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Είμαι στην ευχάριστη θέση να προλογίζω το δεύτερο
στη σειρά Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Δήμου Αγίου Δημητρίου, εκφράζοντας έτσι με
συνέπεια τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και λογοδοσία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.
Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 αποτελεί
προϊόν συλλογικής προσπάθειας και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, μέσω του οποίου μετρώντας και καταγράφοντας τις επιδράσεις του Δήμου εξελίσσουμε και
αναπτύσσουμε ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης με
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εργαζόμενους,
πολίτες, συνεργάτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

“

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΙΟ
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Ο δεύτερος Απολογισμός συντάχθηκε με βάση τα νέα
πρότυπα GRI και παρουσιάζει την επίδοση του Δήμου
Αγίου Δημητρίου στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, την Οικονομία και Διακυβέρνηση, τις
Υποδομές, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και το
Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης, o Δήμος μας συμμετέχοντας εθελοντικά στο Οικουμενικό Σύμφωνο του
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ΟΗΕ, προασπίζει τις 10 αρχές του Συμφώνου, στους
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί η συνεχής αναγνώριση και
ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
συμπολιτών μας και συνοδοιπόρων μας σε αυτό το
ταξίδι προς τη βιωσιμότητα της πόλης. Με γνώμονα το
σεβασμό και την ενθάρρυνση της συμμετοχής προχωρήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην ανάλυση
της ουσιαστικότητας ώστε να διαπιστώσουμε από
κοινού τα ουσιαστικά θέματα που θα μπουν σε προτεραιότητα τόσο για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, όσο και για
την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, της χώρας και του
πλανήτη μας.
Ο κόσμος μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και εμείς
έχουμε αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο του Δήμου στη
μεταμόρφωση του κόσμου μας μέσα από τις αρχές
της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θέτουμε στόχους, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και
ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη στόχων
όπως είναι η παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη, η
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη
πολιτικών που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη και ανθεκτική πορεία της ανθρωπότητας.

Εύχομαι Καλή Ανάγνωση!

Με εκτίμηση,
Μαρία Ανδρούτσου
Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
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1. Κοινωνία

Παιδιά

700

704

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

864

674

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΣΤΟΥΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Κοινωνική Μέριμνα

395
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

94

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ

142

83
ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΣΥΣΣΙΤΙΟ

206
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

915
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

185
ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΑ ΠΟΥ
ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ

Πολιτισμός – Αθλητισμός – Τέχνες

70
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

4
08

120
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

4

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΧΟΡΩΔΙΕΣ

41

236

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

132
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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2. Περιβάλλον

Ανακύκλωση

21,7 0,630 2,1
1.170 35.458 2.870
T. XAΡTIOY

T, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Τ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞ.

T. ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ
(ΣΚΡΑΠ)

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

103 182
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ

Ενέργεια

4
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

31.135
KWH ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ Φ/Β

358.900
ΕΥΡΩ ΣΕ 2 ΕΡΓΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αδέσποτα Ζώα

250 31
ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ/ΕΜΒΟΛΙΑ/ΤΣΙΠ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

..........................................................................
3. Εργαζόμενοι - Εργαζόμενες

381
77

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ &
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ:

220
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

}

221
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

403
ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

09
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4. Βιώσιμες Υποδομές & Τεχνολογία

€1.251.000

2.856

ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τ.Μ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

€130.000

10

ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 26 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ WIFI

..........................................................................
5. Διαφάνεια - Διακυβέρνηση - Οικονομική Βιωσιμότητα

49.000
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ

23
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

52
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

412
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

95

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

43,3

79%

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10

503

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

60%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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Προφίλ Απολογισμού
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το δεύτερο Απολογισμό
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου
Αττικής και η περίοδος αναφοράς του είναι το έτος
2017 (01.01.2017–31.12.2017). Όλα τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, αφορούν στη δραστηριότητα του Δήμου
Αγίου Δημητρίου στην Ελλάδα και απευθύνονται σε
όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών του.
Με την έκδοση του δευτέρου στη σειρά Απολογισμού
Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του προς τα ενδιαφερόμενα
μέρη του, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη και πλήρη
ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική, τις πρακτικές
και τις επιδόσεις του αναφορικά με τους πυλώνες της
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κύριο μέλημα του Δήμου σε
αυτόν τον απολογισμό είναι η εκ νέου στοχοθέτηση σε
όλους τους τομείς και πυλώνες, θέτοντας τον πήχη
ακόμη πιο ψηλά μέσω της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και τις προσδοκίες τους, με συνέπεια, ειλικρίνεια και
διαφάνεια.
Για τον καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού, ο Δήμος έχει ακολουθήσει:

· Tη βασική έκδοση των Νέων Προτύπων GRI (in

·
·

accordance with the GRI Standards: Core option),
ικανοποιώντας τις Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου Απολογισμών (Ουσιαστικότητα, Πλαίσιο
Βιωσιμότητας, Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη και Πληρότητα).
Τις Αρχές της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας
και Ανταπόκρισης του Προτύπου Accountability
AA1000 APS (2008).
Τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στους τομείς
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω
πρότυπα και την κάλυψη των απαιτήσεων των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI, παρουσιάζονται στον
πίνακα του AA1000 APS, στο Ευρετήριο Περιεχομέ-

12

νων των GRI Standards και στον Πίνακα των 10 αρχών
του Οικουμενικού Συμφώνου στις σελίδες ___ του
Παραρτήματος του παρόντος Απολογισμού.

Για το σαφή καθορισμό των ορίων και των επιδράσεών
του στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Δήμος, έλαβε υπόψη του,
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (Sustainable Development Goals - SDGs),
εξετάζοντας την επίδραση των ουσιαστικών του θεμάτων σε κάθε έναν από τους 17 Στόχους.
Η ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει συσταθεί στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου, ανέλαβε την κατάρτιση του
παρόντος Απολογισμού, συγκεντρώνοντας στοιχεία,
επικοινωνώντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μελετώντας τις εξελίξεις στο χώρο της βιωσιμότητας και
παραμένοντας σε συχνή και άμεση επικοινωνία με τη
Διοίκηση του Δήμου. Ο Δήμος έλαβε τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της εταιρείας Global
Sustain, για την κατάρτιση του παρόντος Απολογισμού
και επέλεξε να μην προχωρήσει σε εξωτερική διασφάλιση αυτού.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προσβλέπει στη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης που θα εξασφαλίζει υψηλού
επιπέδου ποιότητα ζωής στους πολίτες της και επιθυμεί τη συμμετοχή και συμβολή όλων των πολιτών σε
αυτό το στόχο. Διατηρώντας ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καλείστε να
αποστείλετε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης σχετικά με τον Απολογισμό αλλά και
τις δράσεις και το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας:
Ηλίας Σαββάκης, MBA, MSc
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Γενικός Γραμματέας, Δήμος Αγίου Δημητρίου
isavvakis@dad.gr | +30 213 200 7777
Αρετή Προβατά, MCIRP
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Τύπου &
Επικοινωνίας - Δήμος Αγ. Δημητρίου
aprovata@dad.gr | +30 213 2007705
Αγίου Δημητρίου 55,173 43,Άγιος Δημήτριος, Ελλάδα

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας του: www.dad.gr
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1. Ο Δήμος μας

5.364

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Αττική και έχει έκταση 5.364 στρέμματα. Συνορεύει ανατολικά με το Δήμο Ηλιούπολης, δυτικά με το
Δήμο Ν. Σμύρνης, βόρεια με το Δήμο Δάφνης - Υμηττού και νότια με τους Δήμους Αλίμου και Π. Φαλήρου.
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου είναι 70.970 κάτοικοι, βάσει της απογραφής του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ενώ ο
πραγματικός πληθυσμός της πόλης, εκτιμάται ότι
ξεπερνάει τις 85.000. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από το Δήμο και τις Υπηρεσίες του αποτελείται από
εγγεγραμμένους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες και
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.
Η βιοτεχνία, η μεταποίηση, η οικοτεχνία και το εμπόριο αποτελούν κατά κύριο λόγο τη βάση της τοπικής
οικονομίας. Η εμπορική δραστηριότητα αναπτύσσεται
κυρίως κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων (Λ.
Βουλιαγμένης, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγ. Δημητρίου,
Παπάγου, Σουλίου κ.λπ.) και περιλαμβάνει σχεδόν
όλους τους τομείς.
Η πρόσβαση στον Αγ. Δημήτριο γίνεται με πολλές
διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές, δυο γραμμές
δημοτικής συγκοινωνίας, αλλά κυρίως με το ΜΕΤΡΟ
τρεις σταθμοί του οποίου (ΔΑΦΝΗ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
– «Αλέξανδρος Παναγούλης» και ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.
Ο Άγιος Δημήτριος διαθέτει ιδιόκτητο Δημαρχείο
όπου στεγάζονται ορισμένες Δημοτικές Υπηρεσίες και
το Δημοτικό Θέατρο. Υπάρχει επίσης, Δημοτικό
Στάδιο, τρία κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης, καθώς
και διάφορα υπαίθρια γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις
και παιδικές χαρές στις διάφορες γειτονιές, ενώ σε
πευκόφυτη περιοχή της Ραφήνας, ο Δήμος διαθέτει
ιδιόκτητο σύγχρονο κατασκηνωτικό κέντρο.
Εντός των διοικητικών ορίων του Αγίου Δημητρίου
βρίσκεται επίσης και ο Ασύρματος, μια έκταση 78
στρεμμάτων που το 2016 παραχωρήθηκε στο σύνολό
του από το ελληνικό δημόσιο στο Δήμο για τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων πρασίνου και πολιτιστικών,
αθλητικών ψυχαγωγικών χρήσεων, στο πλαίσιο ενός
συνολικού σχεδιασμού βιοκλιματικής ανάπλασης.

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

85.000+
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Τον Άγιο Δημήτριο διασχίζει το ρέμα της Πικροδάφνης, που ξεκινάει από τους πρόποδες του Υμηττού και
καταλήγει στο Π. Φάληρο, ένα από τα μόλις 13
ανοιχτά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική,
χαρακτηρισμένο ως ρέμα ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους.

2. Υπηρεσίες του Δήμου
GRI 102-2, 102-7
Οι κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην
έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω
οργανικές μονάδες:

· Διοικητική Υπηρεσία
· Οικονομική Υπηρεσία
· Τεχνική Υπηρεσία
· Υπηρεσία Περιβάλλοντος
· Διεύθυνση ΚΕΠ
· Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας
· Δημοτική Αστυνομία
Η Διοικητική, η Οικονομική και η Τεχνική Υπηρεσία
στεγάζονται στο Δημαρχείο, όπως και η Δημοτική
Αστυνομία, ενώ το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας και η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε άλλα ιδιόκτητα κτήρια.
Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει 4 Νομικά Πρόσωπα:
· Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
· Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προστασίας
· Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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1. Δημιουργία αξίας
GRI 102-11, 102-16
Το όραμα της Διοίκησης είναι η ανάδειξη του Αγίου
Δημητρίου ως μία βιώσιμη πόλη που θα εξασφαλίζει
την ευημερία στους κατοίκους της σε πλήρη αρμονία
με το φυσικό περιβάλλον.
Η στρατηγική για να επιτευχθεί το όραμα αυτό
βασίστηκε στις εξής θεμελιώδεις αξίες:

Επιδιώκουμε και υποστηρίζουμε
τη συμμετοχή των πολιτών και τις
συνεχείς διαβουλεύσεις στα καίρια
θέματα της πόλης, με διαδικασίες
ανοιχτού διαλόγου και άμεσης
Δημοκρατίας.

Προάγουμε τη διαφάνεια και τη
δικαιοσύνη στην επικοινωνία και
την αλληλεπίδραση, κατανοώντας
τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων
των ανθρώπων με τους οποίους
συναλλάσσεται και επηρεάζει ο
Δήμος.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών, ο Δήμος εντάσσει τις
πρωτοβουλίες και τις δράσεις του σε πέντε πυλώνες
βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ο κάθε ένας εστιάζει σε
διαφορετικές πτυχές και λειτουργίες του Δήμου.
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Διακυβέρνηση και Οικονομική
Βιωσιμότητα
Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου
και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν
στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της
οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου αποσκοπεί
συνεχώς στη μείωση κόστους των λειτουργιών, στη
βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την
αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών
εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών
πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Η υποστήριξη
των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του
ΟΗΕ είναι η έμπρακτη απόδειξη για αυτή την επιλογή.
Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης
και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες
λειτουργίας.

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες
Τεχνολογίες
Οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και
διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων
της. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στοχεύοντας στη
συνεχή βελτίωση των υποδομών που προσφέρονται
στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές στο
στρατηγικό του πρόγραμμα. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η
διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα
στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούν
αρχές για το Δήμο.

Κοινωνία
Η φροντίδα και η προστασία των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων μιας πόλης, κατέχουν σημαίνουσα θέση στη
στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο Αγίου
Δημητρίου. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου
ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των
ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη
των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Μέριμνα για το Περιβάλλον
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το περιβάλλον της πόλης
αντιμετωπίζεται ως “αστικό οικοσύστημα” και λαμβάνεται υπόψη το «όλον», δηλαδή οι ιδιαιτερότητες της
πόλης, οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και ο αέρας. Υπό
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αυτό το πρίσμα, για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία
του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά
στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη
διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η
προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο
αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο
που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού
«πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος ήδη
από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο
Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει
μέτρα για τη μείωση εκπομπών CO2. Η αναζήτηση των
συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική,
σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται
καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με
ειδικούς και επιστήμονες του χώρου, με φορείς, δίκτυα
πόλεων, εταιρείες και συναρμόδιους Οργανισμούς

Οι Άνθρωποί μας
Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενοι/νες, δεν θα
μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό
πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς αυτοί
αναλαμβάνουν να φέρνουν εις πέρας τις δράσεις για
την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα
επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων,
η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες
και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), η λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια της
Εργασίας και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με
τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μερικές από
τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης που γίνονται για το
ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

2. Συμμετοχές
GRI 102-12, GRI 102-13
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
συνεπής στη δέσμευση για
εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών
στη λειτουργία του και την
ισότιμη
αντιμετώπιση
των
πολιτών του, προχώρησε στην

υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και του Συμφώνου
των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Ενέργειες που αποδεικνύουν έμπρακτα την προσήλωση, την
επιμονή και τη διαφάνεια στη λειτουργία, για τη
δημιουργία μιας πόλης που σέβεται τους πολίτες της
και τους εξασφαλίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης. Τέλος, ο Δήμος υποστηρίζει τις δέκα αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ αποδεικνύοντας
σε όλες του τις δράσεις έμπρακτα το ενδιαφέρον του
για την υιοθέτησή τους.

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις
Τοπικές Κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των
Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε
συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από
διάφορες χώρες της Ευρώπης, ο υπογράφων εταίρος
από ελληνικής πλευράς αποτέλεσε η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου υπέγραψε την Ευρωπαϊκή
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες τον Νοέμβριο του 2011 αναλαμβάνοντας τη
δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο
πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών του.

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και
την Ενέργεια - Σχέδιο Δράσης για την
Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.)
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία
συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι
οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.
O Δήμος συμμετέχει από το 2009 στο Σύμφωνο Δημάρχων δεσμευόμενος μέχρι το 2020, τη μείωση κατά 22%
των εκπομπών CO2 σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτήρια, οχήματα στις αστικές μεταφορές καθώς και
στον τριτογενή και οικιακό τομέα. Επίσης δεσμεύθηκε
για την παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας,
που καταναλώνεται εντός του Δήμου, από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας. Πλέον οι συμμετέχοντες δήμοι
δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) για το 2030 και να
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υλοποιήσουν τοπικές δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.

Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (United Nations Global Compact)
Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελεί μία στρατηγική συμμαχία περισσότερων από 12.000 οργανισμών σε
145 χώρες που έχουν δεσμευθεί να ευθυγραμμίσουν τη λειτουργία τους με ένα δεκάλογο αρχών σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατικών πρακτικών, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Δήμος
Αγ. Δημητρίου προσυπέγραψε τις 10 Αρχές του Global Compact από το Δεκέμβριο του 2016 και τις εντάσσει ως
μέρος της στρατηγικής του και των καθημερινών διαδικασιών του.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου είναι μέλος ή συμμετέχει ενεργά στους παρακάτω Οργανισμούς και Ενώσεις:

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ

...................................................
Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

...................................................
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

...................................................
CIVINET

...................................................
ΠΕΤΑ Α.Ε.

...................................................
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΛΙΟΣ

...................................................
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
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3. Ενδιαφερόμενα μέρη
GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 413-1

Tα ενδιαφερόμενα μέρη ή κοινωνικοί εταίροι ή συμμέτοχοι (stakeholders)
είναι όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα αλληλοεπιδρούν με τoν Δήμο,
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή/και αντίστοιχα επηρεάζουν τις
δράσεις του, διαμορφώνοντας έτσι ένα περιβάλλον μέσα και γύρω από το
οποίο εκείνος δρα.

