
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται δράσεις και ενέργειες που άπτονται σχεδόν όλων των τομέων, 
δηλαδή σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία , τον 
πολιτισμό και αθλητισμό, την τοπική οικονομία και απασχόληση, και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
του  Δήμου. 

Στα πλαίσια κάθε άξονα και των περιεχομένων σ’ αυτά  μέτρων περιλαμβάνονται έργα, προμήθειες και 
ενέργειες ,που γράφονται στους αντίστοιχους πίνακες , που εκτελεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους η 
Δ/νση. 

Στα πλαίσια του άξονα  - περιβάλλον και  ποιότητα ζωής για την επίτευξη των στόχων , 
προγραμματίζονται σειρά δράσεων όπως αναλύονται πιο κάτω 

-Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου 
-Ανάδειξη και προβολή του μνημειακού αποθέματος της περιοχής για την προσέλκυση τουριστών 
-Προστασία, ανάδειξη και προβολή ιστορικού κέντρου και μεμονωμένων κτισμάτων ιδιαίτερης αξίας 
-Διάφορα τεχνικά έργα 
-Έργα υποδομής, απαραίτητες μελέτες  και κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 

του κυκλοφοριακού προβλήματος  σε ικανοποιητικό βαθμό 
- Βελτίωση αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και χώρων υποδοχής ταξιδιωτών σε συνεργασία με 

την τοπική εταιρία αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
- Σήμανση κατάλληλη και καλαίσθητη για την ενημέρωση δημοτών και επισκεπτών για την πόλη 
- Ενέργειες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη μέσα από τη λήψη αποφάσεων της αρμόδιας 

επιτροπής κυκλοφοριακού σχεδιασμού  
- Βελτίωση – επέκταση οδικού δικτύου  
- Προστασία και ανάδειξη του Τριποτάμου στο μεγαλύτερο μήκος του με την ολοκλήρωση της σύνταξης 

αντιπλημμυρικής μελέτης και στη συνέχεια την εφαρμογή της 
Στα πλαίσια του άξονα  Κοινωνική πολιτική-κοινωνική μέριμνα ,κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα -για 

την επίτευξη των στόχων , προγραμματίζονται σειρά δράσεων όπως αναλύονται πιο κάτω: 
- Ανάπτυξη δομών στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σε ότι αφορά στο κατασκευαστικό μέρος των 

δράσεων αυτών, π.χ. κατάλληλη διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να στεγαστούν 
αντίστοιχες κοινωνικές δομές 

-Υποδομές κοινωνικής φροντίδας και προστασίας (δράσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε 
συνεργασία με το αντίστοιχο Ν.Π., κ.λ.π.) 

Στα πλαίσια του άξονα  παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός- προγραμματίζονται σειρά δράσεων όπως 
αναλύονται πιο κάτω:  

-Σχολεία Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης  
Με συνεχείς παρεμβάσεις ο Δήμος, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει σχολικά συγκροτήματα. Με επίμονες 

προσπάθειες παραχωρήθηκε έκταση του στρατοπέδου Αγίας Βαρβάρας ,όπου θα μεταστεγαστεί το Μουσικό 
Σχολείο.  

Μέσα από προγράμματα συγχρηματοδότησης προσβλέπει στην πιλοτική εφαρμογή συστημάτων για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχολικά κτίρια, με απώτερο στόχο την επέκταση της επένδυσης σε 
όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων.  

-Αθλητικές εγκαταστάσεις  
Με βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνεται η δυνατότητα 

στους νέους να ασχοληθούν με πληθώρα αθλημάτων, σε συνεργασία με το Ν.Π. του Δήμου ,στο οποίο 
παρέχεται τεχνική βοήθεια 

Στα πλαίσια του άξονα  τοπική οικονομία και απασχόληση, προγραμματίζονται σειρά δράσεων όπως 
αναλύονται πιο κάτω: 

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού – σε συνεργασία με την ΠΙΝΕΠ και τα προγράμματα κατάρτισης σε 
εξειδικευμένα θέματα ,αναβαθμίζεται η διοικητική ικανότητα και η γνώση του αντικειμένου καθενός ξεχωριστά  

Στα πλαίσια του άξονα βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, προγραμματίζονται σειρά 
δράσεων όπως αναλύονται πιο κάτω:  

-Διαχείριση συστημάτων παρακολούθησης έργων και υπηρεσιών. 


