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Προς : Δήμαρχο  

 

 

ΘΕΜΑ: Απολογισμός δράσεων και ενεργειών 2011  (Αύγουστος 2011- Δεκέμβριος 2011)  

 

Η ανάληψη των καθηκόντων ως Ειδικής συμβούλου συνέπεσε με την αναγκαιότητα κατάρτισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου 2011-2014.  
 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου (Αύγουστος 2011- Δεκέμβριος 2011) 
Αναγκαιότητα: Με τα άρθρα 203 – 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ΦΕΚ 
114 Α΄) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Πρόγραμμα από 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.  
Σκοπός: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βασική αποστολή να αποτελέσει το στρατηγικό – 
επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και 
πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. Ταυτόχρονα, 
η κατάρτιση του είναι αναγκαία για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων σε Κοινοτικά 
Προγράμματα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία 
του Δήμου για την αναπτυξιακή του στρατηγική για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-
2014.  
Στάδια έργου: 
Η  μεθοδολογία εκπόνησης του Ε.Π περιλάμβανε την ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων : 

1. Προετοιμασία και Οργάνωση (Σύνταξη επιστολών ενημέρωσης των εμπλεκόμενων 
φορέων, Σύνταξη ερωτηματολογίων, Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων υφιστάμενης 
κατάστασης κ.τ.λ.)  

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός ( α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) και Διαβούλευση  
3. Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός (β’ Φάση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος)  
 
Ο Δήμος Χερσονήσου έλαβε πρώτος, σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, την έγκριση της έκθεσης 
Διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011- 2014 που κατέθεσε στην 
Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον έλεγχο νομιμότητας του, με την οποία 
ολοκληρώθηκε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών  κατάρτισης του Ε.Π. (Ιανουάριος 
2012) 
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 Συντονισμός, παρακολούθηση και συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την 
ολοκλήρωση του φακέλου κατάθεσης για την έγκριση της Διαχειριστικής Επάρκειας του 
νέου Καλλικρατικού Δήμου. 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση & Εφαρμογή ΤΠΕ με στόχο την αποτελεσματικότητα του 
διοικητικού  Δημοτική Πύλη (Portal). (on going διαδικασία) 

Δημιουργία νέας εμφάνισης του portal για τον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου. Συγχρόνως, 
ανάπτυγμα του συνόλου των δυνατοτήτων που παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα 
υπηρεσιών και εφαρμογών.  Απαιτήθηκε λόγω αναγκών επανασχεδιασμός και 
εμπλουτισμός των εφαρμογών με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη μορφή του portal 
(πύλης) του Δήμου. Επανασχεδιάστηκαν οι ακόλουθες εφαρμογές:  

o Εφαρμογή Συλλογικών Οργάνων  
o Agenda, εκδηλώσεων 
o Νέα Αιτήματα– δηλώσεις μέσο portal.  
o Δήλωση Τελών Παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών.  
o Αίτημα – Δήλωση βλαβών. 
o Λειτουργία εφαρμογής Αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 
o e-υπηρεσίες 

 
Η αναδιαμόρφωση της Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου συνεχίζεται και προστίθενται συνέχεια 
νέες εφαρμογές που θα βελτιώσουν αφενός την σχέση δημότη- Δήμου και αφετέρου την 
εσωτερική οργάνωση και επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου. 
 
Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 

 
 