Εκπαιδευτική Κοινότητα
· Μαθητές – Εκπαιδευτικοί - Γονείς (προσχο-

·
·
·
·
·

λικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής)
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ιδιωτικά φροντιστήρια – Ιδιωτικοί Παιδικοί
Σταθμοί
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
Μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση
ΙΕΚ

Πολίτες
· Δημότες
· Κάτοικοι
· Επισκέπτες
· Εργαζόμενοι/νες (μη κάτοικοι και δημότες)

Κυβερνητικοί Φορείς
· Περιφέρεια Αττικής
· Υπουργεία (Εσωτερικών, Οικονομικών,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ.α) Γραφείο Πρωθυπουργού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Ελεγκτικό Συνέδριο
Πυροσβεστική
Επιθεώρηση Εργασίας
ΑΣΕΠ
ΟΑΕΔ
Περιφερειακή Υγειονομική Υπηρεσία
Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Δημητρίου & Τμήμα
Ασφαλείας
Τροχαία Ελληνικού & Καλλιθέας
Εισαγγελία Αθηνών
ΟΤΑ
ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
ΚΕΘΙ
Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΤΤ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ,
ΟΣΥ, ΕΣΔΝΑ, ΕΟΑΝ κ.α)

στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες του Αγ.
Δημητρίου
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Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
· Πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
· Εθνικοτοπικοί σύλλογοι
· Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
· Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών
· Σύλλογοι Γυναικών
· Συλλογικότητες
· Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
· Αθλητικά Σωματεία
· Επαγγελματικοί σύλλογοι

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
· Ξενώνας Ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων
«Η Εστία»

· Σύλλογος για την προστασία των ρεμάτων της
Αττικής ‘ΡΟΗ’

· ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες
· Unicef
· Χαμόγελο του παιδιού
· Κιβωτός του Κόσμου
· Δίκτυο Τέχνης & Δράσης – Οι άνθρωποι με τα
μπαλόνια

· Make-a-wish “Κάνε μια ευχή Ελλάδας”
· Όλοι μαζί για το παιδί
· 50+ Ελλάς
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί Φορείς

· Επιμελητήρια
· ΚΕΔΕ
· ΠΕΔΑ
· Ένωση Δημάρχων
· Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Τράπεζες
· Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
· Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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(ΚΑΠΕ)
Εγκεκριμένα συστήματα Ανακύκλωσης
Κέντρο Πρόληψης ΗΛΙΟΣ
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων
Διασώστες ΕΚΑΒ
ΣΕΓΑΣ
Πολιτικά Κόμματα
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Προμηθευτές
· Υπηρεσιών
· Μελετών
· Προϊόντων – Αγαθών
· Ανάδοχοι έργων

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
· Τοπικά Μέσα
· Εθνικά Μέσα
· Ειδησεογραφικά sites & blogs
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Επιχειρηματική κοινότητα
· Τοπικές επιχειρήσεις
· Εταιρείες και επιχειρήσεις που στήριξαν
Κοινωνικές Δομές του Δήμου

Συναλλασσόμενοι – πελάτες
· Τοπικές Επιχειρήσεις
· Άλλες εταιρείες που συναλλάσσονται με το

· Εταιρείες που έχουν έννομο συμφέρον
· Χορηγοί

Δήμο με οικονομικό αντάλλαγμα

Εσωτερικό κοινό

· Εργαζόμενοι/νες Δήμου οποιασδήποτε σύμβασης και ειδικότητας
· Δημοτικό Συμβούλιο
· Επιτροπές
· Σωματείο Εργαζομένων,
· Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ

Η συχνότητα επικοινωνίας, οι μέθοδοι διαβούλευσης, τα κυριότερα θέματα ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση
του Δήμου σε όλα του τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Εσωτερικό
κοινό

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας
Ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνική
επικοινωνία, συναντήσεις, Αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου, εκδηλώσεις, δράσεις,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, newsletter,
memos,Αποφάσεις Δημάρχου

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες
Παροχές, διαδικασίες, υγεία και ασφάλεια στην
εργασία, επιβράβευση και αναγνώριση, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαφάνεια, διάλογος, ενημέρωση,
συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής,

Συχνότητα: Καθημερινή

Ανταπόκριση
· Δράσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Νομοθεσία (ΜΑΠ, ιατρός
εργασίας, τεχνικός ασφαλείας κ.λπ.)
· Ενεργοποίηση για συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικές κ.λπ.
· Διοργάνωση σεμιναρίων, ενημερωτικών εκπαιδεύσεων και ενθάρρυνση συμμετοχής σε επιμορφωτικά
προγράμματα-μεταπτυχιακά
· Θέσπιση συναντήσεων με διοίκηση
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Πολίτες

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mails, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο και μέλη της
Διοίκησης, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία
τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ),
δημόσιες διαβουλεύσεις
Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Καθαριότητα, περιβάλλον, ανακύκλωση, πράσινοι κοινόχρηστοι χώροι, πρόληψη υγείας, προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, δημοτολόγιο και
ληξιαρχείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τεχνικά έργα,
πολιτισμός, άθληση, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αντιμετώπιση φτώχιας, προγράμματα απασχόλησης, διασύνδεση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, διαφάνεια,
χρηστή διακυβέρνηση, ορθή οικονομική διαχείριση

Ανταπόκριση
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Εκπαιδευτική
κοινότητα

Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
Πρόωθηση εθελοντισμού
Δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης της σωματικής και ψυχικής υγείας
Δράσεις και εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα
Πολιτιστικά φεστιβάλ
Αθλητικές διοργανώσεις (πχ: Ειρηνοδρομία)
Ασφαλτοστρώσεις, έργα προσβασιμότητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, δημιουργία πάρκων σκύλων
Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής
Διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στην επικοινωνία μέσω τεχνολογίας και εφαρμογών

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο και μέλη της
Διοίκησης, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία
τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ

Συντήρηση, επισκευή και επέκταση κτηριακών
υποδομών σχολείων, περιβαλλοντική & φιλοζωική
εκπαίδευση, προγράμματα προαγωγής υγείας,
υλικοτεχνική υποστήριξη, σχολές γονέων,
προσχολική αγωγή, δημιουργική απασχόληση
παιδιών.

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Προγράμματα υποστήριξης γονέων
Επισκευές υποδομών, εικαστικές παρεμβάσεις
Δημιουργία προγράμματος φιλοζωικής εκπαίδευσης
Θέσπιση Συναντήσεων με διοίκηση Δήμου και Δήμαρχο
Τακτικές συναντήσεις με προεδρεία 15μελών μαθητικών συμβουλίων
Λειτουργία παιδικών, βρεφικών σταθμών
Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Λειτουργία Δημοτικής Κατασκήνωσης
Προγράμματα θερινής δημιουργικής & αθλητικής απασχόλησης
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Σωματεία –
Σύλλογοι –
Ενώσεις

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mails, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική υποστήριξη, αιγίδα και συνδιοργάνωση
δήμου σε εκδηλώσεις-σεμινάρια-συνέδρια,
υποστήριξη στις υποδομές, επικοινωνιακή προβολή
και ανάδειξη δράσεων

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία
· Υποστήριξη σε εκδηλώσεις (οικονομική, επικοινωνιακή, με υλικοτεχνική υποδομή, συνδιοργάνωση κ.α)
· Παραχωρήσεις χώρων για εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Κοινωνικοί,
πολιτικοί,
οικονομικοί
φορείς

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, υποστήριξη σε δράσεις και εκστρατείες, συνεργασίες, προγράμματα χρηματοδότησης,
ΕΣΠΑ, κ.λπ.

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Διοργάνωση κοινών εκστρατειών και συνεργασία σε θέματα ενδιαφέροντος

Κυβερνητικοί
φορείς

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ε-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, συναντήσεις,
newsletter, ΜΜΕ (δελτία τύπου, συνεντεύξεις,
παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, μείωση γραφειοκρατίας, προγράμματα χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, κ.λπ.

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος
· Συνδιοργάνωση δράσεων, συνεδρίων, εκστρατειών

Προμηθευτές

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας
Ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνική
επικοινωνία, συναντήσεις

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες
Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, μείωση γραφειοκρατίας

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Χρήση εργαλείων τεχνολογίας για μείωση γραφειοκρατίας
· Αποπληρωμή τιμολογίων στο νόμιμο χρονικά πλαίσιο
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες

Διαφάνεια στην διάχυση της πληροφορίας,
ενδιαφέρουσες δράσεις για το εκάστοτε ρεπορτάζ

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Οργάνωση και λειτουργία Γραφείο Τύπου
· Διαχείριση και επικαιροποίηση της πληροφορίας στα social media και την ιστοσελίδα του Δήμου
· Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου
· Ανταπόκριση σε media request
· Οργάνωση εκδηλώσεων

Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο και διοίκηση του
Δήμου, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία
τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Συνεργασίες στα θέματα ενδιαφέροντος τους,
παραχωρήσεις χώρων, επικοινωνιακή υποστήριξη

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Συνέργειες και κοινές δράσεις – εκστρατείες
· Αιγίδα σε εκδηλώσεις
· Επικοινωνιακή υποστήριξη

Επιχειρηματική
κοινότητα

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Διαφάνεια, εποικοδομητική συνεργασία, μείωση
γραφειοκρατίας, στήριξη τοπικής αγοράς,
χορηγίες.

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Δράσεις για τη στήριξη της τοπικής αγοράς (εκδηλώσεις, επικοινωνία)

Συναλλασσόμενοι

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική και φυσική αλληλογραφία,
τηλεφωνική επικοινωνία, εξυπηρέτηση από τις
υπηρεσίες

Διαφάνεια, γρήγορη εξυπηρέτηση, μείωση
γραφειοκρατίας, ευγένεια και επαγγελματισμός

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Χρήση εργαλείων τεχνολογίας και καινοτομίας για γρήγορη εξυπηρέτηση
· Βελτίωση διαδικασιών εξυπηρέτησης
· Κατάρτιση εργαζομένων στα θέματα της εξυπηρέτησης πολιτών
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4. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων
GRI 102-21, GRI 102-32, GRI 102-44, GRI 102-46,
GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 413-1
Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και υιοθετώντας τα
νέα πρότυπα GRI (GRI Standards), ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου υλοποίησε τη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis).
Μέσω της διαδικασίας ανάλυσης της ουσιαστικότητας
αναδεικνύονται εκείνα τα θέματα που είναι σημαντικά
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τίθενται σε σειρά προτεραιότητας από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τα
ενδιαφερόμενα μέρη του Δήμου.
Τα ουσιαστικά θέματα περιλαμβάνουν εκείνα που έχουν
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα του Δήμου να
δημιουργεί και να διατηρεί την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία για τον ίδιο το Δήμο, τα ενδιαφερόμενα μέρη του και την κοινωνία στο σύνολό της.

Διακυβέρνηση &
Οικονομική Βιωσιμότητα

Κοινωνία

Η μεθοδολογία ανάλυσης ουσιαστικότητας περιλαμβάνει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Αναγνώριση
Για την αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων και την
έναρξη της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας, η
ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης έλαβε υπόψη της το
όραμα του Δήμου, τη στρατηγική του, τις ανάγκες και
τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και τα
αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης ουσιαστικότητας.
Παράλληλα, η ομάδα, μελέτησε τα νέα πρότυπα του
GRI, τις αρχές του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ
και έλαβε υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable
Development Goals – SDGs). Μέσω αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε μια λίστα 25 θεμάτων υψηλής
σημασίας και προτεραιότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε πυλώνες.

Βιώσιμες Υποδομές,
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Μέριμνα για
το Περιβάλλον

Οι Άνθρωποί μας
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Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα

1

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

..........................................................................

2

Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα
αιτήματά τους.

..........................................................................

3

Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.

..........................................................................

4

Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.

..........................................................................

5

Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου.

..........................................................................
Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

6

Aναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

7

Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου
(Ασύρματος, Πικροδάφνη, Δημοτικό Κολυμβητήριο κ.λπ.).

..........................................................................
..........................................................................

8

Σχεδιασμός προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας
από φυσικές καταστροφές.

..........................................................................

9

Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες και έργα (ενσωμάτωση
και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών).

..........................................................................

10

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των δρόμων και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της
βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

..........................................................................
Κοινωνία

11

Ανάδειξη της κουλτούρας, της τοπικής ιστορίας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης
πολιτιστικής δημιουργίας

..........................................................................

12

Δράσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ισότητας.

..........................................................................

13

Μέριμνα για την ευζωία και τη φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στα
όρια του Δήμου μέσω δομημένων προγραμμάτων και δράσεων.

..........................................................................
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14

Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

.............................. ............................................

15

Προαγωγή της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης και της δια
βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων και δράσεων.

.............................. ............................................

16

Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια
άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.

.............................. ............................................

17

Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με εθελοντικές ομάδες, με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ είτε με
κοινές δράσεις είτε με την υποστήριξή τους.

..........................................................................

18

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.

..........................................................................

19

Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.

..........................................................................
Μέριμνα για το Περιβάλλον

20

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.

..........................................................................

21

Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των
οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Βοτανικός Κήπος, Περιβόλι Εσπεριδοειδών).

..........................................................................

22

Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

..........................................................................

23

Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και
την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων.

..........................................................................
Οι Άνθρωποι μας

24

Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων.

..........................................................................

25

Μέριμνα για την εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και
εκπαιδεύσεις.

..........................................................................
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Στάδιο 2ο: Ιεράρχηση
Για την ιεράρχηση αυτών των θεμάτων, ο Δήμος
συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική και
φυσική μορφή και προχώρησε στην προτεραιοποίηση
των θεμάτων, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
· Καταγραφή της σημασίας των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων του κάθε
θέματος στη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με
το εύρος των δραστηριοτήτων του Δήμου.
· Καταγραφή της σημασίας που προσδίδουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη στη διαχείριση των θεμάτων
αυτών από το Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Προκειμένου να λάβει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησε
εσωτερική ανάλυση ουσιαστικότητας στην οποία
παραβρέθηκαν 22 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
εξωτερική ανάλυση ουσιαστικότητας κατά την οποία
ήρθε σε επικοινωνία, μέσω όλων των διαθέσιμων
μέσων, με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών του.
Κατά τη διαδικασία της εξωτερικής ανάλυσης ουσιαστικότητας συγκεντρώθηκαν 1.013 ερωτηματολόγια
και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Ενδιαφερόμενα Μέρη
551

ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ/Η

8

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ...)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΝΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ...)

Στάδιο 3ο: Επικύρωση
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της ανάλυσης ουσιαστικότητας η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την
ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου, προχώρησαν

145

25
6
21
10
6
7
8
32
194

σε επικύρωση των 13 θεμάτων που αναδείχθηκαν ως
πιο σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνοντας το παρακάτω διάγραμμα ουσιαστικότητας
(materiality matrix).
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Διάγραμμα Ουσιαστικότητας

Επίδραση στις αξιολογήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών

Υψηλή

14

15
22

24

8
18

6 13

12

9
25

21 16
20 2
1

4 23

5
10

7

3

11

19
17

Χαμηλή

Σημασία οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων

Υψηλή

10

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των
δρόμων και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της βιώσιμης
κινητικότητας στην πόλη.

20

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη
μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των
απορριμμάτων.

5

Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων
του Δήμου.

21

23

Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα
για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ενίσχυση
και συντήρηση των υπαρχόντων.

Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης,
Ασύρματος, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Βοτανικός Κήπος,
Περιβόλι Εσπεριδοειδών).

4

Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη
διακυβέρνηση του Δήμου.

14

Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης
και προαγωγής της υγείας.

7

Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου (Ασύρματος,
Πικροδάφνη, Δημοτικό Κολυμβητήριο κ.λπ.).

3

Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία
δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.

16

Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια
άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες,
ΑμεΑ κ.α.

24

Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για
την πρόληψη ατυχημάτων.

1

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση
τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά.

2

32

Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και
των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
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Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θέτει ως προτεραιότητα αυτά τα θέματα, αναλύοντας στον παρόντα Απολογισμό τις
πρακτικές, τους στόχους και τα αποτελέσματα διαχείρισης αυτών. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας τη σημασία
όλων των θεμάτων που διερευνήθηκαν, ενημερώνει τους συμμετόχους του μέσω του Απολογισμού Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2017, για τις δράσεις και πρακτικές του και στους έξι πυλώνες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης
της πόλης.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου:

· Αναγνώρισε τις οντότητες που είτε προκαλούν τις επιδράσεις κάθε θέματος στη βιώσιμη ανάπτυξη, είτε
·
·

συνδέονται άμεσα με αυτές τις επιδράσεις.
Μελέτησε τα όρια της επίδρασης των ουσιαστικών θεμάτων σε κάθε έναν από τους 17 στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Συνέδεσε τα ουσιαστικά θέματα με τους δείκτες των νέων προτύπων GRI Standards που χρησιμοποιούνται
για την μέτρηση και διαχρονική αξιολόγηση των επιδράσεων.

33
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Ουσιαστικά Θέματα και Όρια Επίδρασης
Ουσιαστικό Θέμα1

10

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των
δρόμων και των πεζοδρομίων,
διευκόλυνση
της
βιώσιμης κινητικότητας στην
πόλη.

Όρια Επίδρασης

Σύνδεση με SDG

Δείκτης GRI

Πολίτες
Εκπαιδευτική κοινότητα
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

Πολίτες
Εκπαιδευτική κοινότητα
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Προμηθευτές
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 201-1

..........................................................................
5

Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων
του Δήμου.

..........................................................................
23

Προστασία και ανάδειξη του
δημόσιου χώρου, φροντίδα
για τη δημιουργία νέων
χώρων πρασίνου και την
ενίσχυση και συντήρηση των
υπαρχόντων.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
4

Ηθική και διαφάνεια στη
λειτουργία των υπηρεσιών
και τη διακυβέρνηση του
Δήμου.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Προμηθευτές
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Γενικές
Δημοσιοποιήσεις
GRI 102 -16
GRI 102-18
GRI 102-21
GRI 102-32

..........................................................................
7

Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
ολοκλήρωση μεγάλων έργων
του Δήμου (Ασύρματος,
Πικροδάφνη,
Δημοτικό
Κολυμβητήριο κ.λπ.).

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Προμηθευτές
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
16

Προστασία και ενίσχυση των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι,
μακροχρόνια
άνεργοι,
πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.

Πολίτες
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Δήμος Αγίου Δημητρίου

1. Κατάταξη ουσιαστικών θεμάτων βάσει βαθμολογίας (υψηλότερη σε χαμηλότερη)

34

GRI 413-1
GRI 406-1
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Ουσιαστικό Θέμα

2

Βελτίωση των διαδικασιών
εξυπηρέτησης των πολιτών
και των επιχειρήσεων και
ανταπόκριση στα αιτήματά
τους.

Όρια Επίδρασης
Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σύνδεση με SDG

Δείκτης GRI
Εσωτερικός δείκτης
του Δήμου

..........................................................................
20

Διαχείριση στερεών και
υγρών αποβλήτων, με στόχο
τη μείωση, ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση
των
απορριμμάτων.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 306-2

..........................................................................
21

Δράσεις για τη διατήρηση και
αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την προστασία
των οικοσυστημάτων και του
φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα
Πικροδάφνης,
Ασύρματος,
Δημοτικοί
Λαχανόκηποι,
Βοτανικός Κήπος, Περιβόλι
Εσπεριδοειδών).

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Μέριμνα για την υγεία των
πολιτών μέσω ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης
και
παροχής
προγραμμάτων
πρόληψης και προαγωγής
της υγείας.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 304-3

..........................................................................
14

GRI 413-1

..........................................................................
3

Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση
των πολιτών, επικοινωνία
δράσεων, ενίσχυση της
φήμης του Δήμου.

Πολίτες
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 417-3

..........................................................................
24

Διασφάλιση της υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου
και
υλοποίηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης
για την πρόληψη ατυχημάτων.

Κυβερνητικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 403-5
GRI 403-9

..........................................................................
1

Ανάπτυξη
της
τοπικής
οικονομίας και ενθάρρυνση
τοπικών επενδύσεων με
κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Επιχειρηματική κοινότητα
Συναλλασσόμενοι
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1
GRI 203-2
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5. Στόχοι και δεσμεύσεις
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για δημιουργία αξίας στα ενδιαφερόμενα
μέρη καταγράφει και παρακολουθεί για κάθε έναν από του πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξής της πόλης, τους
στόχους του για τα επόμενα δύο χρόνια. Μέσω της αποτύπωσης αυτών των στόχων o Δήμος επικοινωνεί την
πορεία του και παρακολουθεί τις επιδόσεις του, επιδιώκοντας την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη τη πόλης και των
πολιτών της.

