1/1/2012 - 
31/12/2012 346.350,78 € ΕΣΠΑ 15.7134.

004   

7 

Επέκταση δικτύου wifi ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 15.000,00 € ΙΠ 15.7326.

001   

8 
Τεχνική υποστήριξη δικτύου 
ΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Ν 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  1/1/2012 - 
31/12/2012 15.000,00 € ΙΠ 15.7326.

002   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   1.044.705,78€  

 
 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
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