Διακυβέρνηση &
Οικονομική Βιωσιμότητα
Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών
εφαρμογών αιτήσεων, αιτημάτων, διαβουλεύσεων
κ.λπ. των πολιτών τουλάχιστον σε τρεις τομείς –
υπηρεσίες του Δήμου για ενίσχυση της διαφάνειας,
της αξιοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων από
περιφερειακά και εξειδικευμένα προγράμματα
μέσα στην επόμενη διετία περισσότερο των
€200.000.

..........................................................................

Βιώσιμες Υποδομές,
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα και καλύτερη προσαρμογή της στις
φορητές συσκευές μέχρι το 2018.

Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση
ταυτότητας οφειλής για τουλάχιστον έξι κατηγορίες εσόδων του Δήμου.

Χρήση αποκλειστικά ψηφιακής υπογραφής από
το 100% των χρηστών του ΗΣΔΕ μέχρι το 2018.

Ενεργοποίηση του συστήματος Smart Metering για
την καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων και
στα πέντε κεντρικά δημοτικά κτήρια μέχρι το 2018.

Αύξηση των σημείων Social Wi-Fi σε 40 σημεία
στις δημοτικές υποδομές και σε 20 επιπλέον
σημεία προσβάσιμα από τους δημότες και τις
επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του 2019.
Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής διαχείρισης
προμηθειών για το 100% των χρηστών του
Τμήματος Προμηθειών, μέχρι το 2019.
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Δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης
αιτημάτων, παραπόνων και ζητημάτων πολιτών
και επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια με στόχο
την αύξηση κατά 20% των καταγεγραμμένων
αιτημάτων/ζητημάτων που ο Δήμος διαχειρίζεται.
Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για αύξηση κατά
20% των πολιτών που ενημερώνονται και αλληλεπιδρούν με το Δήμο.
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..........................................................................

Κοινωνία
Ενεργοποίηση δεύτερης γραμμής δημοτικής
συγκοινωνίας μέχρι το 2019.
Αύξηση των βρεφικών τμημάτων στους
υφιστάμενους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά
τουλάχιστον δύο μέχρι το τέλος του 2019.
Αύξηση των δράσεων για την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας των πολιτών κατά 20% μέχρι
το τέλος του 2019.

Αύξηση των παιδιών που συμμετέχουν στη
Δημοτική Κατασκήνωση, τις Παιχνιδοδιακοπές και
τις Αθλοδιακοπές, κατά 20% μέχρι το 2019.
Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος θερινής
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με
αναπηρίες τουλάχιστον 10 θέσεων μέχρι το 2018.
Αύξηση κατά τρεις επιπλέον δημιουργικές
δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ μέχρι το 2019.

..........................................................................

Μέριμνα για
το Περιβάλλον
Μείωση στην κατανάλωση χαρτιού στα κτήρια του
Δήμου μέχρι το 2019 κατά 25%.

Αύξηση κατά 5% των ανακυκλώσιμων μεικτής
συσκευασίας (μπλε κάδοι) έως το 2019.

Αντικατάσταση των υφισταμένων λαμπτήρων σε
δύο τουλάχιστον κεντρικούς οδικούς άξονες με
νέους χαμηλής κατανάλωσης (LED) μέχρι το 2019.

Αύξηση του αριθμού φυτεμένων δένδρων στο
Δήμο κατά 200 δένδρα, έως το 2019.

..........................................................................

Οι Άνθρωποί μας
Επίτευξη 500 ανθρωποωρών εκπαίδευσης για
θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέχρι
το τέλος του 2019.

Συμμετοχή εργαζόμενων του Δήμου σε περισσότερα από 250 εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες
μέχρι το τέλος του 2019.
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1. Οικονομική επίδοση

Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος είναι η υγιής οικονομική
κατάσταση και ένας πλήρης και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου,
η εισήγησή του απ’ την Οικονομική Επιτροπή, ενώ η
ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η έγκρισή
του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

GRI 102-7, GRI 201-1, GRI 203-1, GRI 203-2

“

Με το πέρας κάθε έτους ο Δήμος εξάγει και δημοσιεύει τα εισπραχθέντα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. Τόσο το σύνολο των εσόδων, όσο και το
σύνολο των εξόδων του Δήμου κατά την παρούσα
χρήση (2017) παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με
τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα της προηγούμενη
χρήσης (2016).

Η ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,
ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακολουθώντας τη Νομοθεσία καταθέτει προϋπολογισμό προς ψήφιση από το

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται από τον Δήμο
Αγίου Δημητρίου, για την περίοδο αναφοράς του Απολογισμού και η σύγκρισή της με το προηγούμενο έτος.

2016 (€)

2017 (€)

Οικονομική αξία που παράγεται
Έσοδα

35.479.679

34.008.741

Οικονομική αξία που διανέμεται
Λειτουργικά κόστη
Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων
Πληρωμές προς την Κυβέρνηση
Επενδύσεις2

12.016.056
8.108.117
3.241.258
3.283.022

12.894.515
7.788.932
2.969.659
2.494.024

Οικονομική αξία

Η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί με σύνεση το
δημόσιο χρήμα και ο ορθολογικός
προγραμματισμός για νέα έργα και εργαλεία
χρηματοδότησης αποτελεί καθημερινή
ενασχόληση όλων των στελεχών που έχουν
επωμισθεί το έργο της διοίκησης του Δήμου.

2. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε αγορές για την εξυπηρέτηση υποδομών, τεχνικών έργων, προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες,
τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις), κλπ.
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Έργο

Αρχικός
προϋπολογισμός (€)

Τελική
ανάθεση (€)

Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ των οδών Αγ.
Βασιλείου – Αθ. Διάκου – Όθωνος και Κολοκοτρώνη για
τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου

542.000

213.000

Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου

472.700

175.000

Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού σε
θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

322.600

142.000

Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού
στην οδό Κολοκοτρώνη

762.000

263.000

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην
οδό Πριάμου

1.438.000

524.000

Διαμόρφωση ασφαλών σχολικών δακτυλίων

205.000

89.000

Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση
υφιστάμενων πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας

281.000

120.000

Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων (Πλατεία
Παναγούλη, πλατεία Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου κ.α)

760.000

255.000

Συντήρηση και επισκευή σχολείων

520.000

130.000

24.000

17.400

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων στη Δημοτική κατασκήνωση (Ραφήνα)

Κοινωνικό Προϊόν του Δήμου Αγ. Δημητρίου
Ο Δήμος, μέσω της δραστηριότητάς του δημιουργεί αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον όπου
δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Συγκεκριμένα, το συνολικό κοινωνικό προϊόν του Δήμου για το 2017, ανέρχεται σε €15.868.852.

Εργαζόμενοι

Προμηθευτές

Κράτος

Επενδύσεις - Κοινωνική &
Περιβαλλοντική Προσφορά

€7.788.932 €2.616.237 €2.969.659 €2.494.024
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2. Χρηστή διακυβέρνηση και
πρακτικές ηθικής
GRI 102-5, GRI 102-9, GRI 102-18

Η ηθική συμπεριφορά, η καινοτομία, η διαφάνεια, η
λογοδοσία, η δεκτικότητα στην αλλαγή, η βιωσιμότητα
και ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτισμική
διαφορετικότητα ως αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, διέπουν τη Διοίκηση του Δήμου και σε αυτή τη 2η
θητεία έπειτα από τις εκλογές του 2014, οι οποίες
ανέδειξαν τη δημοτική παράταξη «ΑλλάΖΟΥΜΕ την
ΠΟΛΗ» πλειοψηφούσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι η εναρμόνιση
της δράσης και λειτουργίας του με τις προεκλογικές
δεσμεύσεις για χρηστή διακυβέρνηση. Προκειμένου
να ενισχυθεί αυτή η δέσμευση ενεργοποιούνται όλα τα

κανάλια επικοινωνίας του Δήμου για πλήρη, δίκαιη και
συνεχή ενημέρωση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει
στο πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη
Χρηστή Διακυβέρνηση", που υλοποιείται από το
Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση των
θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον εντοπισμό
- επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων του
τρόπου διακυβέρνησης των Δήμων. Αποτελεί μέρος
του κοινού έργου της ΕΕ και του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη και αναγνωρίζει και πιστοποιεί τους δήμους που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, οι δίκαιες και χρηστές διαδικασίες πιστοποίησης και
εκτίμησης της βελτίωσης, είναι πάντα ζητούμενο και επομένως προτεραιότητα.
Η καταγραφή των αδυναμιών, αλλά και των καλών πρακτικών και η ανάδειξη των
προκλήσεων που καλείται ο Δήμος να αντιμετωπίσει, είναι τα ουσιαστικότερα
σημεία μιας πιο δίκαιης, χρηστής και βιώσιμης διακυβέρνησης.

42

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΠ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΕ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΠΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Τα όργανα διακυβέρνησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

· Στα Όργανα Διοίκησης
· Στα Νομικά Πρόσωπα
· Στα Συμβουλευτικά όργανα

Δημοτικό
Συμβούλιο
Οικονομική
Επιτροπή

Ειδικές
Επιτροπές ΔΣ

Επιτροπή
Ποιότητας
Ζωής

Δημοτική
Επιτροπή
Παιδείας

Συμβούλιο
Ένταξης
Μεταναστών

Δήµος Αγίου
Δηµητρίου

Επιτροπή
Διαβούλευσης
Σχολικές
Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Όργανα Διοίκησης
Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα
που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα της Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και
γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα
ζητούν τη γνώμη του, καθορίζει τα δημοτικά τέλη, τα
δικαιώματα και τις εισφορές.
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Οργανισμός
Παιδείας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
Προστασίας
(ΟΠΚΑΠ)

Εκτελεστική
Επιτροπή

Οργανισμός
Πολιτισμού
Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος
(ΟΠΑΠ)

Οικονομική Επιτροπή
Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
Δήμου. Μεταξύ πολλών άλλων, εγκρίνει δαπάνες και
διαθέσεις πιστώσεων, εισηγείται τον Π/Υ και τις
αναμορφώσεις του, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς
το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και
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εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα
σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την
πολεοδομία, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την
προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, στη
διασφάλιση της βιώσιμης μετακίνησης και πρόσβασης
στην πόλη, αλλά και ειδικότερα στην παροχή διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες.

Εκτελεστική Επιτροπή
Την Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν η Δήμαρχος και
οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου
και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του
επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου. Πρόεδρος της
εκτελεστικής επιτροπής είναι η Δήμαρχος.

Νομικά Πρόσωπα
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)
Ο ΟΠΑΠ είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
του Δήμου, αλλά και τη συνεργασία με πολιτιστικούς
και αθλητικούς φορείς. Στον ΟΠΑΠ υπάγονται η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, το Δημοτικό Ωδείο, ο
Τομέας Χορού, οι Θεατρικές Ομάδες, η Φιλαρμονική
και οι χορωδίες, το Δημοτικό Στάδιο και τα Δημοτικά
Γυμναστήρια. Επίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα μαθημάτων χορού, εικαστικών και τεχνών και
αθλητισμού για παιδιά και ενήλικες. Στις αρμοδιότητες
του ΟΠΑΠ ανήκει η συντήρηση και ευθύνη λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ)
O ΟΠΚΑΠ ασχολείται με την εφαρμογή πολιτικών και
δράσεων που αποσκοπούν στην εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, αλλά και την ίδρυση και
λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ο
ΟΠΚΑΠ οργανώνει και λειτουργεί κάθε χρόνο την
παιδική Κατασκήνωση του Δήμου στη Ραφήνα, ενώ
παράλληλα εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα

Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά. Ακόμη ο
ΟΠΚΑΠ λειτουργεί τα προγράμματα του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου και της Δια Βίου Μάθησης .

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα των οποίων η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι η προμήθεια υλικοτεχνικής
υποδομής και η εργασίες συντήρησης των κτηριακών
εγκαταστάσεων όλων των σχολείων των Δήμου καθώς
επίσης η εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων.

Συμβουλευτικά Όργανα
Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο
με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες
σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου. Η Επιτροπή
Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των
φορέων της τοπικής κοινωνίας: επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους,
εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των
πολιτών, αλλά και από πολίτες. Η διάρκεια της θητείας
της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει
υπερβαίνει το ήμισυ της δημοτικής περιόδου. Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το
νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί
ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση
της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην
τοπική κοινωνία. Αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους φορέων μεταναστών, αλλά και
από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, οι οποίοι
αναπτύσσουν δράση σχετική με τα ζητήματα της
ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόκειται για γνωμοδοτικό, εισηγητικό και συμβουλευτικό όργανο με σύνθεση από εκπροσώπους της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικές Επιτροπές
Πρόκειται για Επιτροπές που συστήνονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από μέλη του
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Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Δημοτικού Συμβουλίου και από ιδιώτες εμπειρογνώμονες με στόχο την επεξεργασία και εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, θεμάτων της αρμοδιότητάς
τους.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες των υπηρεσιών που τον απαρτίζουν,
συνεργάζεται με προμηθευτές και καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία και
αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η
ορθή και διαφανής διαχείριση αυτής αποτελεί σημαντικό ζητούμενο της πολιτικής του Δήμου, ο οποίος
τηρεί απαρέγκλιτα όσα ορίζει ο Νόμος 4412/2016.

· Επιτροπή Υγείας και Πρόνοιας
· Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος
· Επιτροπή Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού
· Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (Καθαριότητα
– Πράσινο – Κοιμητήριο)

· Επιτροπή Νεολαίας
· Επιτροπή Ισότητας
· Επιτροπή Τοπικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πάντα αξιολόγηση για την
πιθανή εμφάνιση κινδύνων κατά τη μεταφορά και
αποθήκευση υλικών και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η πιθανότητα. Τέλος,
παραμένοντας πιστός στις αρχές οικονομικής βιωσιμότητας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιδιώκει την
καλύτερη συσχέτιση ποιότητας, κόστους και χρόνου
παράδοσης των προμηθευόμενων υλικών, εξασφαλίζοντας τόσο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας
όσο και τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση
των πολιτών του

Ηθική και ακεραιότητα
Οι αρχές, οι αξίες και οι κώδικες δεοντολογίας και
ηθικής που διέπουν την όλη λειτουργία του Δήμου,
προκύπτουν από δύο βασικές πηγές.
· Από τις προγραμματικές δεσμεύσεις της εκάστοτε
Δημοτικής Αρχής, βάσει των οποίων εκλέγεται για
να ασκήσει πολιτική στο Δήμο, και
· Από τη Νομοθεσία και περιγράφει πολύ αναλυτικά
γενικές αρχές, καθήκοντα και υποχρεώσεις, στα
οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι αιρετοί/ες και
οι εργαζόμενοι/νες.

Κατά τη διάρκεια του 2017 υπεγράφησαν 206 συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, συνολικού
ποσού €2.616.237.

Αριθμός Συμβάσεων
20

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

56

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

41

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

13
47

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

29

Ποσό Συμβάσεων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

€212.033
€671.260

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

€322.212

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

€158.771
€902.957

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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3. Συνεχής βελτίωση υπηρεσιών

Ο σχεδιασμός πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων
και παραπόνων, η αξιοποίηση εφαρμογής κινητής
τηλεφωνίας για ενημέρωση και λήψη αιτημάτων από
τους πολίτες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης και η νέα ιστοσελίδα είναι μερικά από τα έργα που
θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2018 και θα βοηθήσουν
σημαντικά στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων και στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και
Διακίνησης Εγγράφων και Ψηφιακών
Υπογραφών
Μέσα στο 2017, σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε ένα
πρωτοποριακό, σύγχρονο και σημαντικό έργο που
αφορά στην καθολική διακίνηση των εγγράφων όλου
του Δήμου με χρήση ψηφιακών υπογραφών.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, της διαφάνειας και της
εξοικονόμησης πόρων, ο Δήμος αποφάσισε την
προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων Πρωτοκόλλου. Πρόκειται για
μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης
πληροφορίας και ροών εργασίας που οργανώνονται
σε υποθέσεις, αποτυπώνονται και διακινούνται σε

έγγραφα. Διαθέτει ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο με άμεσο και φιλικό τρόπο υποστηρίζει
το χρήστη/εργαζόμενο του Δήμου να εκτελέσει οργανωμένα και αποτελεσματικά την καθημερινή του εργασία. Επιπλέον είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που
μπορεί να οδηγήσει στη λειτουργία του Δήμου χωρίς
χαρτί και χωρίς μελάνι (paperless & inkless).
Το σύστημα είναι απόλυτα συμβατό με το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και
τις ψηφιακές υπογραφές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Με το νέο τρόπο διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία
του Δήμου, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και
για την προστασία του περιβάλλοντος όπως:

· Εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της
αλληλογραφίας.

· Καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα
·

·
·

επίπεδα της υπηρεσιακής αλλά και της αιρετής
ιεραρχίας.
Άμεση διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών
του Δήμου, με συνέπεια τη μείωση στις μετακινήσεις
αποστολής – παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας.
Ριζική εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών.
Αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών
διοικητικών λειτουργιών του Δήμου.

Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου γίνεται
συνεχώς μελέτη και σχεδιασμός
εργαλείων τεχνολογίας που
συμβάλλουν στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και
των επισκεπτών του Δήμου,
προωθώντας ταυτόχρονα στην
πράξη τη διαφάνεια, τη
λογοδοσία και τη δυναμική
συμμετοχή των πολιτών στις
διαδικασίες διαμόρφωσης
αποφάσεων.
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4. Υπεύθυνη επικοινωνία
GRI 102-21, GRI 413-1, GRI 417-3

Η καλή φήμη του Δήμου, η προβολή των καλών του
πρακτικών και του έργου, είναι πολύ σημαντικό θέμα
για τη Διοίκηση του Δήμου αφού όταν γίνεται σωστά
μπορεί να καταστήσει την πόλη του Αγίου Δημητρίου
ελκυστική προς νέους κατοίκους, επισκέπτες και νέους
επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη.

·

·

·

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Τύπου που με διαφάνεια
προβάλλει τις δράσεις και το έργο του Δήμου, αλλά
και των οργανισμών που ανήκουν σε αυτόν, και άλλων
όπως συλλόγους, ενώσεις κ.λπ. Διάφορα εργαλεία
τεχνολογίας βοηθούν στη διαφάνεια, όπως το email
marketing, ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η αποστολή
Newsletter, τα social media, η απευθείας μετάδοση
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ο σχεδιασμός
νέων εργαλείων προβολής όπως το mobile application,
η καθημερινή διαχείριση, η συντήρηση και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

·

Στόχος μας είναι η έγκαιρη και δίκαιη ενημέρωση
όλων των ενδιαφερόμενων μερών του Δήμου με τον
πιο σύγχρονο και εύχρηστο τρόπο.

·

Τα κανάλια επικοινωνίας, οι τρόποι και τα εργαλεία
επικοινωνίας που διαθέτει ή χρησιμοποιεί ο Δήμος
είναι τα εξής:

· Ανανεωμένη και πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία
·

·
·
·

ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.
Ανάπτυξη επίσημων λογαριασμών σε όλα τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook, Twitter,
YouTube, Google+ με στόχο την άμεση, πρωτοποριακή και μοντέρνα προβολή των δράσεων του
Δήμου.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με όλα
τα νέα και τις δράσεις του Δήμου.
Τακτική αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών
μηνυμάτων σε λίστες επικοινωνίας δημοτών,
φορέων, δημοσιογράφων.
Χρήση των ηλεκτρονικών πινακίδων που βρίσκονται
σε κομβικά σημεία του Δήμου για άμεση ενημέρω-
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·

·

·

ση των πολιτών, επισκεπτών και διερχόμενων από το
Δήμο.
Ολοκληρωμένες καμπάνιες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σημαντικά
θέματα όπως πρόληψης της υγείας, περιβάλλοντος,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.
Χρήση συστήματος μάρκετινγκ μέσω μηνυμάτων
κινητής (sms marketing) για άμεση ενημέρωση στη
μερίδα των πολιτών που ενδεχομένως να μην έχουν
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα.
Συνεντεύξεις Τύπου για μεγάλες εκδηλώσεις,
σημαντικές δράσεις ή εκστρατείες με στόχο τη
συνεχή και δίκαιη ενημέρωση όλων των δημοσιογράφων, τοπικών και εθνικών μέσων.
Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέσα
ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους για την
ορθή προβολή των δράσεων του Δήμου και του
έργου της Διοίκησης μέσω Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων, άρθρων της Δημάρχου, των αντιδημάρχων
και των στελεχών της Διοίκησης.
Συνεντεύξεις της Δημάρχου και άλλων αιρετών στα
τοπικά και εθνικά μέσα: εφημερίδες, περιοδικά,
κλαδικά έντυπα, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιστοσελίδες.
Θεσμοθετημένες ημέρες συναντήσεων της Δημάρχου με τους πολίτες (2 ημέρες την εβδομάδα).
Τακτικές συναντήσεις της Δημάρχου με εκπροσώπους φορέων, τοπικών οργανώσεων, συλλόγων,
συλλογικοτήτων και επιτροπών.
Προσωπικό ιστολόγιο (blog) της Δημάρχου με
συνεχή ανάρτηση άρθρων, κειμένων, σκέψεων και
προβληματισμών.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που
αφορούν στην επικοινωνία, στη διαφήμιση και στο
μάρκετινγκ.

Προστασία και ενίσχυση
της φήμης του Δήμου
Ο Δήμος συνεχώς επιχειρεί συνεργασίες και αξιοποιεί
συνέργειες με άλλους Δήμους, διεθνείς οργανώσεις,
Φορείς, Εταιρείες και ΜΚΟ σε θέματα Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης, Νέων Τεχνολογιών, Περιβάλλοντος,
Προαγωγής και Πρόληψης της Υγείας, Βιώσιμων
Υποδομών κ.λπ.
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1. Οδικό δίκτυο, κοινόχρηστοι
χώροι και πρόσβαση
GRI 203-1, GRI 203-2

Η προσβασιμότητα από όλους ανεξαιρέτως τους
πολίτες στην πόλη αποτελεί βασικό πυλώνα της
στρατηγικής του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
Για αυτό το σκοπό, υλοποιούνται συνεχώς έργα συντήρησης των οδοστρωμάτων, έργα διεύρυνσης των
χώρων κίνησης των πεζών, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και διαμόρφωση ασφαλών σχολικών δακτυλίων και
γενικότερες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα πεζοδρόμια και τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας πάντοτε με
προτεραιότητα την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών.

Εργασίες και παρεμβάσεις οδικού
δικτύου
Τα έργα που σχεδιάστηκαν, δημοπρατήθηκαν ή και
ξεκίνησαν να υλοποιούνται μέσα στο 2017 και
αφορούν στο οδικό δίκτυο και την προσβασιμότητα
περιγράφονται στη συνέχεια.

Υπογραφή σύμβασης για τη διαμόρφωση
ασφαλών σχολικών δακτυλίων
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

4/1/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30/8/2016

€89.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€205.000

Εντός του 2018

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών
σε σχολεία του Δήμου. Οι κατευθυντήριες γραμμές
του έργου είναι η προειδοποίηση των οδηγών και
μειωμένα όρια ταχύτητας, η σήμανση με διαγραμμίσεις των θέσεων όπου απαγορεύεται η στάση και
στάθμευση, οι ρυθμίσεις για την προσωρινή στάθμευ-
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ση των οχημάτων που μεταφέρουν μαθητές και σε
λίγες περιπτώσεις για απαγόρευση της κυκλοφορίας
μόνο κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, η
λειτουργική αναδιάταξη των διαβάσεων πεζών ώστε
να είναι ασφαλείς και η βελτίωση/διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων. Οι παρεμβάσεις αφορούν στο 1ο Νηπιαγωγείο, το 10ο Δημοτικό, το 14ο Νηπιαγωγείο, το 7ο
Δημοτικό και το 12ο Νηπιαγωγείο.

Υπογραφή σύμβασης για τη διαπλάτυνση
πεζοδρομίων και βελτίωση του φωτισμού
στην οδό Πριάμου
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

12/6/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

25/10/2016

€524.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€1.438.000

Εντός του 2019

Το έργο προβλέπει διαμόρφωση της οδού Πριάμου με
αύξηση των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία
των πεζών και την κατά το δυνατόν ηπιότερη κυκλοφορία
των οχημάτων. Η περιοχή παρουσιάζει, λόγω της θέσης της
αλλά και του ιδιαίτερα πυκνοδομημένου όμορου περιβάλλοντος, βεβαρυμμένο μικροκλίμα και υποβαθμισμένη
αισθητικά εικόνα. Στόχοι της ανάπλασης είναι ο καθορισμός και η διαπλάτυνση πεζοδρομίων, η δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους της
περιοχής,η ενίσχυση του πρασίνου με κατάλληλη βλάστηση κατά το μήκος της οδού και ο φωτισμός led.

Υπογραφή σύμβασης για επεμβάσεις για
την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση
υφιστάμενων πεζοδρόμων και δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

14/7/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15/12/2016

€120.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€281.000

Εντός του 2018
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Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των πολιτών σε
πεζόδρομους, σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και σε
πεζοδρόμια του Δήμου. Οι εργασίες που εκτελούνται
είναι οριζόντιες και κατακόρυφες σημάνσεις, αποξήλωση των υπαρχόντων κατεστραμμένων πλακοστρώσεων καθώς και κρασπέδων, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο, ανακατασκευή και δημιουργία ραμπών
ΑΜΕΑ, επιστρώσεις των πεζοδρομίων και αποκατάσταση πεζοδρομίων όπου κριθεί απαραίτητο και υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Υπογραφή σύμβασης για τη διεύρυνση
χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση
φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

25/10/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26/1/2017

€263.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€762.000

Εντός του 2019

Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Παπάγου έως την οδό Όθωνος. Η
περιοχή αυτή δημιουργεί πρόβλημα προσβασιμότητας
στους χρήστες του κοινόχρηστου χώρου λόγω
ανυπαρξίας περιοχών κίνησης πεζών, κατακερματισμού του βατού κοινόχρηστου χώρου με πολλές
ανισοσταθμίες, μη ελεγχόμενης κίνησης και στάσης
του αυτοκινήτου. Σκοπός του έργου είναι ο άρτιος
σχεδιασμός των περιοχών κίνησης ή στάσης των
πεζών, του αστικού εξοπλισμού, των επιφανειών της
φύτευσης, ο φωτισμός led, καθώς και η δημιουργία
των κατάλληλων και ασφαλών υποδομών για τους
κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

5/12/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23/3/2017

€255.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€760.000

Εντός του 2019

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση της πλατείας Αλ.
Παναγούλη, στις επιστρώσεις στην πλατεία του Ιερού
Ναού Αγίου Βασιλείου και στις επενδύσεις στα τοιχία
που ορίζουν την πλατεία Κύπρου και τον κοινόχρηστο
χώρο μεταξύ των οδών Εθν. Μακαρίου, Ναυπλίου και
Ελευθερωτών. Με το έργο επιχειρείται η αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση των πλατειών και η απόδοσή
τους στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες.
Στην πλατεία Αλ. Παναγούλη προβλέπονται εργασίες
ανακαίνισης του χώρου εκδηλώσεων, ανάδειξη
μνημείου Αλ. Παναγούλη, διαμόρφωση του χώρου
στάσης επί της οδού Λεκανίδη σε χώρο καθιστικού –
αναψυχής, κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, χώρος εκτόνωσης σκύλων, ανακαίνιση των σιδηρών κατασκευών του
γηπέδου καλαθοσφαίρισης και άλλες οικοδομικές
εργασίες.

Μελέτη για τη διαμόρφωση κοινόχρηστου
χώρου στο Ο.Τ.1080 (οδός Ξάνθης)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2019

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εντός του 2018 2020 (εκτίμηση)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υπογραφή σύμβασης για την
ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων
(Πλατεία Παναγούλη, πλατεία Ι.Ν. Αγ.
Βασιλείου κ.α.).

€296.000
Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαμόρφωση τμήματος
του Ο.Τ. 1080 περίπου 800 τ.μ, με πλάτος 14,00 μ
περίπου, μήκος 57,00 μ. Με την εν λόγω μελέτη
προτείνεται η δημιουργία παιδικής χαράς με δύο
ανεξάρτητους χώρους, ο πρώτος προς την οδό Ξάνθης
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χώρος για νήπια και ο δεύτερος σε ένα χαμηλότερο
επίπεδο για τα μεγαλύτερα παιδιά. Συγκεκριμένα θα
τοποθετηθούν ξύλινα στοιχεία χρωματισμένα σε
διάφορα χρώματα, δάπεδο ασφαλείας, σταθεροποιημένο χώμα, συνθετικός χλοοτάπητας, κιόσκι για την
ανάπαυση των γονιών, χτιστό καθιστικό, βρύσες και
καλάθια απορριμμάτων.

2. Κτηριακές υποδομές
και δημοτική περιουσία

Δημοπράτηση έργου
για τη συντήρηση οδών

Ο Δήμος προβαίνει διαρκώς σε ενέργειες που
αφορούν στην ασφάλεια και την αναβάθμιση των
υποδομών του, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, κατοίκων, επισκεπτών
και εκείνων που εργάζονται στην πόλη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2018

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

4/7/2017

Εντός του 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€1.440.000
Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικού
οδοστρώματος σε οδούς με φθορές είτε λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε λόγω εκσκαφής διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, και οι οποίες έχουν υποστεί
καθίζηση και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προωθεί τη Βιώσιμη Κινητικότητα με διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και
διαβάσεων φωτεινών σηματοδοτών, αναβάθμιση και
αναδιαμόρφωση υφιστάμενων πεζοδρόμων, δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ., κατασκευή και συντήρηση
ραμπών ΑΜΕΑ, δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων και προμήθεια οχημάτων (οχήματα Δημοτικής
Συγκοινωνίας, απορριμματοφόρα φυσικού αερίου κ.α.).
Στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης προσβάσιμης,
που δίνει προτεραιότητα στον πεζό και σέβεται όλες τις
κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, μητέρες, ηλικιωμένους/μένες κ.λπ.)
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GRI 203-1, GRI 203-2

Σχολεία
Στο Δήμο τα σχολεία αποτελούν δυναμικά κέντρα
γνώσης, με εργαστήρια, χώρους πολιτισμού και
αναψυχής, βιβλιοθήκες και αθλητικές υποδομές. Ο
Δήμος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τον κτηριακό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων μέσω των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών και
των Υπηρεσιών του Δήμου και προετοιμάζει σε
ετήσια βάση τα σχολικά κτήρια για να υποδεχτούν
τους μαθητές. Είναι πάντοτε σε εγρήγορση για την
αντιμετώπιση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος
προκύψει.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διαθέτει:
· Επτά Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
· 18 Νηπιαγωγεία
· Ένα Ειδικό Νηπιαγωγείο
· Ένα ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών)
· 19 Δημοτικά Σχολεία
· Ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
· Έξι Γυμνάσια
· Ένα Εσπερινό Γυμνάσιο
· Ένα ΣΕΚ
· Τρία Γενικά Λύκεια
· Δύο Επαγγελματικά Λύκεια
· Ένα Εσπερινό Λύκειο
· Μια Σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ
(ΕΕΕΕΚ)
· Ένα Δημόσιο ΙΕΚ
· Ένα Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο
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Ενδεικτικές παρεμβάσεις και εργασίες
που αφορούν σε σχολικά κτήρια
Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε
σχολεία του Δήμου
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Αρχή του 2018

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

12/1/2017

Εντός του 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€473.000
Η παρούσα εργασία αφορά στις επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου. Η μελέτη λαμβάνει
υπόψη το σύνολο των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν
την ποιότητα του περιβάλλοντος των σχολικών μονάδων τόσο στο επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής όσο και
άνετης διαβίωσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας ατυχημάτων και τη ενίσχυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επιστρώσεις και κατασκευές ασφαλών δαπέδων,
κατασκευές γηπέδων και ραμπών ΑΜΕΑ καθώς και
αισθητικές παρεμβάσεις.

Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης –
κλιματισμού σε θεραπευτική και
κολυμβητική δεξαμενή στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Αρχή του 2018

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

19/1/2017

Εντός του 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€323.000

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι ένα σχολείο στη συμβολή των οδών Αργοστολίου και Δήλου στον Άγιο Δημήτριο και στο οποίο φοιτούν 180 έφηβοι μαθητές,
ηλικίας από 13 έως 20 ετών, με νοητική υστέρηση,
αυτισμό και πολυαναπηρίες, που έχουν τελειώσει
ειδικό ή γενικό Δημοτικό. Στο κτήριο που κατασκευάστηκε το 2003 από τον ΟΣΚ στεγάζεται επίσης το
ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο. Σύμφωνα με το έργο θα
αναβαθμιστούν τόσο τα συστήματα θέρμανσης και
κλιματισμού όσο και τα συστήματα λειτουργίας των
κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται στο υπόγειο
του κτηρίου. Πρόκειται για ένα χώρο συνολικού εμβαδού 350m2 στον οποίο υπάρχουν μία κολυμβητική
δεξαμενή και μία θεραπευτική.

Σύμβαση για τη συντήρηση
και επισκευή σχολείων
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

26/9/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16/5/2017

€130.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€520.000

Εντός του 2018

To έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την
συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν εργασίες σε 16
δημοτικά σχολεία, τέσσερα γυμνάσια, τρία γενικά και
ένα εσπερινό λύκειο, ένα ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και ένα νηπιαγωγείο.
Το έργο αυτό είναι σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων έργων που προγραμματίζονται σε ετήσια βάση
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
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Επιπρόσθετα έργα για τα σχολικά
κτήρια του Δήμου που υλοποιήθηκαν
μέσα στο έτος

· Αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Αγίου
Δημητρίου

· Συντήρηση ανελκυστήρων
· Συντήρηση καυστήρων και λεβητοστασίων
· Εικαστικές παρεμβάσεις
Επισκευές, συντηρήσεις, βελτιώσεις
οργάνων παιδικών χαρών

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

8/11/2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

2017

Εντός του 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€24.000
Η επισκευή, η συντήρηση και η βελτίωση των οργάνων
των παιδικών χαρών και η αντιμετώπιση έκτακτων
βλαβών έχει σκοπό να τις ανακατασκευάσει.
Στη συγκεκριμένη εργασία εντάχθηκαν 27 παιδικές
χαρές που πληρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης.

Δημοτικά κτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές
Έργο διαμόρφωσης του Δημοτικού
Θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη»

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

5/10/2016

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

€341.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€870.000

Εντός του 2019

Το θέατρο λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου
καταλαμβάνοντας και ένα τμήμα του Α΄ ορόφου που
λειτουργεί σαν πατάρι, εξώστης. Τα καμαρίνια βρίσκονται στο υπόγειο κάτω από τον χώρο τη σκηνής. Σκοπός
της ανακαίνισης είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου
για την παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν
το κτήριο, η μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το
χαμηλό αρχικό κόστος, η αξιοπιστία, η ελαστικότητα
διατάξεως των μηχανημάτων και η ευκολία προσεγγίσεως των δικτύων για ευχερή συντήρηση, η εξοικονόμηση
ενέργειας και η ανεξάρτητη λειτουργία ορισμένων
τμημάτων του συγκροτήματος. Επίσης η μετατροπή του
1ου ορόφου σε εκθεσιακό χώρο.

Έργο ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του
πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

21/7/2017

Εντός του 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€120.000
Χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής
Η εργασία αφορά στην αναβάθμιση του χώρου επί των
οδών Ασυρμάτου και Μεσσηνίας όπου υπάρχει ήδη το
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου έκτασης
περίπου 4,5 στρεμμάτων. Σκοπός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση
των παιδιών με θέματα Οδικής Ασφάλειας αλλά
κυρίως η οικειοποίηση της γνώσης μέσω της εμπειρίας, η βιωματική δηλαδή εκπαίδευση των παιδιών. Τα
παιδιά εκπαιδεύονται ως πεζοί αλλά κυρίως ως οδηγοί.
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε αποκατάσταση και
διαγράμμιση οδοστρώματος, εικαστικές παρεμβάσεις, τοποθέτηση συρματοπλέγματος, τοποθέτηση
προστατευτικών στρωμάτων χρώματος στις κολώνες
που βρίσκονται εντός του ασφαλτοτάπητα για την
ασφάλεια των χρηστών και κατασκευή ράμπας.
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Έργο κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα
στο Δημοτικό Στάδιο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

21/7/2017

Εντός του 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€887.000
Χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση ενός νέου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο του Αγίου
Δημητρίου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ 1159, που
περικλείεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Μυκόνου, Χανίων και Θεομήτορος του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Για την επιτυχή και ολοκληρωμένη πραγματοποίηση του εν λόγω έργου θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες (χωματουργικές - οικοδομικές – μηχανολογικές).

Επιπρόσθετα ενδεικτικά έργα μικρής
κλίμακας ή συντήρησης στις
υφιστάμενες υποδομές του Δήμου

· Επισκευή και λοιπές εργασίες στο κλειστό γυμνα-

3. Νέες τεχνολογίες και καινοτομία

Δίνοντας μεγάλη έμφαση στα θέματα καινοτομίας και
αυτοματισμού ο Δήμος σχεδιάζει και υλοποιεί σειρά
από σύγχρονα και πρωτοποριακά έργα που επιχειρούν
να δώσουν ώθηση στη λειτουργία, τις διαδικασίες και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με σεβασμό
στο περιβάλλον, την οικονομία και τον άνθρωπο.

Σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, της διαφάνειας και της
εξοικονόμησης πόρων, ο Δήμος αποφάσισε την
προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων Πρωτοκόλλου. Πρόκειται για
μια σύγχρονη, απόλυτα συμβατή με το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο Ελλάδος και Ευρώπης, διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης πληροφορίας και ροών
εργασίας που οργανώνονται σε υποθέσεις, αποτυπώνονται και διακινούνται σε έγγραφα. Διαθέτει ένα
εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον που διευκολύνει την
καθημερινή εργασία των υπαλλήλων. Επιπλέον οδηγεί
στην λειτουργία του Δήμου χωρίς χαρτί και χωρίς
μελάνι καθώς έως τώρα περισσότερο από το 70% των
χρηστών του ΗΣΔΕ εφαρμόζει αποκλειστικά ψηφιακή
υπογραφή, ενώ προγραμματίζεται μέχρι τα μέσα
Ιουνίου 2018, το ποσοστό αυτό να αγγίξει το σύνολο
των χρηστών.

στήριο οδού Αργοστολίου και φωτισμός led.

· Συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανανολογικών
·
·
·
·
·
·
·

εγκαταστάσεων στη δημοτική κατασκήνωση στη
Ραφήνα.
Συντήρηση σιντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών
και αντλιοστασίων.
Κατασκευή νέων ταφών.
Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, υλικά
συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων.
Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων στην
κατασκήνωση.
Εργασία ελέγχου παιδικών χαρών και αποκατάστασης μικρών βλαβών.
Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των
παιδικών χαρών του Δήμου..
Υπαίθρια Όργανα άθλησης και γυμναστικής.

58

Social WI-FI
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη
σε κεντρικά σημεία δικτύου δωρεάν Wi-Fi για όλους τους
πολίτες. Μέσω του δικτύου αυτού (Social Wi-Fi), οι
πολίτες, δημότες και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα
για δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ
μπορούν και οι ίδιοι μελλοντικά να συμμετέχουν ενεργά
στην επέκταση της κάλυψης του δικτύου στην πόλη και
την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 10 σημεία wi-fi στα
δημοτικά κτήρια και στόχος είναι μέσα στην επόμενη
διετία να ξεπεραστούν 40 σημεία στις δημοτικές
υποδομές και 20 στους δημότες και τις δημοτικές
επιχειρήσεις.
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Εφαρμογή Διαχείρισης Προμηθειών
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των απαιτήσεων μιας καινοτόμου εφαρμογής διαχείρισης προμηθειών και εντός του
2018 ολοκληρώνονται οι σχετικές παραμετροποιήσεις
ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την οικονομική χρήση του
2019.

4. Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό και
ολοκλήρωση μεγάλων έργων του
Δήμου
GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 304-3

Smart Metering σε όλα τα κτήρια
Αφορά σε έργο που ξεκίνησε το 2016 με την τοποθέτηση
μετρητικών διατάξεων στο κτήριο του Δημαρχείου για την
καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων του Δημαρχείου και σε επίπεδο χρήσεως και σε επίπεδο χώρων. Το 2017
επεκτάθηκε η κεντρική καταγραφή ηλεκτρικών καταναλώσεων στα υπόλοιπα πέντε δημοτικά κεντρικά κτήρια,
οπότε και το σύστημα θα τεθεί σε απόλυτη λειτουργία το
2018.

Εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πληρωμές
κατά περίπτωση
Σχεδιάζεται ώστε να ξεκινήσει μέσα στο 2018 η διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών για ορισμένες κατηγορίες πληρωμών π.χ.: κλήσεις ΚΟΚ με στόχο να ολοκληρωθεί
μέσα στην επόμενη διετία, λόγω του δύσκολου και
περίπλοκου συντονισμού άλλων εμπλεκόμενων φορέων
του δημοσίου.

Πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων και
παραπόνων
Το συγκεκριμένο σύστημα που σχεδιάζεται και θα τεθεί σε
εφαρμογή το 2018, έχει ως στόχο τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αιτημάτων των πολιτών που
λαμβάνονται σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου
(ιστοσελίδα, Facebook, τηλέφωνο, προφορικά/συναντήσεις, έγγραφα, φαξ, email), σε έναν κεντρικό κόμβο όπου
θα ανατίθενται αυτόματα, με οικονομία χρόνου και άμεσα
στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα προς επίλυση.

Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας
(Mobile application)
Ένας πρωτοποριακός και καινοτόμος τρόπος επικοινωνίας
και εξυπηρέτησης των κατοίκων, δημοτών και επισκεπτών
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη στην εξυπηρέτηση, η ταχύτητα με
επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του, εμπλέκοντας την
εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία στην ανταπόκριση του
Δήμου στα εισερχόμενα αιτήματα. Σχεδιάζεται και θα
τεθεί σε εφαρμογή το 2018.

Έχουν τεθεί οι βάσεις για την υλοποίηση
μεγάλων έργων πνοής που πρόκειται να
αλλάξουν την εικόνα της πόλης και την
ποιότητα ζωής στον Άγιο Δημήτριο
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει ανοίξει όλα τα μεγάλα
μέτωπα του Δήμου και έχει βάλει τις βάσεις για την
υλοποίηση μεγάλων έργων που βρίσκονται σε παύση
για δεκαετίες (π.χ. Ασύρματος, λεωφόρος Αγίου Δημητρίου, ρέμα Πικροδάφνης κ.λπ.). Ταυτόχρονα, προχωράει σε διαδικασίες εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των έργων αυτών. Στόχος
είναι η αλλαγή της εικόνας της πόλης, δημιουργώντας
μια πόλη σύγχρονη, καινοτόμα, με βιώσιμες υποδομές
και ελκυστική για διαβίωση.

Μελέτη για εργασίες αποξήλωσης
υφιστάμενων κεραιών – αποψίλωσης
χώρου – κατεδάφιση κτισμάτων για την
ασφάλεια του χώρου του ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών για
την κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος και των υψηλών
δικτυωμάτων του χώρου που παλαιότερα χρησίμευαν
για την στήριξη και ανάρτηση κεραιών και λοιπού
σχετικού εξοπλισμού της πολεμικής και πολιτικής
αεροπορίας, τα οποία βρίσκονται στο πάρκο Ελευθέριος Βενιζέλος (Ασύρματος), του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να
καταστεί η περιοχή έτοιμη να υποδεχτεί τις εργασίες
ανάπλασης του Πάρκου Ελ. Βενιζέλου, στο πλαίσιο
ενός βιοκλιματικού σχεδιασμού και δημιουργίας
χώρου πρασίνου.
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Υπογραφή σύμβασης για τη διαμόρφωση
και αξιοποίηση χώρου μεταξύ των οδών
Αγ. Βασιλείου – Αθ. Διάκου – Όθωνος και
Κολοκοτρώνη για τη δημιουργία
Βοτανικού Κήπου
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

25/10/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10/1/2017

€213.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€542.000

Εντός του 2019

Ζητούμενο του έργου είναι η ανάδειξη ενός μεγάλου
αδιαμόρφωτου οικοπέδου, που βρίσκεται μέσα στον
ιστό της πόλης, σε ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ, σε χώρο συνάντησης της γειτονιάς, σε πνεύμονα πρασίνου, με
εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους νέους, αλλά και
όλους τους κατοίκους και επισκέπτες, στην κατανόηση
του φυτικού πλούτου της χώρας μας κυρίως, με όλες
τις ευεργετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους.

Σύνταξη μελέτης για το έργο της
περιβαλλοντικής Αναβάθμισης –
Ανάπλασης της περιοχής Μεσονήσι

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2019

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εντός του 2018 2022 (εκτίμηση)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€2.500.0000
Χρηματοδότηση από
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Προκειμένου να αναδειχθεί η περιβαλλοντική και
κοινωνική σημασία της ευρύτερης περιοχής του Μεσονησίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, (περιοχή που
γειτνιάζει με το ρέμα της Πικροδάφνης), έχουν σχεδι-

αστεί παρεμβάσεις που αφορούν σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, αναπλάσεις δρόμων και διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων, όπως και κατασκευής πεζοδρόμων και
δημιουργίας χώρων στάθμευσης και φυτεύσεις
υψηλές και χαμηλές κατά το μήκος των παρακείμενων
δρόμων αλλά και δημιουργία χώρων αναψυχής,
περιπάτου και στάσης.

Σύνταξη μελέτης για το έργο της
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης –
Ανάπλασης τμημάτων οδών πέριξ
σταθμού μετρό « Άγιος Δημήτριος –
Αλ. Παναγούλης»
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2019

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εντός του 2018 2021 (εκτίμηση)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€4.275.000
Χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής
Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει εργασίες αστικής
οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών
διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
Στόχος είναι η ολοκλήρωση του ‘πράσινου’ σχεδιασμού τον οποίον προωθεί ο Δήμος Αγ. Δημητρίου,
ώστε να προωθηθεί ο ενιαίος περιβαλλοντικός και
λειτουργικός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής. Η
περιοχή παρουσιάζει λόγω της θέσης της πλησίον του
σταθμού μετρό «Άγιος Δημήτριος», της λεωφόρου
Βουλιαγμένης και μεγάλου εμπορικού κέντρου, βεβαρυμμένο μικροκλίμα και υποβαθμισμένη αισθητικά
εικόνα.
Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής δε θα βελτιώσει μόνο τις άμεσες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά θα συμπληρώσει και θα
ολοκληρώσει την προσπάθεια αναβάθμισης της
ευρύτερης οικιστικής ζώνης που αναπτύσσεται πλησιέστερα ως προς τον άξονα της Βουλιαγμένης.
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Αναθεώρηση και ολοκλήρωση της
μελέτης για τη διαπλάτυνση της
λεωφόρου Αγίου Δημητρίου
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2019

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εντός του 2018 2022 (εκτίμηση)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€5.385.000
Χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαπλάτυνση της Λ.
Αγ. Δημητρίου από την οδό Γράμμου έως την οδό
Θεομήτορος για συνολικό μήκος 1.861,63 μ. και η
βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη
συμβολή της Λ. Αγ Δημητρίου με - την οδό Άλκη Αργυριάδη - την οδό Αγ. Βαρβάρας - την οδό Θεομήτορος.Περιλαμβάνει εργασίες αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού Led.

08
Κοινωνία

Η κουλτούρα και η φιλοσοφία του
προγράμματος κοινωνικής πολιτικής
στηρίζονται σε αξίες όπως η
αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη
και η ισότητα.
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Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, τα αντανακλαστικά της
Διοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι πάντα άμεσα. Το 2017 αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν
άμεσα και γρήγορα οι επιπτώσεις της κρίσης σε σημαντικές ομάδες πληθυσμού. Παρά τις δραματικές
περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων και τις καταρρέουσες κρατικές κοινωνικές δομές, ο Δήμος προσπάθησε και κατάφερε να προλάβει χειρότερες καταστάσεις προερχόμενες από την υποβάθμιση του επιπέδου
ζωής μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού της πόλης.
Μέσα από τις κοινωνικές δομές που αναπτύχθηκαν
στόχος ήταν η άσκηση ολοκληρωμένης κοινωνικής
πολιτικής, καταφέρνοντας να προσεγγιστούν περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις πολύπλευρα και
ολοκληρωμένα. Καμία ευκαιρία μέχρι σήμερα δεν
παρουσιάστηκε χωρίς να αξιοποιηθεί, καμία αξιόλογη
ιδέα δεν ακούστηκε χωρίς να εξαντληθεί η κάθε δυνατότητα υλοποίησής της.
Η κουλτούρα και η φιλοσοφία του προγράμματος
κοινωνικής πολιτικής στηρίζονται σε αξίες όπως η
αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα.

1. Υγεία, ασφάλεια & ευεξία πολιτών
GRI 413-1

Η πρόληψη της υγείας των πολιτών και η μέριμνα για
την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων, είναι
το θεμέλιο της βιωσιμότητας και υπεύθυνης λειτουργίας της πόλης. Ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των πολιτών και
στρέφει πάντα την προσοχή του κοινωνικές ομάδες
όπως άνεργοι, άποροι μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι,
ΑμεΑ, μετανάστες κ.λπ.
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργούν Δημοτικά
Ιατρεία, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα αίματος,
διοργανώνονται δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και
πολλές δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών για διάφορες ασθένειες και παθήσεις, αλλά και για την ψυχική υγεία.

Δημοτικά Ιατρεία
Το έργο που γίνεται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου
είναι πολύ σημαντικό. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
διαθέτει δύο δημοτικά ιατρεία και φυσικοθεραπευτήρια και σε αυτά, παρέχονται υπηρεσίες από γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμων,εθελοντών και συμβασιούχων, εξυπηρετώντας ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες (άπορους, ανασφάλιστους, μετανάστες,
ηλικιωμένους, AμεA κ.λπ.) καθώς και ωφελούμενους
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με επισκεψεις
κατ’ οίκον γιατρών και νοσηλευτών. Αναλυτικά οι
ειδικότητες που λειτουργούν είναι: Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Γυναικολόγος, Πνευμονολόγος, Καρδιολόγος,
Παιδίατρος, Παιδοψυχίατρος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.
Στην υγειονομική υπηρεσία παρέχονται επίσης:
· Νοσηλευτική φροντίδα από επισκέπτρια υγείας:
μέτρηση αρτηριακής πίεσης – σακχάρου αίματος –
χοληστερόλης – ενεσοθεραπεία κ.λπ.
· Φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία.
Τα προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της
Υγείας που λειτουργούν και απευθύνονται προς
όλους ανεξαιρέτως τους δημότες είναι:
· Πρόληψη και Προαγωγή της υγείας του παιδικού
πληθυσμού μέσω διαφόρων σωματομετρήσεων, σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού».
· Γυναικολογική εξέταση, πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας – ΤΕΣΤ ΠΑΠ.
· Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
· Πρόγραμμα Άσκησης για ηλικίες άνω των 50.
Πρόληψη οστεοπόρωσης και κινητικών προβλημάτων.
· Τράπεζα Αίματος. Κάθε χρόνο διοργανώνονται δύο
εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ενδεικτικές δράσεις για την προαγωγή
και πρόληψη της υγείας και ασφάλειας
των πολιτών
Πέραν των υφιστάμενων δομών και της λειτουργίας
αυτών, το 2017 ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προχώρησε
σε δράσεις πρόληψης της υγείας σε συνεργασία με
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φορείς υγείας, ΜΚΟ και εθελοντικές ομάδες για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Έτσι, πραγματοποιήθηκε πλήθος προγραμμάτων πρόληψης της Υγείας,
με χαρακτηριστικότερα τα εξής:

· Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Σκλήρυνση Κατά
·
·
·

·

·

·

Πλάκας – Μάρτιος 2017
Δωρεάν Μαστογραφικός έλεγχος στο Δήμο Αγ.
Δημητρίου σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, Αύγουστος 2017
Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία τον Σεπτέμβριο
του 2017 και οι δυο προγραμματισμένες του
Νοεμβρίου και του Μαΐου
Σειρά ενημερωτικών ομιλιών στα ΚΑΠΗ "Συζητώ Ενημερώνομαι – Γνωρίζω” για την προάσπιση της
υγείας των πολιτών της ευαίσθητης τρίτης ηλικίας.Σεπτέμβριος 2017
Συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής υγείας,
Πεταλούδα για εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και
ενημέρωση για την οστεοπόρωση με γενικό θέμα:
«Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης» , Νοέμβριος 2017
Ασκήσεις Αντισεισμικής Προστασίας στους
Παιδικούς Σταθμούς υπό την επίβλεψη του
Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου που περιλάμβαναν
όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν τα παιδιά
και το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού, από τη
στιγμή που εκδηλώνεται το σεισμικό φαινόμενο
μέχρι την εκκένωση του κτηρίου, Φεβρουάριος 2017
«Συζητάμε για την εφηβεία» Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διοργάνωσε μια σειρά ομιλιών συζητήσεων για θέματα εφηβείας, με ομιλητές τον
Παιδοψυχίατροτου Δήμου και την αρμόδια κοινωνική λειτουργό, Οκτώβριος 2017.
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2. Προστασία ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, υποστήριξη οικογένειας και
παιδιού

· Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
· Παιδική προστασία
· Διασύνδεση με φορείς υγείας και κοινωνικής

GRI 413-1

· Λειτουργία ομάδων προσωπικής ανάπτυξης,

προστασίας (παραπομπές)

γονέων, ειδικών θεμάτων κ.λπ.

· Οργάνωση ομιλιών, εκδηλώσεων για τη πρόληψη και
την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου η κοινωνική πολιτική ασκείται μέσω της λειτουργίας των προγραμμάτων δομών
της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Υγείας &
Πρόνοιας, αλλά και από τις δράσεις που αναπτύσσει ο
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) για την εργαζόμενη μητέρα,
την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.

Κοινωνική Υπηρεσία
και Κοινωνικές δομές
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται σε
όλους τους κάτοικους που χρειάζονται ψυχοκοινωνική
στήριξη. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με
εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς,ψυχολόγους και παιδοψυχίατρο), ατομικά ή ομαδικά.
Αναλαμβάνει την ενημέρωση και παραπομπή για
θέματα πρόνοιας, τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών,
εισαγγελικών παραγγελιών, τη διασύνδεση με φορείς
πρόνοιας και υγείας. Επιπλέον, με την οργάνωση ομιλιών ή εκδηλώσεων ασχολείται με τη πρόληψη και την
αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, υλοποιεί
και εποπτεύει τα προγράμματα καταπολέμησης της
φτώχειας και δημιουργεί δράσεις για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Ακόμη συνεργάζεται με το
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων ΗΛΙΟΣ όσον αφορά
στα θέματα της πρόληψης και της ενημέρωσης σε
διάφορα ζητήματα και τομείς.
Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί προγράμματα για κατοίκους άνω των 60 ετών που προσφέρονται
από τα πέντε ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων) της περιοχής.
Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει:
· Ατομική Συμβουλευτική
· Ενημέρωση και παραπομπή για κοινωνικοπρονοιακά
θέματα
· Κοινωνικές έρευνες
· Εισαγγελικές παραγγελίες

· Υλοποίηση και εποπτεία των προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχειας

· Εθελοντισμό

Επιπλέον ένα σημαντικό πρόγραμμα της Κοινωνικής
Υπηρεσίας είναι το «Βοήθεια στο σπίτι». Το εν λόγω
πρόγραμμα απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενα
άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας και σε άτομα με
αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Μέσω του προγράμματος παρέχεται οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένους και σε άτομα με
αναπηρίες στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους με στόχο την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση,
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
ιδίων και των οικογενειών τους
Οι Κοινωνικές Δομές της πόλης του Αγίου Δημητρίου
είναι:

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου φροντίζει για
την παροχή σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ειδών
πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας,
είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, κ.λπ. Στόχος
του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
εκτός από τη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης, αποτελεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η άρση των
συνεπειών ανεργίας για τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα, οι οποίοι παρακολουθούνται και υποστη-

67

08 Κοινωνία

..........................................................................
ρίζονται συστηματικά από το επιστημονικό προσωπικό
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Κοινωνικό Συσσίτιο

αυτά που φυλάσσονται στη δομή. Ακόμη, στην
προσπάθεια κάλυψης περισσότερων αναγκών των
συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, έχει
δημιουργηθεί ειδικός χώρος συγκέντρωσης παιδικών
παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών, αλλά και ειδών σπιτιού.

Σκοπός της δομής είναι να εξυπηρετήσει άτομα τα
οποία έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική
κρίση της εποχής που διανύουμε και να ανακουφίσει
εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν πλέον τις
βασικές τους ανάγκες όπως η σίτιση. Παρέχονται
καθημερινά μερίδες φαγητού για 100 περίπου πολίτες
του Αγ. Δημητρίου.

Κοινωνικό Φαρμακείο

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίων

Στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου συγκεντρώνονται φάρμακα και διατίθενται για τις ανάγκες των
απόρων και ανασφάλιστων πολιτών του Δήμου.

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι του Δήμου Αγίου Δημητρίου
είναι ένα διαφορετικό έργο Κοινωνικής Πολιτικής. Μια
δομή που δεν αφορά μόνο στην κοινωνία, αλλά και στο
Περιβάλλον, την οικολογία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων και
γενικότερα στο σεβασμό στη φύση και το αστικό
περιβάλλον. Μέσω των Δημοτικών Λαχανόκηπων,
καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε οπωροκηπευτικά προϊόντα 45 οικογένειες του Δήμου μας και
επιπλέον να δίνουν το 10% της παραγωγής τους για την
κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου μας, το οποίο υποστηρίζει πολλές άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Δημοτική Ιματιοθήκη

Στόχος της Δημοτικής Ιματιοθήκης είναι η κάλυψη των
αναγκών, κυρίως ρουχισμού και υπόδησης, σε κατοίκους της πόλης μας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στην Κοινωνική Υπηρεσία. Η Δημοτική Ιματιοθήκη έχει
επίσης ανταλλακτικό χαρακτήρα, δίνοντας την δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να ανταλλάσσει ρούχα
που δεν χρειάζεται και να παίρνει αντίστοιχα από

68

Πρόκειται για μηνιαία δράση μέσω της οποίας πολίτες
μπορούν να ανταλλάσσουν βιβλία και φάρμακα με
βιβλία. Η δράση προωθεί την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης και της προσφοράς.
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3. Παιδεία και πολιτισμός

Η παιδεία και ο πολιτισμός είναι δυο έννοιες απόλυτα
συνυφασμένες. Ο δήμος επιχειρεί τόσο μέσα από
προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης όσο
και μέσα από δράσεις Πολιτισμού να συμβάλλει στην
καλλιέργεια των πολιτών, στη γενικότερη παιδεία και
ψυχαγωγία τους.

Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο Δήμο Αγ. Δημητρίου
προς αυτή την κατεύθυνση χαρακτηρίζονται, από
δημιουργικότητα, φαντασία και διαρκή αναζήτηση
νέων μεθόδων.
Το 2017, υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις για την
προαγωγή της παιδείας και της δια βίου μάθησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου, των οποίων η οικογένεια δεν
έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου. Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου πραγματοποιούνται
μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του
Ενιαίου Γενικού Λυκείου, και των τριών κατευθύνσεων:
θετικής, θεωρητικής και Τεχνολογικής, καθώς και
προγράμματα των Ειδικών Μαθημάτων και Πανελλήνιων Εξετάσεων, αποκλειστικά από εθελοντές καθηγητές και καθηγήτριες.

Μαθήματα για τη χρήση τεχνολογιών
αφής (τάμπλετ) για άτομα άνω των 50
Με την υποστήριξη της COSMOTE, ο φορέας «50+
Ελλάς», σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Δημητρίου,
υλοποίησε το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πρόσβαση
στον Ψηφιακό Κόσμο» βοηθώντας άτομα άνω των 50
ετών να έρθουν σε επαφή με τα τάμπλετ και τις εφαρμογές που υποστηρίζουν.

Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και
σχολές γονέων από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου
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Η μετάβαση στο Νηπιαγωγείο και το
Δημοτικό Σχολείο, για παιδιά και γονείς –
από το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας του
Δήμου
Μαθήματα αγγλικής γλώσσας στα ΚΑΠΗ
του Δήμου
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝενεργώ που υλοποιείται από την ethelon, με
τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, οργάνωσε και υλοποίησε μαθήματα αγγλικών για αρχάριους
στα μέλη των ΚΑΠΗ.

Ειδική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς
για την ανίχνευση περιστατικών
κακοποίησης παιδιών
Το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
& Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του
Παιδιού, διοργάνωσαν ενημερωτικά σεμινάρια
αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και
Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο "Ανίχνευση και
Διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών, όπως εμφανίζονται στη σχολική κοινότητα. - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού".

Πολιτισμός -Αθλητισμός
Τον κύριο φορέα Πολιτισμού και Αθλητισμού του
Δήμου Αγ. Δημητρίου αποτελεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας
δράσεις πολιτισμού, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνοντας τμήματα εικαστικών τεχνών για όλες τις ηλικίες,
λειτουργώντας ομάδες θεάτρου, καλλιεργώντας τη
φιλαναγνωσία, λειτουργώντας τη δημοτική βιβλιοθήκη, υλοποιώντας δράσεις για το βιβλίο και λειτουργώντας Δημοτικό Ωδείο, Τμήμα χορού, Φιλαρμονική και
τρεις χορωδίες.
Ενδεικτικές δράσεις Πολιτισμού για το 2017:

Παράσταση "Γιαγιά" του Ντίνου
Σπυρόπουλου από το Θεατρικό Εργαστήρι του
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Αθανασιάδου στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη
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“Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους",
θεατρική παράσταση από το Παιδικό Εργαστήρι
Θεάτρου του Δήμου
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"Ο ψαράς και η ψυχή του", θεατρική παράσταση από το Εφηβικό Εργαστήρι Θεάτρου

Καθιερωμένο πολιτιστικό δρώμενο του καλοκαιριού, με
τίτλο «Άστυ και Λαϊκή Παράδοση», σε συνεργασία με
Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης στο Πάρκο Ελ.
Βενιζέλου (Ασύρματος). Αντί εισιτηρίου ο κόσμος προσέφερε τρόφιμα για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου.

Παναγούλεια 2017
Καθιερωμένο τριήμερο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης
στη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή της Δημοκρατίας
Αλέξανδρου Παναγούλη

Χορωδιακό φεστιβάλ
στο Δήμο Αγ. Δημητρίου

Φθινοπωρινές Γιορτές στην πόλη
Πρόκειται για το φθινοπωρινό φεστιβάλ της πόλης του
Αγίου Δημητρίου. Ένας μήνας γεμάτος θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών για
τα παιδιά, κινηματογραφικές προβολές και παραστάσεις
χορού.

«Ο ρόλος της μουσικής στη συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών», ενημερωτική εκδήλωση με
πρωτοβουλία του Δημοτικού Ωδείου

Άστυ και Λαϊκή Παράδοση,
Πολιτιστικό τριήμερο στον Ασύρματο

Χριστούγεννα στην πόλη 2017, με πλήθος
εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με
θεατρικές παραστάσεις, ζογκλέρ και χριστουγεννιάτικα
πάρτι

Απόκριες στην πόλη 2017, καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου για τις Απόκριες με πλήθος
δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας στην
πόλη, με εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στον
Ασύρματο

Φιλοξενία του 10ου Διαδημοτικού
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δωρεάν εκμάθηση μουσικών οργάνων
από τη Φιλαρμονική του Δήμου

Μαθήματα ζωγραφικής και φωτογραφίας
από τον ΟΠΑΠ
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Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2017

Η κεντρική λεωφόρος της πόλης, η Αγίου Δημητρίου,
γέμισε ένα πρωινό του Μαΐου με χαμόγελα, χαρά και
αισιοδοξία! Μικροί, μεγάλοι, χορευτές και μη έφτιαξαν μια
τεράστια αλυσίδα χορεύντας και τραγουδώντας για
τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Χορού!

“

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΓΕΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ”

Τουρνουά Μπάσκετ 3x3

κρίσης. Προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, στηρίζει
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και ενισχύει την
κοινωνική συνοχή, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη ζωή όλων.

Πλήθος μικρών αθλητριών και αθλητών έλαβε μέρος στο
Τουρνουά Μπάσκετ 3x3 σε μια μεγάλη και επιτυχημένη
συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού
& Περιβάλλοντος, της ΕΣΚΑΝΑ και του Μilko.

Η «Ειρηνοδρομία 2017» είναι ένα μεγάλο δρομικό
δρώμενο που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται για έναν μαζικό αγώνα
τεσσάρων διαδρομών μέσα στην πόλη με αθλητικό αλλά
και έντονα κοινωνικό συμβολισμό, αφού η ειρήνη είναι η
αξία η οποία τιμάται κάθε χρόνο.

4. Ενίσχυση τοπικού εθελοντισμού,
συμμετοχή και προσφορά
Ο Εθελοντισμός στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας
είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας,
ειδικά σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής
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Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά και μπορεί να εκφραστεί με πολλούς
τρόπους και μεθοδολογίες. Συνιστώντας στάση ζωής,
δρα θετικά, και στον εθελοντή, και στον αποδέκτη της
προσφοράς είτε είναι άνθρωποι, είτε ζώα, είτε το
Περιβάλλον, είτε μία έννοια.
Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου μπορεί να γίνει εθελοντής
οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε και να προσφέρει στην
τοπική κοινωνία σε διάφορους τομείς, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά και το χρόνο που ο καθένας / καθεμία
διαθέτει.
Το 2017, ο Δήμος διοργάνωσε πλήθος δράσεων που
προωθούν την εθελοντική προσφορά και αλληλεγγύη
στοχεύοντας σε μια κοινωνία, στην οποία οι πολίτες
της αισθάνονται αναπόσπαστα και ενεργά μέλη ενός
συνόλου. Ενδεικτικά αναφέρεται:

Δύο δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
μία το Νοέμβριο και μία τον Μάιο, καθώς επίσης και μια
έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία τον Σεπτέμβριο του 2017.
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Στις Φθινοπωρινές Γιορτές της πόλης, κάθε
Σεπτέμβριο, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορό,
κουκλοθέατρο κ.λπ. και αντί εισιτηρίου, έχουν την ευκαιρία
να προσφέρουν εθελοντικά μερικά τρόφιμα για τις
ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου της πόλης.
Η έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία διοργανώθηκε από το
Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για την κάλυψη αναγκών
σε αίμα ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
Η Ειρηνοδρομία λόγω της συμμετοχής εκατοντάδων
εθελοντών από όλη την πόλη, έχει γίνει ένα από τα πιο
σημαντικά δρομικά γεγονότα της Αττικής. Οι εθελοντές
είναι πολίτες του Αγίου Δημητρίου, εργαζόμενοι/νες του
Δήμου, αλλά και ηλικιωμένοι μέλη των ΚΑΠΗ που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια τόσο μεγάλη αθλητική
γιορτή. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων από τις
συμμετοχές των πολιτών στην Ειρηνοδρομία κάθε χρόνο
προσφέρονται για την ενίσχυση ενός κοινωνικό φορέα. Το
2017 υποστηρίχθηκε η Οργάνωση «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ».

5. Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
GRI 406-1

Οι αρχές της ισότητας και ισονομίας αποτελούν τη
βάση της λειτουργίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Η
ισότιμη πρόσβαση, η διεκδίκηση των ίσων ευκαιριών
και η φροντίδα όλων των κοινωνικών ομάδων έχουν
τεθεί ως προτεραιότητα. Οι δράσεις, οι υπηρεσίες και
οι δομές του Δήμου περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και απ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες ή
μειονότητες χωρίς καμία διάκριση, στο φύλο, την

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία,
κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, κράτος δικαίου
και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι
αξίες αυτές είναι ενσωματωμένες στη φιλοσοφία
και τη δράση του Δήμου μας.
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εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τα ΑΜΕΑ.
Στο πλαίσιο της ισόνομης αντιμετώπισης όλων των
ομάδων πολιτών, ο Δήμος προχώρησε σε ενέργειες
όπως έργα για προσβασιμότητα των AMEA στα δημοτικά κτήρια, τη συντήρηση των ραμπών ΑΜΕΑ στους
δρόμους της πόλης από την Τεχνική Υπηρεσία, τη
διαφύλαξη και προστασία τους μέσω της δημοτικής
αστυνομίας και την κατασκευή φιλικών για ΑΜΕΑ
κτηρίων και αιθουσών. Ακόμη προχώρησε σε ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προσβασιμότητας στην πόλη με εκδηλώσεις και ενημερώσεις σε
αυτά τα θέματα και στα δικαιώματα των ΑΜΕΑ με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη συμμετοχή στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην Ημέρα
χωρίς αυτοκίνητο.
Τα ζητήματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
απασχόλησαν πολύ τη Διοίκηση από την έναρξη της
θητείας της. Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά σε σχέση με το έντονο προσφυγικό ζήτημα που
αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, μέσω του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υλοποιεί διαρκώς
και με κάθε ευκαιρία εκδηλώσεις, ημερίδες και συζητήσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται:

Η Συνεργασία των Δήμων Αγ. Δημητρίου και
Ζωγράφου για τα προσφυγόπουλα
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Συμπληρωματικά, ο Δήμος έχοντας συστήσει την
Επιτροπή Ισότητας που αποτελείται από εκπροσώπους
των συλλόγων Γυναικών της πόλης και δημοτικές
συμβούλους, ασχολείται με τα θέματα της σύγχρονης
γυναίκας στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, με τα ζητήματα ισότητας, αλλά και ενημέρωσης όλων των κοινών,
συμβάλλοντας στο διάλογο για την εξάλειψη φαινομένων όπως η ενδοοικογενειακή βία και η υποστήριξη της
γυναίκας σε όλες της πτυχές της ζωής της.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2017 ο Δήμος, μέσω της
κοινωνικής υπηρεσίας, έλαβε δράση απέναντι σε:
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ).
ΣΚΟΠΟΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.

....................................
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ.

....................................
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΚΑΠΗ.

09
Μέριμνα
για το Περιβάλλον

09 Μέριμνα για το Περιβάλλον
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Για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων ο Δήμος διαθέτει Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αποτελούμενη από τρία Τμήματα
που καλύπτουν τις ανάγκες σε τεχνικά ζητήματα, καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποτελείται από τα
Τμήματα Καθαριότητας, Πρασίνου-Περιβάλλοντος και
Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού. Στη συνέχεια το
κάθε τμήμα αποτελείται από γραφεία που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις και λειτουργίες ώστε να
επιτυγχάνεται το βέλτιστο όφελος προς τους κατοίκους.
Συνολικά υπάρχουν εννέα γραφεία με πλήθος αρμοδιοτήτων που εξασφαλίζουν τις συνθήκες για ένα βιώσιμο
περιβάλλον στο Δήμο.
Το Τμήμα Καθαριότητας αποτελείται από τα
Γραφεία:
· Αποκομιδής Απορριμμάτων
· Οδοκαθαρισμού,
· Κίνησης και
· Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Το Τμήμα Πρασίνου-Περιβάλλοντος αποτελείται από
τα Γραφεία:
· Προστασίας Περιβάλλοντος και
· Κήπων και Δενδροστοιχιών
Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού
αποτελείται από τα Γραφεία:
· Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού (Οχημάτων –
Εξοπλισμού)
· Δημοτικής Συγκοινωνίας και
· Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Οι αρμοδιότητες των Γραφείων ποικίλουν ανά Τμήμα
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος αλλά συγκροτούν ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας. Η επίτευξη των
στόχων για μια βιώσιμη πόλη είναι η κατευθυντήρια
αρχή για αυτές τις μονάδες.
Από το περιβάλλον της πόλης, δεν εξαιρούνται και τα
αδέσποτα ζώα, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας
και φροντίδας. Ένα κομμάτι των δράσεων του Δήμου
για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των
πολιτών για τα ζώα, είναι οι φιλοζωικές ενημερώσεις σε
σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, από
εθελοντές της εγκεκριμένης από το Υπουργείο παιδείας
οργάνωσης Ζω.Ε.Σ (Ζωοφιλικές Εκπαιδεύσεις Σχολείων)
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“

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

1. Προστασία και ανάδειξη φυσικού
περιβάλλοντος και χώρων πρασίνου

Ως πυκνοκατοικημένος, βαριά δομημένος, και
αστικός, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει μεγάλη
ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου, αλλά και
ανάδειξης των ήδη υπαρχόντων. Για το λόγο αυτό έχει
προχωρήσει σε αγορές κοινόχρηστων χώρων αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις διάφορων φορέων, όπως για
παράδειγμα το Πράσινο Ταμείο.
Όραμά είναι να καταστεί ο Άγιος Δημήτριος σε μια
πόλη πιο φιλική και ελκυστική για πολίτες και επισκέπτες, έξυπνη, λειτουργική και βιώσιμη.
Η Διοίκηση του Δήμου αναζητά και αναβαθμίζει
συνεχώς χώρους πρασίνου εντός των ορίων της πόλης,
μέσω αγορών κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες,
αξιοποίησης προγραμμάτων για αγορά χώρων,
συνεπής και συνεχής συντήρηση υπαρχόντων με
στόχο τη φροντίδα και ανάδειξη του πρασίνου της
πόλης.
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Η πόλη του Αγίου Δημητρίου αναδεικνύεται ως μια
πόλη φιλική προς τον κάτοικο και τον επισκέπτη και
παρόλο τον αστικό της χαρακτήρα κρύβει πράσινες
γωνιές που αποτελούν κίνητρο να ζήσει και να κινηθεί
κάποιος σε αυτήν.
Η Διοίκηση και μέσα στο 2017 συνέχισε με την ίδια
επιμονή και συνέπεια όλες εκείνες τις διαδικασίες που
θα επιτρέψουν στο λαό του Αγίου Δημητρίου να
απολαμβάνει τον Ασύρματο. Επιπλέον πήρε ξεκάθαρη
θέση στη σχεδιαζόμενη από την Περιφέρεια Αττικής
ανάπλαση του ρέματος της Πικροδάφνης, επιμένοντας στην ανάγκη οριοθέτησης, προστασίας και
ανάδειξης του οικοσυστήματος.

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων

2. Διαχείριση της ενέργειας και
έλεγχος εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κατανάλωσης
ενέργειας στην ατμόσφαιρα και τον αέρα της πόλης,
αλλά και στην οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου
είναι μείζονος σημασίας.
Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης και η ορθή
περιβαλλοντική διαχείριση, τόσο από την πλευρά
του Δήμου, αλλά και των πολιτών μέσω της παρότρυνσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσής τους.

Πηγές και καταναλωτές ενέργειας στο
Δήμο Αγ. Δημητρίου
Η ενέργεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Δήμου. Η
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για
τον Δήμο καθώς έτσι μειώνονται οι εκπομπές CO2
αλλά και το κόστος λειτουργίας. Σημαντικό στάδιο
προς την κατεύθυνση αυτή είναι πρώτα η καταγραφή
και παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας. Ο
Δήμος καταναλώνει ενέργεια στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα που λειτουργεί.
1. Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις με τους
ακόλουθους τομείς:
· Δημοτικά κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις
· Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς
τομέα (μη δημοτικά)
· Κατοικίες
· Δημόσιος φωτισμός
· Λοιπά

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου είναι από τους ελάχιστους
Δήμους στην Ελλάδα που υλοποιεί ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων της πόλης
όπως άλλωστε επιτάσσει και ο Νόμος 4039/2012 και οι
τροποποιήσεις αυτού. Στόχος του Δήμου είναι η
εξασφάλιση της ευημερίας, η φροντίδα και η προστασία των ζώων της πόλης, αλλά και ο έλεγχος του
πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.

2. Μεταφορές με τους ακόλουθους τομείς:
· Δημοτικός στόλος
· Δημόσιες μεταφορές
· Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές
Έπειτα, απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός των
πηγών ενέργειας, διότι έτσι μπορούν να σχεδιαστούν
και να εφαρμοστούν δράσεις εξοικονόμησης. Οι
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στο Δήμο Αγ.
Δημητρίου είναι η ηλεκτρική ενέργεια, τα ορυκτά
καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο, φυσικό αέριο)
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιοθερμική).
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Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Δήμου Αγ. Δημητρίου
(νοικοκυριά, Δήμος, επιχειρήσεις)
Χρήση

kWh Παροχής 2016

kWh Παροχής 2017

Οικιακή

111.750.783

121.031.617

Εμπορική

70.412.484

73.645.148

Αγροτική

9.530

6.057

Βιομηχανική

5.976.976

6.155.739

Δημόσια

1.365.848

1.345.176

Κοινοτικά Φ.Ο.Π.

3.897.364

2.756.197

1.506.000

1.552.629

505.487

410.331

Έλξη
ΝΠΔΔ–Δημόσιες Επιχ.Οργ.

Κατανάλωση ενέργειας3 στις υποδομές και τα οχήματα του Δήμου Αγ. Δημητρίου
Ηλεκτρική
ενέργεια

kWh

Πετρέλαιο/
Βενζίνη

Σύνολο

Δήμος4

355.693

2.456.692

121.129

2.933.514

ΟΠΚΑΠ

126.758

36.000

12.721

175.479

948.760

695.000

574.800

2.218.560

63.022

-

82.845

145.867

1.494.233

3.187.692

791.495

5.473.420

Α’ βάθμια & Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή
ΟΠΑΠ
ΣΥΝΟΛΟ

kWh

Τέσσερα Φωτοβολταϊκά
σε σχολικά συγκροτήματα

3. Μετατροπή μονάδας μέτρησης ενέργειας από κάθε πηγή σε kWh
4. Κτήρια και οχήματα
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Φυσικό
Αέριο

31.135
Ηλεκτρική Ενέργεια
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Τα κάτωθι διαγράμματα απεικονίζουν τα ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας για το 2017, των ακινήτων του Δήμου
Αγίου Δημητρίου, και τα ποσοστά κατανάλωσης των αντίστοιχων καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας - 2017 (%)
ΟΠΑΠ

3%

Α’ βάθμια & Β’ βάθμια
Σχολική Επιτροπή

40%

54%

Δήμος

3%
ΟΠΚΑΠ

Κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο - 2017 (%)
Φυσικό
Αέριο

15%
27%

Ηλεκτρική
Ενέργεια

58%
Πετρέλαιο/Βενζίνη

79

09 Μέριμνα για το Περιβάλλον

..........................................................................
Ενδεικτικά μεγάλα έργα εξοικονόμησης
ενέργειας που υλοποιήθηκαν το 2017
Έργο ενεργειακής αναβάθμισης
κλειστού γυμναστηρίου περιοχής
Αγίου Βασιλείου
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

€164.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€565.000

Εντός του 2017

Το έργο αφορά στο κτήριο του κλειστού γυμναστηρίου περιοχής Αγίου Βασιλείου. Το κτήριο αποτελείται
από τον κλειστό χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης
και τους βοηθητικούς χώρους γραφείων διοίκησης,
αποδυτηρίων, WC, ιατρείου πρώτων βοηθειών, λεβητοστασίου και αποθήκης. Σκοπός της ενεργειακής
αναβάθμισης του κτηρίου είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτηρίου και κατ'
επέκταση η μείωση του λειτουργικού κόστους του.

Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων στη
Δημοτική κατασκήνωση (Ραφήνα)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

21/4/2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

€17.900
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εντός του 2017
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πλαισίων στην κατασκήνωση της
Ραφήνας και παράδοση τους εν πλήρη λειτουργία,
συνολικής ισχύος 10ΚWp±5%. Τα Φ/Β εγκαταστήθηκαν επί διπλής κεραμοσκεπής στο χώρο του εστιατορίου της δημοτικής κατασκήνωσης. Το έργο είναι
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εναρμονισμένο με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του Ειδικού
Προγράμματος (Net Metering) εγκατάστασης σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη
ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Η Εκτιμώμενη Μέση Ετήσια Παραγωγή ανά εγκατεστημένο KW: 1.225ΚWh/KWP.

Επιπρόσθετα έργα και παρεμβάσεις για
την εξοικονόμηση της ενέργειας

· Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού συστήματος
·
·
·
·

σχολικού συγκροτήματος Λ. Παπάγου.
Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη σύνδεση εγκατάσταση φυσικού αερίου στο 10ο Δημοτικό
Σχολείο.
Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερούς σχεδιασμού
για την εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε κτήρια του
Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA.
Προμήθεια συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
για εγκαταστάσεις θέρμανσης σε σχολικά συγκροτήματα.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα για τη
διαχείριση της ενέργειας
PRODESA
Το 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των
Δημάρχων των Δήμων που συμμετέχουν στο καινοτόμο
πρόγραμμα
εξοικονόμησης
ενέργειας
"PRODESA", στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου. Το PRODESA εντάσσεται στο "Horizon
2020" και υποστηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
προετοιμασία έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Στη
συνάντηση συμμετείχε ο αξιωματούχος της
Comission B. Zapfel.

LIFE Clim'Foot
O Δήμος Αγίου Δημητρίου προσχώρησε οικειοθελώς
στο ευρωπαϊκό έργο “LIFE Clim'Foot”, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει μια σειρά από δεσμεύσεις, με
στόχο την συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και
ταξινόμηση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για
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τον υπολογισμό των εκπομπών σε αέρια του θερμοκηπίου. Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος στο έργο “LIFE Clim'Foot” έγινε χρήση της ειδικής
και εξειδικευμένης μεθόδου BILAN CARBONE®
(ηλεκτρονικό εργαλείο), η οποία παρήχθη στο πλαίσιο
του ως άνω έργου. Η επιτυχής συμμετοχή του Δήμου
Αγίου Δημητρίου και η επίτευξη του στόχου του στο
συγκεκριμένο έργο, θα του δώσει τη δυνατότητα να
ωφεληθεί από τη δυνατότητα συμμετοχής του σε
μελλοντικά Ευρωπαϊκά Έργα και Πρωτοβουλίες και τη
δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία
του ΕΣΠΑ και σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “LIFE
Clim'Foot”, στις 25 Οκτωβρίου 2017, διοργανώθηκε
κλειστή συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων του
έργου και της ομάδας παρακολούθησης του έργου για
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλήθηκε το παράδειγμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Επιμόρφωση και μεταφορά
τεχνογνωσίας για θέματα βιώσιμης
ενέργειας στο προσωπικό του Δήμου
και τους πολίτες
Ημέρα Ενέργειας

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ), διοργάνωσε την ενδιαφέρουσα εκδήλωση ομιλία «Ημέρα Ενέργειας», με θέμα την εξοικονόμηση
ενέργειας στο σπίτι και στην εργασία.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της συνεχούς
βελτίωσης της πόλης, με βάσης τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, συμμετείχε σε
δράσεις και εκδηλώσεις που είχαν ως στόχο την
αλλαγή του αστικού τρόπου συμπεριφοράς των
πολιτών. Τα θέματα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν
στην μετακίνηση, και στην ανάδειξη εναλλακτικών
τρόπων μεταφοράς που συμβαδίζουν με τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης και δεν επιβαρύνουν το αστικό
περιβάλλον με επιπλέον αέριους ρύπους. Το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μεταφοράς, αλλά και ο
συνδυασμός των προαναφερθέντων τρόπων μετακίνησης σε κάθε διαδρομή, αποτελούν μια εναλλακτική
λύση για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
του Δήμου Αγ. Δημητρίου
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παρουσίασε το Σχέδιο
Δράσης Αειφόρου Ενάργειας (ΣΔΑΕ) σε ημερίδα που
διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με
το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
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(ΣΒΑΠ), με θέμα «Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την
Αειφόρο Ενέργεια», στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
έργων Mayors in Action και 50000&1 SEAPs.

Διακρίσεις του Δήμου Αγίου
Δημητρίου για τη διαχείριση
ενέργειας
Χρυσό και ασημένιο βραβείο για το
Δήμο Αγ. Δημητρίου, από τα Best
City Awards
Ο Δήμος απέσπασε το χρυσό βραβείο για το
έργο“Smart Meters στο κτήριο του Δημαρχείου Αγ.
Δημητρίου” και το ασημένιο βραβείο για το έργο“Έξυπνο Σύστημα Προσαρμοστικού Φωτισμού: Ηλεκτροφωτισμός της οδού Δήλου” στα Best City Awards 2017.

3. Διαχείριση αποβλήτων και
απορριμμάτων
GRI 306-2

Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων,
όπως η ανακύκλωση ή/και η κομποστοποίηση και η
ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις του Δήμου παραμένει μια ζωντανή διαδικασία και ένα μεγάλο στοίχημα
που τίθεται κάθε χρονιά. Οι αρχές του Δήμου, σχετικά
με τη διαχείριση των αποβλήτων της πόλης είναι:

· Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.
· Η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων μέσω
·
·
·

της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών (circular economy).
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις
παραπάνω διαδικασίες.
Η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος
αποκομιδής των αποβλήτων.
Η ενημέρωση όλων των κοινών και η περιβαλλοντική
εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία.

Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η
πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και η βιωσιμότητα
της πόλης, της χώρας, του πλανήτη.

Κανονισμός Καθαριότητας
Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αγ. Δημητρίου
προσδιορίζει και ταξινομεί τα απόβλητα που δημιουργούνται και διαμορφώνει το πλαίσιο στο οποίο συντελείται η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση,
διάθεση) στη πόλη, τις υποχρεώσεις των κατοίκων και
του Δήμου αλλά και τις κυρώσεις που επιφέρει ο κανονισμός στους παραβάτες. Ο Κανονισμός στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών –
κατοίκων στα θέματα καθαριότητας και προστασίας του
περιβάλλοντος της πόλης μέσα από την πληροφόρηση.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Δήμου) αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για
την επίτευξη των στόχων του Δήμου Αγ. Δημητρίου για
μια βιώσιμη πόλη όπου η καθαριότητα και η προστασία
του περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Οχήματα για την Αποκομιδή
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγ. Δημητρίου

73
ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(49 εργάτες και 24 οδηγοί)

22
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(18 κλειστού τύπου, δύο βυτιοφόρα για τη μεταφορά
υδάτων, δύο ανοιχτού τύπου για την αποκομιδή
και μεταφορά αδρανών υλικών).
Εκτός από τα απορριμματοφόρα, ο Δήμος έχει επίσης
τρία σάρωθρα και δύο οχήματα για το πλύσιμο των κάδων.
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Ανακύκλωση
Ο Δήμος δίνει μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα της
ανακύκλωσης καθώς αυτή συμβάλλει στην μείωση των
απορριμμάτων και την επίτευξη των στόχων για μια
βιώσιμη πόλη. Συγκεκριμένα εφαρμόζει προγράμματα
ανακύκλωσης διαφόρων απόβλητων, που απευθύνονται
στους πολίτες αλλά και στις υπηρεσίες αυτού. To
προγράμματα ανακύκλωσης όπου συμμετέχουν οι
πολίτες είναι η ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδος),
η ανακύκλωση γυαλιού, η ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, η ανακύκλωση λαμπτήρων, η
ανακύκλωση χαρτιού και η ανακύκλωση μπαταριών.
Αναλυτικότερα η ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδος)
γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και η ανακύκλωση γυαλιού
πραγματοποιείται με τοποθέτηση των ειδικών κάδων
(τύπου καμπάνας) στο πρόγραμμα της ΕΕΑΑ που απευθύνεται κυρίως στους επιχειρηματίες εστίασης της πόλης.
Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
γίνεται σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
όπου ο Δήμος περισυλλέγει -κατόπιν συνεννόησης- με
τους πολίτες που έχουν μικρές ή μεγάλες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές προς ανακύκλωση και τις προωθεί για ανακύκλωση σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών.
Η ανακύκλωση λαμπτήρων υλοποιείται με τη χρήση
ειδικών κάδων στο ισόγειο του Δημαρχείου και στην

Υπηρεσία Καθαριότητας. Ακόμη η ανακύκλωση χαρτιού
λαμβάνει χώρα μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος
συλλογής καθαρού χαρτιού από τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Οι κάδοι
βρίσκονται σε 33 σημεία σε ολόκληρη την πόλη, κυριότερα μέσα στα σχολεία.
Τέλος πραγματοποιείται ανακύκλωση μπαταριών, σε
συνεργασία με την ΑΦΗΣ ΑΕ, όπου υπάρχουν ειδικοί
κάδοι μέσα στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου.
Οι δράσεις ανακύκλωσης που αφορούν στις υπηρεσίες
του Δήμου είναι η ανακύκλωση μελανιών και τόνερ, η
ανακύκλωση ορυκτελαίων των οχημάτων του Δήμου, η
ανακύκλωση ελαστικών των οχημάτων Δήμου και η
απόσυρση – ανακύκλωση εγκατελειμμένων οχημάτων
του Δήμου. Για την επιτυχή και ολοκληρωμένη διαδικασία ανακύκλωσης ο Δήμος Αγ. Δημητρίου έχει συνάψει
συνεργασία με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Ο Δήμος συνεργάζεται με την ΕΔΟΕ για τα οχήματα τέλους κύκλου
ζωής, την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ) για τα
απόβλητα λιπαντικών ελαίων και την ECOELASTIKA AE
για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τα προγράμματα Ανακύκλωσης είναι πολλαπλά τόσο για το περιβάλλον όσο και
για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους και εξοικονο-

Τα οφέλη που προκύπτουν από τα προγράμματα Ανακύκλωσης είναι πολλαπλά
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα μειώνονται τα
απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους και εξοικονομούνται η
ενέργεια και οι φυσικοί πόροι που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
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μούνται η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι που λαμβάνονται
συνεχώς από τη φύση. Ακόμη μειώνεται η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος) και
εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την
κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
Απώτερος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης
γενικότερα ως στάση ζωής, προωθώντας την ιδέα της
επαναχρησιμοποίησης. Επιπλέον, δημιουργούνται
θέσεις εργασίας σε νέους τομείς εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (όπως η ανακύκλωση) και ενέργειας.

Κομποστοποίηση

οικιακής κομποστοποίησης, διαθέτοντας κάδους στους
ενδιαφερόμενους πολίτες εντελώς δωρεάν, αλλά και
οδηγίες - εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του κάδου και
τα οφέλη της κομποστοποίησης.
Το πρόγραμμα της κομποστοποίησης απαιτεί συνεχείς
δράσεις ενημέρωσης όπου ο βασικός στόχος της
προσπάθειας αυτής είναι να παρακινήσει όσο το
δυνατόν περισσότερους πολίτες στο να συμμετέχουν
ενεργά σε αυτό.
Το 2017 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 182 πολίτες, οι
οποίοι προμηθεύτηκαν από το Δήμο οικιακούς κάδους
κομποστοποίησης.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, στο πλαίσιο της καλύτερης
διαχείρισης των απορριμμάτων, εφαρμόζει πρόγραμμα

Συνολικά για το 2017, ανακυκλώθηκαν:
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21,7

0,630

35.458

ΤΟΝΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΤΟΝΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ &
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
(ΣΤΑ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

2,1

1.170

2.870

ΤΟΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΧΑΛΥΒΑ (ΣΚΡΑΠ)

ΤΟΝΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ)
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Οι εργαζόμενοι/νες του Δήμου μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη σωστή λειτουργία του, στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης μας.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αναγνωρίζει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού του και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
καλλιέργεια αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, στο χτίσιμο ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης και σεβασμού και στην παροχή ίσως ευκαιριών απασχόλησης
και κατάρτισης των εργαζομένων.

1. Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41
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Φύλο
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58,53%
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Ηλικία

2 | <30
121 | 30-50
100 | >50

3 | <30
205 | 30-50
173 | >50

1 | <30
84 | 30-50
73 | >50
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Σύμβαση Εργασίας

23 38
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

86

56 37
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

139

81
1

ΜΟΝΙΜΟΙ

1

ΠΑΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

4

1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
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Τύπος Απασχόλησης

219

158

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

4

377

0

4
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Μορφωτικό Επίπεδο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

18

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

31

110

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

13

29

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

25

82

73
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Συλλογικές Συμβάσεις

98%
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
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Νομικά Πρόσωπα
ΟΠΑΠ

ΟΠΚΑΠ

91
5
ΠΛΗΡΟΥΣ

0

1

ΜΕΡΙΚΗΣ

7

10

ΠΛΗΡΟΥΣ

9

10

ΜΕΡΙΚΗΣ

7

7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
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2. Υγεία και ασφάλεια
στους χώρους εργασίας

Ο Δήμος καταγράφει όλα τα είδη ατυχημάτων που
μπορεί να προκύψουν. Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν
υπήρξε κανένα θανατηφόρο ατύχημα στη λειτουργία
του Δήμου ενώ καταγράφηκαν συνολικά 13 ατυχήματα
που σχετίζονταν με την εργασία, τα οποία οδήγησαν
σε συνολικά 257 ημέρες απουσίας από την εργασία.

GRI 403-5, GRI 403-9,

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των εργαζομένων και στην εργασιακή ευημερία,
αλλά και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των
υπηρεσιών του Δήμου και στην ανάπτυξη του κοινωνικού
περιβάλλοντος της πόλης μας.
Τα θέματα υγιεινής, υγείας και ασφάλειας του προσωπικού είναι πολύ σημαντικά για το δήμο Αγ. Δημητρίου
γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα είναι ένας δυνατός
οργανισμός που θα αναπτύσσεται και θα εξελίσσεται
συνεχώς.
Δίνοντας βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης, ο
Δήμος διαθέτει πόρους σε εκπαιδευτικά προγράμματα
ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων σχετικά
με θέματα υγείας και ασφάλειας, προμηθεύει το προσωπικό με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), διαθέτει Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, το 2017 εκπαιδεύτηκαν 39 εργαζόμενοι και
εργαζόμενες από το Τμήμα καθαριότητας και 24 εργαζόμενοι και εργαζόμενες από το Τμήμα Πρασίνου στα θέματα:
Ασφάλεια εργασίας, Κανόνες Ασφαλείας και χρήση ΜΑΠ.
Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης ανήλθαν σε 315.

GRI 403-5

Ο Δήμος δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην εξέλιξη και
συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.
Μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης μπορούμε
να επιτύχουμε την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους
συμπολίτες μας.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται σε ετήσια βάση καινοτόμα εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν
τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και στην
αποδοτικότερη και υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων του
Δήμου. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν 221 εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και
προγράμματα, συνολικής διάρκειας 403 ημερών, τα
οποία συγκέντρωσα 77 συμμετοχές από τους εργαζόμενους και εργαζόμενες του Δήμου. Οι βασικές θεματικές
ενότητες των σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων αναπτύσσονταν γύρω από τα παρακάτω θέματα:

Θεματολογίες εκπαίδευσης

Σεμινάρια

Ημερίδες

Προγράμματα

ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟ

10

5

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7

0

9

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6

12

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ / ΥΓΕΙΑ

15

14

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

13

6

57

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ ΕΚΑΒ

6

4

43

ΑΛΛΑ

3

6

0

60

47

114

Σύνολο

88

3. Εκπαίδευση και ανάπτυξη
εργαζομένων
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Για τη διασφάλιση της αρμονικής εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων
πραγματοποιούνται εδώ και δυο χρόνια τακτικές θεσμοθετημένες συναντήσεις (σε μηνιαία βάση) της εκτελεστικής διοίκησης με την υπηρεσιακή ιεραρχία. Ο Δήμος
εφαρμόζει δίκαιη διοίκηση και διαχείριση των προβλημάτων των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζονται και αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη
διετία:

· Η καθιέρωση εσωτερικών συναντήσεων μεταξύ των
·
·
·

υπαλλήλων των τμημάτων, αλλά και με τη διοίκηση
(διευθυντές, αντιδημάρχους, γενικός γραμματέας).
Ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός διαχείρισης
παραπόνων εργαζομένων.
Ένα εσωτερικό newsletter με συμμετοχή των
εργαζομένων στη σύνταξη και δημιουργία του.
Όλες οι δράσεις που υλοποιούνται από κάθε ένα
διαφορετικό τμήμα και υπηρεσία κοινοποιούνται και
επικοινωνούνται σε όλο το προσωπικό του Δήμου.
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1. Συντομογραφίες
Α.Ε.
Α.Μ.Ε.Α.
Α.Σ.Ε.Π.
Δ.Ε.Η.
Δ.Ο.Λ.Κ.Ε.Π.
Ε.Β.Ε.Α.
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ
Ε.Ε.Α.Α.
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ε.Κ.Α.Β.
Ε.Μ.Υ.
Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία
Ε.Τ.Α.Δ.
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ι.Ε.Κ.
Κ.Α.Π.Ε.
Κ.Α.Π.Η.
Κ.Δ.ΑΠ.
Κ.Ε.Δ.Ε.
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Ορίζοντες
Κ.Ε.Ν.Σ.
Κ.Ο.Κ.
ΚΕ.ΠΙ.
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Μ.Α.Π.
Μ.Κ.Ο.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Ι.Δ.
Ο.Α.Ε.Δ
Ο.Π.Α.Π.
Ο.Π.Κ.Α.Π
Ο.Τ.Α
ΟΗΕ
Π.Ε.Δ.Α
Σ.Β.Α.Π.
Σ.Δ.Α.Ε
Σ.Δ.Α.Ε.Κ
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Υ.Π.Α.
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Φ/Β
C.E.M.R.
CO2
GRI
HFNa
Hg
HQI
H.V.AC
LED
LPG
SDG
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Ανώνυμη Εταιρεία
Άτομα με Αναπηρία
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Αμφικτυονία
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ελληνική Τεχνική Περιβαλλοντικών Εφαρμογών
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Ορίζοντες
Κέντρο Εκπομπής Νέας Σμύρνης
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Κέντρο Επιμόρφωσης
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Μέσα Ατομικής Προστασίας
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος
Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Φωτοβολταϊκά
Council of European Municipalities & Regions (Συμβούλιο των Δήμων & των Περιφερειών της Ευρώπης)
CarbonDioxide (Διοξείδιο του άνθρακα)
Global Reporting Initiative
Sodium Hydrofluoride (Υδροφθοριούχο νάτριο)
Υδράργυρος
Hydrargyrum Quartz Iodide (Τύπος λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων)
Θέρμανση Εξαερισμός και Κλιματισμός
Light Emitting Diode (Δίοδος εκπομπής φωτός)
Liquified Petroleum Gas (Υγροποιημένο αέριο πετρέλαιο)
Sustainable Development Goals

11 Παράρτημα

..........................................................................
2. Πίνακας AA1000 APS και Ευρετήριο περιεχομένων GRI Standards
GRI 102-55

AA1000 Accountability Principles Standard (2008)
Αρχές AA1000

Παραπομπή στον Απολογισμό

Η θεμελιώδης Αρχή της Συμμετοχικότητας

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ενδιαφερόμενα μέρη

Η Αρχή της Ουσιαστικότητας

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.4 Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

Η Αρχή της Ανταπόκρισης

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες τεχνολογίες
8. Κοινωνία
9. Μέριμνα για το περιβάλλον
10. Οι άνθρωποί μας

Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση5

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

GRI 101: Foundation
Γενικές δημοσιοποιήσεις (βασική επιλογή - core)
GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Προφίλ
οργανισμού

102-1 Επωνυμία οργανισμού

Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αττικής

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες,
προϊόντα και υπηρεσίες

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας, 4.3
Υπηρεσίες του Δήμου

102-3 Τοποθεσία της έδρας

Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου
Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55, 173 43, Άγιος Δημήτριος, Αττική,
Ελλάδα

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και
νομική μορφή

Πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ)
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας, 4.3
Υπηρεσίες του Δήμου
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση 10. Οι άνθρωποί μας – 10.1
Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

5. Στον πίνακα χρησιμοποιούνται σύντομες περιγραφές των δεικτών GRI για λόγους ανάγνωσης του πίνακα.
Για αναλυτικότερη περιγραφή επισκεφτείτε τη σελίδα του GRI.

15

15
42-46

15
15
40-41
86-87

93
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

86-87

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους
και άλλους εργαζομένους

10. Οι άνθρωποί μας – 10.1 Βασικά στοιχεία
ανθρώπινου δυναμικού

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

102-10 Σημαντικές αλλαγές του
οργανισμού και της εφοδιαστικής του
αλυσίδας

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό και στην
εφοδιαστική του αλυσίδα κατά την περίοδο αναφοράς του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

102-11 Αρχή της προφύλαξης

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας (συνοπτικά)
Αναλυτικές πληροφορίες στις ενότητες:
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες
8. Κοινωνία
9. Μέριμνα για το περιβάλλον
10. Οι άνθρωποί μας

18-19

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.2
Συμμετοχές

19-20

102-13 Συμμετοχή σε
ενώσεις/οργανισμούς

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.2
Συμμετοχές

19-20

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Στρατηγική

102-14 Δήλωση του υψηλότερα

1. Μήνυμα δημάρχου

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Ηθική και
ακεραιότητα

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας

18-19

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Διακυβέρνηση

102-18 Δομή διακυβέρνησης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

42-46

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων
μερών

102-40 Κατάλογος ομάδων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη

21-23

ιστάμενου υπεύθυνου λήψης
αποφάσεων

ενδιαφερόμενων μερών

87

10. Οι άνθρωποί μας – 10.1 Βασικά στοιχεία
ανθρώπινου δυναμικού

102-42 Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη

21-26

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη

21-26

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη, 5.4 Ανάλυση ουσιαστικών
θεμάτων

21-26
27-35

102-44 Βασικά θέματα και
προβληματισμοί που προέκυψαν

94

06

102-41 Συλλογικές συμβάσεις

με τα ενδιαφερόμενα μέρη

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Μέθοδος
σύνταξης του
Απολογισμού

46

102-45 Οντότητες που

www.dad.gr - Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2017 του Δήμου

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις

102-46 Καθορισμός του
περιεχομένου του απολογισμού και των
ορίων των θεμάτων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

Δεν υπήρξαν αναδιατυπώσεις πληροφοριών στον Απολογισμό
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017
συνάχθηκε σύμφωνα με τα GRI Standards και για
τον καθορισμό του περιεχομένου του
πραγματοποιήθηκε νέα ανάλυση ουσιαστικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα:
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

έκδοσης απολογισμού

27-35

102-50 Περίοδος αναφοράς
Απολογισμού

3. Προφίλ Απολογισμού
01.01.2017-31.12.2017

102-51 Ημερομηνία πιο πρόσφατου
προηγούμενου απολογισμού

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

102-52 Κύκλος απολογισμού

Διετής

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για
ερωτήματα αναφορικά με τον
απολογισμό

3. Προφίλ Απολογισμού

12

102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια

3. Προφίλ απολογισμού

12

συμφωνίας με τα Πρότυπα GRI

102-55 Ευρετήριο Περιεχομένων GRI

11. Παραρτήματα – 11.2 ΠίνακαςAA1000 APS και
Ευρετήριο περιεχομένων GRI Standards

102-56 Εξωτερική διασφάλιση

3. Προφίλ Απολογισμού
Δεν υλοποιήθηκε εξωτερική διασφάλιση του
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

12

93-100
12

Σελ.

Ουσιαστικά θέματα
Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής, 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία

42-46
48

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Ηθική και
ακεραιότητα

18-19

95
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Πρότυπο GRI
GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Διακυβέρνηση

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

102-18 Δομή διακυβέρνησης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

42-46

102-21 Διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη για οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά
ζητήματα

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη, 5.4 Ανάλυση ουσιαστικών
θεμάτων
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία

21-26
27-35
48

102-32 Ο ρόλος του ανώτατου φορέα
διακυβέρνησης στη δημοσιοποίηση
πληροφοριών βιωσιμότητας

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

06
27-35

Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση

40-41

201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση

40-41

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
GRI 201:
Οικονομική
επίδοση

27-35

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των δρόμων και των πεζοδρομίων,
διευκόλυνση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.1 Οδικό δίκτυο και πρόσβαση

40-41
52-54

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.1 Οδικό δίκτυο και πρόσβαση

40-41
52-54

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

27-35

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

96

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

11 Παράρτημα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Εσωτερικός
Δείκτης του
Δήμου

Διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων και
ζητημάτων πολιτών και επιχειρήσεων

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.3
Συνεχής βελτίωση υπηρεσιών, 6.4 Υπεύθυνη
επικοινωνία

47-48

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς του Απολογισμού (2017)
δεν υπήρχε κάποιος ενιαίος μηχανισμός για τη μέτρηση και την
ενοποιημένη καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων και
ζητημάτων των πολιτών, των επιχειρήσεων και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών του Δήμου. Υπάρχον μόνο ανεξάρτητοι
μηχανισμοί οι οποίοι δεν παρέχουν την πληροφόρηση με
αυτοματοποιημένο τρόπο. Επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα
ποσοτικά δεδομένα για τον συγκεκριμένο δείκτη. Παρόλα αυτά, ο
Δήμος, αναγνωρίζοντας την αξία της παρακολούθησης του
συγκεκριμένου δείκτη, δεσμεύεται ότι για τα έτη αναφοράς 2018
και 2019 θα καταγράψει όλα τα έγγραφα αιτήματα που
κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και σε μελλοντικό
στάδιο θα προχωρήσει στην υλοποίηση μιας ενοποιημένης
πλατφόρμας συγκέντρωσης και διαχείρισης όχι μόνο των
έγγραφων αιτημάτων αλλά και λοιπών ζητημάτων που
κοινοποιούνται στον Δήμο.

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

203-2 Σημαντικές έμμεσες
οικονομικές επιπτώσεις

27-35
06
18-19
36-37

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση

40-41

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.1 Οδικό δίκτυο και πρόσβαση, 7.2
κτηριακές υποδομές και δημοτική περιουσία, 7.4
Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό και ολοκλήρωση
μεγάλων έργων του Δήμου

40-41
52-54
54-58
58-62

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.1 Οδικό δίκτυο και πρόσβαση, 7.2
κτηριακές υποδομές και δημοτική περιουσία, 7.4
Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό και ολοκλήρωση
μεγάλων έργων του Δήμου

40-41
52-54
54-58
59-62
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11 Παράρτημα

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

Προστασία και ανάδειξη δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου
και την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.2 Κτηριακές υποδομές και δημοτική
περιουσία
9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.1 Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και χώρων
πρασίνου

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.2 κτηριακές υποδομές και δημοτική
περιουσία

40-41
54-58
76-77

40-41
54-58

Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση 7. Βιώσιμες υποδομές,
καινοτομία και νέες τεχνολογίες – 7.4 Πρωτοβουλίες
για σχεδιασμό και ολοκλήρωση μεγάλων έργων του
Δήμου

40-41
59-62

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Οικονομική επίδοση 7. Βιώσιμες υποδομές,
καινοτομία και νέες τεχνολογίες – 7.4 Πρωτοβουλίες
για σχεδιασμό και ολοκλήρωση μεγάλων έργων του
Δήμου

40-41
59-62

Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία
των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

98

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

θέματος και των ορίων του

27-35
06
18-19
36-37

11 Παράρτημα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 304:
Βιοποικιλότητα

304-3 Προστασία και αποκατάσταση
φυσικού περιβάλλοντος

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.4 Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό και
ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου
9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.1 Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και χώρων
πρασίνου

59-62
76-77

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.4 Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό και
ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου

59-62

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

27-35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.3 Διαχείριση
αποβλήτων και απορριμμάτων

82-84

9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.3 Διαχείριση
αποβλήτων και απορριμμάτων

82-84

προσέγγισης
GRI 306:
Απορρίμματα και
απόβλητα

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

306-2 Απόβλητα ανά τύπο και
μέθοδο απόρριψης

Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

27-35
06
18-19
36-37

10. Οι άνθρωποί μας – 10.2Υγεία και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας, 10.3 Εκπαίδευση και ανάπτυξη
εργαζομένων

88

σχετικά με την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία

10. Οι άνθρωποί μας – 10.2Υγεία και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας, 10.3 Εκπαίδευση και ανάπτυξη
εργαζομένων

88

403-9 Τραυματισμοί που σχετίζονται
με την εργασία

10. Οι άνθρωποί μας – 10.2Υγεία και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας

88

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 403: Υγεία
και ασφάλεια
στην εργασία

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

403-5 Εκπαίδευση εργαζομένων

Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

99

11 Παράρτημα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 413: Τοπικές
κοινότητες

413-1 Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων,

GRI 406: Μη
διάκριση

406-1 Περιστατικά διακρίσεων και

αξιολόγηση επιπτώσεων και
αναπτυξιακά προγράμματα

διορθωτικά μέτρα

Ενότητα Απολογισμού / Παραπομπή

Σελ.

8. Κοινωνία – 8.2 Προστασία ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, υποστήριξη οικογένειας και παιδιού, 8.5
Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

67-68
73-74

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη, 5.4 Ανάλυση ουσιαστικών
θεμάτων
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία
8. Κοινωνία – 8.2 Προστασία ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, υποστήριξη οικογένειας και παιδιού

21-26
27-35
48
67-68

8. Κοινωνία – 8.5 Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

73-74

Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 413: Τοπικές
κοινότητες

413-1 Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων,
αξιολόγηση επιπτώσεων και
αναπτυξιακά προγράμματα

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

8. Κοινωνία – 8.1 Υγεία, ασφάλεια και ευεξία πολιτών,
8.2 Προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
υποστήριξη οικογένειας και παιδιού

65-66
67-68

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη, 5.4 Ανάλυση ουσιαστικών
θεμάτων
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία
8. Κοινωνία – 8.1 Υγεία, ασφάλεια και ευεξία πολιτών,
8.2 Προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
υποστήριξη οικογένειας και παιδιού

21-26
27-35
48
65-66
67-68

Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.4
Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων

27-35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.5 Στόχοι και δεσμεύσεις

06
18-19
36-37

προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία

48

417-3 Συμμόρφωση αναφορικά με την
επικοινωνία/μάρκετινγκ

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία

48

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

GRI 417:
Επικοινωνία και
σήμανση

100

11 Παράρτημα

..........................................................................
3. Πίνακας Αρχών Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
Αρχή

Συνοπτική Περιγραφή

Αναφορά στον Απολογισμό

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1η

Οι οργανισμοί οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των
διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων

8. Κοινωνία

2η

Οι οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

10. Οι άνθρωποί μας

Συνθήκες Εργασίας

3η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την
αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης

10. Οι άνθρωποί μας

4η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

10. Οι άνθρωποί μας

5η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής
εργασίας

10. Οι άνθρωποί μας

6η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις
προσλήψεις και την απασχόληση

10. Οι άνθρωποί μας

Περιβάλλον

7η

Οι οργανισμοί οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

8η

Οι οργανισμοί οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

9η

Οι οργανισμοί οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

10η

Οι οργανισμοί οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας

6. Διακυβέρνηση και οικονομική
βιωσιμότητα

101

Ο παρών Απολογισμός εκπονήθηκε και συντάχθηκε
με την υποστήριξη της Global Sustain

Εικαστική επιμέλεια:

