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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 114/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Στυλίδας περιόδου 2020-2023 (Α φάση)
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και
ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του
ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την
παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
την αριθ. 8272 – 09/09/2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν
παρόντα τα 24 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
8) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
11) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
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19) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
22) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
24) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε μετά το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε μετά το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, Ζωγραφάκης Σταύρος απουσιάζει
δικαιολογημένα για λόγους υγείας.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Δοσόπουλος Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση
του 3 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
ου

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έδωσε το λόγο στην Δήμαρχο, η
οποία είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις :
(α) του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],
(β) των άρθρων 203-207 του N. 3463/2006 [ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»].
(γ) του ΠΔ 89/2011 [ΦΕΚ Α’ 213/29-9-2011] που τροποποιεί το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων [ΦΕΚ Β’ 534/13-4-2007].
(δ) του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α 87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»].
2.- Την Υπουργική Απόφαση 41179/2014 (ΦΕΚ2970/Β/4-11-2014) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019».
3.- τις διατάξεις του άρθρου 175 (Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα
Δράσης Δήμων - Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010) του Ν.4555/2018 [ΦΕΚ 133/19-07-2018]
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
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«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ].
4. την αριθ. 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΡΜΚ8Ω1Ζ-9ΦΒ) με την οποία
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Στυλίδας
για την περίοδο 2020-2023 (Α ΦΑΣΗ) η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2020 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: 7/2020
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου
Στυλίδας»
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και
ώρα 1:30 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Εκτελεστική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από
την αριθμ. 8267 – 09/09/2020 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε
κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν
παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
2) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ε.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και
έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που είχε ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του N.
3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Ακαι αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18:
"Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ'
έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται
σε αυτό, ως παράρτημα.”
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος
αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις
κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε
δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση
αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση
του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου
266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων,
σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής."
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 175 του N. 4555/18:
"Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του
θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο,
καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά
συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοικητικών
και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από
θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που
επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο
χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης,
με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε
ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή
μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014."
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
"1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα
στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή
τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για
τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην
εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους
όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν
διαδημοτικών συνεργασιών.
3.Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση."
Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
"4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα
με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις
δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης
παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική
επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν."
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4555/18:
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"Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του Ν.4555/18."
Με βάση τα παραπάνω και μετά το υπ΄αριθμ. 6502/20-07-2020 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας τα συμβούλια των κοινοτήτων
Γλύφας, Μύλων, Πελασγίας, Άνυδρου, Σπαρτιάς, Αυλακίου, Αχινού, Νεράϊδας, Βαθυκοίλου και Παλαιοκερασιάς με τις υπ΄αριθμ
08/2020, 14/2020, 32/2020, 01/2020, 06/2020, 12/2020, 17/2020, 26/2020, 12/2020 και 8/2020 αποφάσεις αντίστοιχα.
Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Στυλίδας αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες
του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου προς την
εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του
δήμου, συνέταξε σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
αφού έλαβε υπόψη της


την εισήγηση της προέδρου



την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18



την παρ.1Α του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 175 του N. 4555/18



την περίπτ.β’ άρθρο 63 του Ν.3852/2010,



τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010



την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4555/18



τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ
213/29.09.2011 τεύχος Α’)



το αριθμ. 6502/20/07/2020 έγγραφο του Δήμου προς τις Κοινότητες



τις υπ΄αριθμ 08/2020, 14/2020, 32/2020, 01/2020, 06/2020, 12/2020, 17/2020, 26/2020, 12/2020, 8/2020 αποφάσεις των
συμβουλίων κοινοτήτων Γλύφας, Μύλων, Πελασγίας, Άνυδρου, Σπαρτιάς, Αυλακίου, Αχινού,Νεράϊδας, Βαθυκοίλου και
Παλαιοκερασιάς αντίστοιχα
Αποφασίζει ομόφωνα

την κατάρτιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023 του Δήμου Στυλίδας, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο
κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και την εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Στυλίδας για έγκριση
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας
2020 - 2023

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Περιεχόμενα
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ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1ος Στρατηγικός Στόχος:
Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
2ος Στρατηγικός Στόχος:
Πολύ-πολική χωρο-οικονομική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος με εξειδικευμένη
παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής
3ος Στρατηγικός Στόχος:
Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
4ος Στρατηγικός Στόχος:
Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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«Ο Δήμος Στυλίδας είναι ένας τόπος προνομιούχος και ευλογημένος. Κάνουμε βήμα -βήμα πράξη, αυτό που
υποσχεθήκαμε: Να δώσουμε αξία στο Δήμο μας και να αποδείξουμε με τα έργα μας, ότι είναι σημαντικό να ζεις
σ’ αυτόν τον τόπο. Θέλουμε ένα Δήμο καθαρό, νοικοκυρεμένο από άκρη σε άκρη. Θέλουμε να σταθούμε στην
καθημερινότητα και να παλέψουμε για την άνοδο του βιοτικού μας επιπέδου.
Προχωράμε για να διορθώσουμε και να αλλάξουμε όλα όσα μας ενοχλούν!
Προχωράμε στις τεχνοκρατικές λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε γειτονιά, στην ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην αθλητική αναγέννηση του Δήμου μας.
Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών».
Ο Δήμος Στυλίδας θέλουμε να αποκτήσει δική του ταυτότητα και να γίνει προορισμός και όχι πέρασμα!
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι στρατηγικοί στόχοι για το Δήμο Στυλίδας έχουν ως εξής:
1ος Στρατηγικός Στόχος:
Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Στυλίδας είναι η συνεχής βελτίωση της τοπικής
οικονομίας. Με βάση τα διαρθρωτικά οικονομικά του χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφόμενες τάσεις ο στόχος
αυτός περιλαμβάνει καταρχάς τη βελτίωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε αφενός να
ενισχυθεί η τοπική παραγωγική βάση και αφετέρου να συγκρατηθεί ο τοπικός πληθυσμός, ειδικά στα ορεινά και
ημιορεινά διαμερίσματα, όπου οι εναλλακτικές απασχόλησης είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, οι τάσεις της
ζήτησης δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ποιοτικά και
πιστοποιημένα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα. Ο Δήμος έχει τις δυνατότητες να πορευτεί στο νέο περιβάλλον με
αξιώσεις, αρκεί να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης, μέσω μιας δέσμης
παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνουν δράσεις όπως συνεχείς βελτιώσεις και αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών,
αγροτικές υποδομές, αξιοποίηση υδάτινων πόρων, επιμόρφωση αγροτών, αξιοποίηση κινήτρων και ειδικών
προγραμμάτων, χωροταξικές διευθετήσεις, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, επενδύσεις στην
μεταποίηση και εμπορία κ.α. Η περιοχή εμφανίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ποιοτική παραγωγή
ελιάς και λαδιού. Απαιτείται όμως περαιτέρω προσπάθεια για την τυποποίηση του προϊόντος και για ένταξη
αυτού σε μεγάλα και διεθνή δίκτυα πωλήσεων. Στόχος της στρατηγικής είναι η διατήρηση και περαιτέρω
ανάπτυξη αυτών των ζωτικών παραδοσιακών κλάδων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας με
έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων με καθετοποίηση της διαδικασίας, δηλαδή με
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επιτόπια περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να προκύψουν πλεονεκτήματα για την τοπική απασχόληση.

Για την ενίσχυση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για:


Περαιτέρω βελτίωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών (π.χ. αρδεύσεις, αγροτική οδοποιία,
πρόληψη φυσικών καταστροφών, γεμιστικά, ηλεκτροδότηση κ.α.)



Αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης και τεχνικής στήριξης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων
για ενισχύσεις, αναδιάρθρωση, βιολογικές καλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία, προστασία του
περιβάλλοντος κ.α.



Ενημέρωση για την προώθηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συστημάτων πιστοποίησης και
διασφάλισης ποιότητας, κ.α.



Προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που είναι η βάση της αλιείας και του
θαλάσσιου τουρισμού.

Στον τομέα της μεταποίησης αναμένεται η συνέχιση της τάσης χωροθέτησης βιομηχανικών και μεταποιητικών
μονάδων στην περιοχή κυρίως σε άτυπες ζώνες (κυρίως κατά μήκος των οδικών αξόνων και ειδικά του ΠΑΘΕ),
αλλά και στις εισόδους ορισμένων δημοτικών διαμερισμάτων. Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η
αύξηση των πλεονεκτημάτων της εν λόγω τάσεις για τους κατοίκους της περιοχής καθώς και για τον ίδιο το
Δήμο ως οργανισμό, αλλά και η παράλληλη άμβλυνση των μειονεκτημάτων. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα
αναφέρονται στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, στην αύξηση της ζήτησης για
υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση στερεών αποβλήτων, μεταφορές, συντήρηση), στη ζήτηση
αγροτικής γης για βιομηχανική χρήση με συνέπεια την αύξηση της αξίας της, ενώ τα μειονεκτήματα που θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι κυρίως η ρύπανση, η διείσδυση των μονάδων στον περιαστικό και αγροτικό
χώρο, η αισθητική επιβάρυνση των τοπίων, η αύξηση των αναγκών για υποδομές, η μεταφορική συμφόρηση
κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοχές-ζώνες στις οποίες θα μπορούσαν να

εγκατασταθούν οι μελλοντικές μεταποιητικές δραστηριότητες.
Η τοπική οικονομία εμφανίζει, όπως και το σύνολο της περιφερειακής και εθνικής μας οικονομίας, τάσεις
τριτογενοποίησης. Με βάση τις εν λόγω τάσεις αλλά και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Δήμου, αναμένεται
η περαιτέρω ανάπτυξη κλάδων υπηρεσιών όπως η εστίαση και αναψυχή, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές. Ειδικότερα, στόχος της στρατηγικής είναι η περαιτέρω
αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων της περιοχής (π.χ. παράκτιο μέτωπο,

λιμάνια-

μαρίνες, αρχαιότητες, ιστορικοί τόποι, μονοπάτια, εκκλησιές και μοναστήρια, αισθητικά δάση και βουνά,
διατηρητέοι οικισμοί κ.α.), η ένταξή τους σε τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα και η σύνδεση τους με τον
τουρισμό.

Αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας (π.χ. αρχαιολογικό ψηφιακό μουσείο,

λαογραφικά μουσεία, αρχιτεκτονική κληρονομιά παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικοί χώροι, παραδόσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις) καθώς και με νέες μορφές τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, εστίαση,
αναψυχή, αθλητισμός). Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση του πλούσιου οικο-πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής και η σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή. Αυτή είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις που θα

κινηθεί ο Δήμος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής.

ΑΔΑ: ΨΖΘΝΩ1Ζ-9ΛΣ

Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στην ευημερία των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα βελτιωθεί περαιτέρω με πρωτοβουλίες και
δράσεις στον κοινωνικό τομέα όπως είναι η κοινωνική πρόνοια (π.χ. παιδικοί σταθμοί), η στήριξη ατόμων με
ειδικά προβλήματα (π.χ. ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι), η βελτίωση των υποδομών υγείας με την αναβάθμιση
του Κέντρου Υγείας Στυλίδας αρχικά και τη δημιουργία νέων κέντρων υγείας στις άλλες 2 δημοτικές ενότητες, η
ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών
κ.α.
Τέλος, ο Δήμος αναγνωρίζει στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής τις αρχές της αειφορίας. Το φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής δέχεται πιέσεις από τις οικιστικές, μεταποιητικές, αγροτικές,
κτηνοτροφικές, αλιευτικές και τουριστικές δραστηριότητες. Στόχος του Δήμου είναι να προστατέψει και να
αναβαθμίσει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον ώστε η περιοχή να διατηρήσει την ποιότητα ζωής και να
διασφαλίσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν ο χωροταξικός
και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία των δασών, η διατήρηση και ανάπλαση ελεύθερων χώρων εντός
των οικισμών, η ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου, ο έλεγχος της ρύπανσης από τις βιομηχανίες (π.χ.
ελαιοτριβεία, εργοστάσιο λιπασμάτων κ.α.), τη γεωργία (π.χ. λιπάσματα, φάρμακα) και τον τουρισμό, η
προστασία των τοπίων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η καταπολέμηση της νιτρορύπανσης
κ.α. Κεντρικές επιδιώξεις του Δήμου συνιστούν η ολοκλήρωση της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης, η
ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης Στυλίδας, Αυλακίου και Ράχεων -Καραβομύλου, η επέκταση των δικτύων
αποχέτευσης στους παραθαλάσσιους οικισμούς (π.χ., Γλύφα , Πελασγία) και εν συνεχεία και στους άλλους, η
συνεχής προστασία της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και η αντιμετώπιση της υπερ-αλίευσης κ.α.
2ος Στρατηγικός Στόχος
Πολύ-πολική χωρο-οικονομική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος με εξειδικευμένη
παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής
Η περιοχή του Δήμου, παρά τα μεσαίο σχετικά πληθυσμιακό μέγεθος, (το οποίο υπερδιπλασιάζεται κατά τους
θερινούς μήνες) διακρίνεται από την μεγάλη έκταση και την ποικιλομορφία του χώρου της, καθώς και
σημαντικά ελλείμματα χωρικής συνοχής και άνισης ανάπτυξης. Η εν λόγω ποικιλομορφία καθιστά αναγκαία την
χωρική εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής, χωρίς να αποκλείει τις οριζόντιες δράσεις και τις γενικές
στοχεύσεις. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η εξειδικευμένη
χωρική παρέμβαση και η ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, δηλαδή η εξάλειψη των όποιων ενδοδημοτικών
αναπτυξιακών ανισοτήτων.
Ειδικότερα, η περιοχή δύναται να υποδιαιρεθεί στις εξής χωρικές αναπτυξιακές ενότητες-ζώνες:


Η παραλιακή ζώνη. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα οικιστικά σύνολα της Αγίας Μαρίνας, της
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Στυλίδας, του Καραβομύλου, της παραλίας των Ράχεων, του Αχλαδίου της Πελασγίας, της Γλύφας και
των άλλων παράκτιων οικισμών (Μαρίνης, Πανόραμα, Κουβέλα, Φανός κ.α) και εμφανίζει σε μεγάλο
βαθμό υψηλή χωρική συνοχή, σημαντική πληθυσμιακή συνάθροιση αλλά και αυξανόμενα αστικά
χαρακτηριστικά. Η οικονομία της ζώνης αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, την
αλιεία, τη μεταποίηση, τη γεωργία (κυρίως ελαιοκομία) και τις υπηρεσίες. Η περιοχή αυτή, η οποία
εφάπτεται του κεντρικού άξονα της χώρας είναι εύκολα προσβάσιμη και διαθέτει αναπτυγμένες
παραλίες. Επίσης, στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν και 4 λιμένες, με πιο αναπτυγμένους αυτούς της
Στυλίδας κυρίως για εμπορευματικές μεταφορές και της Γλύφας κυρίως για επιβατικές (προς Β. Εύβοια).
Αναμένεται η αναβάθμιση και επέκταση του λιμένα της Στυλίδας όπως και των αλιευτικών καταφυγίων
του Αχλαδίου και της Γλύφας που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία. Η ζώνη αυτή είναι η πλέον
αναπτυγμένη και είναι βέβαιο ότι μελλοντικά θα συνεχίσει να προσελκύει τουριστικές και μεταποιητικές
δραστηριότητες καθώς και αυξημένη ζήτηση για εξοχική κατοικία. Η περιοχή δέχεται και θα συνεχίσει να
δέχεται αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις και να εμφανίζει συγκρούσεις χρήσεων γης. Ο προσδιορισμός
των τοπικών χωρικών σχεδίων και η αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και
πολεοδομικής νομοθεσίας για την προστασία όχι μόνον της εν λόγω ζώνης αποτελεί προτεραιότητα.
Επιπλέον για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής κρίνονται ως σημαντικές,
παρεμβάσεις για βελτίωση και επέκταση της τουριστικής υποδομής, βελτίωση των οδικών συνδέσεων
με τον κεντρικό οδικό άξονα, η αναβάθμιση και των υπολοίπων των λιμανιών του Δήμου, η ενίσχυση
της λειτουργίας τους ως αλιευτικά καταφύγια ή μαρίνες, η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στη
Στυλίδα, η δημιουργία υδατοδρομίου κ.α.


Η μεσαία πεδινή και ημιορεινή ζώνη. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους οικισμούς Αυλάκι, Νεράϊδα,
Άνυδρο, Αχινό, Ράχες, Παλαιοκερασιά, Σπαρτιά, Πελασγία και Βαθύκοιλο. Η περιοχή αυτή έχει
διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή αγροτική και κτηνοτροφική της ταυτότητα. Τόσο οι
τοπικές κοινότητες όσο και ο περιβάλλον αγροτικός χώρος διαθέτουν υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, ήπια ανάπτυξη και υψηλής ποιότητας κατοικία, ενώ η περιοχή εμφανίζει υψηλής αξίας
πολιτιστικό και αρχαιολογικό απόθεμα. Συνεπώς, η προστασία της φυσιογνωμίας της περιοχής ως τόπου
αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, ποιοτικής κατοικίας και πολιτισμού συνιστά βασικό στρατηγικό στόχο.
Παράλληλα, μέσω της περαιτέρω ανάδειξης του πολιτισμού και των αρχαιοτήτων , της δημιουργίας
νέων αγροτικών, πολιτιστικών και αγροτουριστικών υποδομών, ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου, της
χωροθέτησης χαμηλής όχλησης αποθηκευτικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, η σύνδεση της
παραδοσιακής παραγωγής με τον τουρισμό της παραλιακής ζώνης, κ.α. αναμένεται η ενίσχυση της
βιώσιμης ανάπτυξης της ζώνης αυτής.



Η ορεινή ζώνη.

Η ζώνη αυτή συνιστά το βόρειο τόξο του Δήμου. Περιλαμβάνει δε τα οικιστικά

σύνολα του Λογγιτσίου και των Μύλων καθώς και τον ορεινό όγκο της Ν. Όθρυος. Πρόκειται για
κατεξοχήν αγροτικούς και κτηνοτροφικούς οικισμούς, με μικρό και μειωμένο πληθυσμό.

Διαθέτουν
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πλούσια πολιτιστική παράδοση, αισθητικά οικιστικά σύνολα και δυνατότητες ανάπτυξης του
αγροτουρισμού καθώς και του ορεινού, δασικού και οικολογικού τουρισμού. Στρατηγικά η περιοχή αυτή
θα διατηρήσει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ στην ανάπτυξή της μπορούν να συμβάλλουν
τα έργα μεταφορικών και τεχνικών υποδομών, μονοπάτια, μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις, η
δασοπονία, η αναβάθμιση των βοσκότοπων, η αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία και οι λοιπές
υποδομές κ.α.
Συνεπώς, με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε ζώνης ο Δήμος καλείται να εφαρμόσει
διαφοροποιημένα μέτρα για την ανάπτυξη κάθε περιοχής.
3ος Στρατηγικός Στόχος
Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό
στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Από τη μια η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες βελτιώνει
την καθημερινή ζωή τους και συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη. Η παροχή υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις βελτιώνει την παραγωγικότητά τους και καθιστά την περιοχή ελκυστική για νέες οικονομικές
δραστηριότητες.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής του στρατηγικής ο Δήμος Στυλίδας θα κινηθεί προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών του μέσω του εκσυγχρονισμού της οργανωτικής του δομής, της
διεύρυνσης και βελτίωσης του στελεχικού του δυναμικού, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, της αποκέντρωσης στην παροχή
υπηρεσιών, της βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών, της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κ.α.
Επίσης, ο Δήμος έχει επίγνωση των αναγκών έγκαιρου σχεδιασμού στους τομείς της ανάπτυξης, της
χωροταξίας και πολεοδομίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του τουρισμού κ.α. Λόγω του
πληθυσμιακού μεγέθους ο Δήμος θα συνεχίσει την πολιτική ισότιμων διαδημοτικών συνεργασιών με τους
όμορους Δήμους και κυρίως με τους Δήμους Λαμίας, με τον οποίο εμφανίζει έντονη αλληλεξάρτηση και
συνεργασία, Δομοκού, Καμένων Βούρλων, και Αλμυρού Μαγνησίας, αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους της
Περιφέρειας Στερεάς: Λοκρίδας, Μακρακώμης-Σπερχιάδας και Αμφίκειας-Ελάτειας. Οι τομείς διαδημοτικής
συνεργασίας είναι του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της χωροταξίας και
πολεοδομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης ορεινών και
παράκτιων περιοχών, της πρόληψης φυσικών καταστροφών και κινδύνων, της ενεργειακής αναβάθμισης κ.α.
4ος Στρατηγικός Στόχος
Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου
Παρά τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσής
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της. Έτσι, ο Δήμος στοχεύει στην βελτίωση των ανταποδοτικών εσόδων του, τον ορθολογισμό των δαπανών
λειτουργίας του καθώς και τη βελτίωση των εσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας του ή τη δημιουργία
επενδύσεων που θα ενισχύσουν τα έσοδά του. Επίσης, μέσω της οργανωτικής του βελτίωσης και της
εκπόνησης μελετών θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση και την αύξηση των εισροών για επενδύσεις από ΕΣΠΑ, τα
ειδικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα από, το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, μέσω της
αξιοποίησης των εργαλείων όπως είναι οι ΣΔΙΤ (συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), των συμβάσεων
παραχώρησης και του Πράσινου ταμείου.
Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η συνεχής βελτίωση των εσόδων του για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες του, καθώς και η αύξηση των εσόδων για επενδύσεις στις πάσης
φύσεων υποδομές και στην ανάπτυξη δομών στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα.
Στη βάση των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής αλλά και των σχετικών
οδηγιών του Υπουργείου και της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), οι άξονες
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Στυλίδας έχουν ως εξής:
1ος Άξονας Προτεραιότητας
«Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές»
Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας αναφέρεται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο
πνεύμα των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στην βελτίωση και επέκταση των τεχνικών υποδομών.
Ειδικότερα, ο άξονας αυτός αρθρώνεται σε τρεις κορμούς παρέμβασης:
(1) στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
(2) στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και
(3) στις τεχνικές υποδομές.
1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός – χωρική συνοχή
1.1.1

Αναπλάσεις – κατασκευές της παραλιακής ζώνης (ανάπλαση - κατασκευή παραλιακής ζώνης τοπικής
Κοινότητας Αγίας Μαρίνας- Βασιλικής, Καραβομύλου, Παραλίας Ράχεων, Αχλαδίου, Παραλίας
Πελασγίας).

1.1.2

Μελέτες αναπλάσεων ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων, ΔΕ Πελασγίας του εξωαστικού χώρου (Αναπλάσεις
υπαίθριων δημοτικών χώρων Στυλίδας, Ράχεων, Πελασγίας).

1.1.3

Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης (εφαρμογή Πρωτοκόλλου ΕΕ) (Σε όλο το
παραλιακό μέτωπο από Αγ. Μαρίνα έως και Γλύφα).

1.1.4

Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση και ενίσχυση οδοφωτισμού του Δήμου
Στυλίδας με αντικατάσταση του φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.
(Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.1.5

Συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών στο θέατρο Μαρία ΚΑΛΛΑΣ και όπου αλλού χρειάζεται στο
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πάρκο του λαού της Στυλίδας αλλά και καλλωπισμός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας.
1.1.6

Σχέδιο για την αναμόρφωση της αγοράς της Στυλίδας που θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα
δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προωθήσουν σε έναν σύγχρονο και ζωντανό χώρο τα προϊόντα
τους.

1.1.7

Εκπονείται μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Στυλίδας που να χαρακτηρίζει την πόλη της
Στυλίδας κάνοντάς τη ξεχωριστή και επισκέψιμη.

1.1.8

Αναπλάσεις πλατειών προβλέπονται σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

1.1.9

Γεωτεχνικές μελέτες για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων του Δήμου (Σε όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.1.10 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Εχιναίων (Σε όλους τους οικισμούς του ΔΕ Εχιναίων).
1.1.11 Πολεοδομικές Μελέτες στο ΔΕ Στυλίδας και στο ΔΕ Πελασγίας (Στο ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ Πελασγίας όπου
έχουν ολοκληρωθεί τα ΓΠΣ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) και ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και αντίστοιχα) και αναθεώρηση ή τροποποίηση όπου απαιτείται.
1.1.12 Υδραυλικές μελέτες για (φράγματα) υδρομαστεύσεις στο Δήμο Στυλίδας (Στο ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ
Εχιναίων).

1.2 Δομημένο Περιβάλλον
1.2.1

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών όλου του Δήμου (Σε όλη
την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.2.2

Ανακατασκευή ασφαλών παιδικών χαρών με σύγχρονες προδιαγραφές και δημιουργία νέων όπου
απαιτείται (Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.2.3

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις πρόσθιων χώρων Αλιευτικών καταφυγίων (Στα Αλιευτικά καταφύγια Αγ.
Μαρίνας, Ράχεων, Πελασγίας, Αχλαδίου, Γλύφας, Καραβομύλου).

1.2.4

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Στυλίδας, πάρκα, πλατείες κ.λ.π. (Σε όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).

1.3 Φυσικό Περιβάλλον – Πρόληψη κινδύνων
1.3.1

Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Στυλίδας ( Αγία Μαρίνα, Πελασγία, Γλύφα ) και (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).

1.3.2

Δασοπροστασία - Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.3.3

Συντήρηση πρασίνου Δήμου Στυλίδας(Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.3.4

Εργασίες ανάπλασης πρασίνου πάρκων & πλατειών Δήμου, οδών και πάρκων (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).

1.3.5

ΑΔΑ: ΨΖΘΝΩ1Ζ-9ΛΣ

Εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Στυλίδας (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.3.6

Χωροθέτηση και δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων
(μη επικίνδυνων) (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.3.7

Υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και προστασίας του Μαλιακού Κόλπου – Συνεργασία
μέσω μνημονίου με το ΕΚΠΑ (Σε όλο το παραλιακό μέτωπο).

1.3.8

Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.3.9

Μελέτες για Φράγματα/Λιμνοδεξαμενές στο Σαπουνόρεμα/Σπαρτιάς και σε περιοχές που ενδείκνυνται
και ταυτόχρονη διαχείριση υδάτινων πόρων (ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ Εχιναίων).

1.3.10 Καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).

1.4 Τεχνικές Υποδομές και δίκτυα
1.4.1

Εσωτερική οδοποιία (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.2

Αγροτική οδοποιία με χρηματοδότηση από πρόγραμμα του ΥΠΕΣ «Αντώνης Τρίτσης» (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.3

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.4

Επεκτάσεις/Συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.5

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.6

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δήμου για εξοικονόμηση
ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

1.4.7

Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στην κατάλληλη περιοχή του Δήμου Στυλίδας.

1.4.8

Οδοποιία Εξωαστικού χώρου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.9

Διαμόρφωση κοίτης ποταμών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.4.10 Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας – Λογγιτσίου (ΔΕ Στυλίδας).
1.4.11 Συντηρήσεις και απαραίτητα έργα των κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, Εχιναίων,
Πελασγίας).
1.4.12 Μελέτες/ανορύξεις αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
1.4.13 Μελέτες/ανορύξεις υδρευτικών γεωτρήσεων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
1.4.14 Εκπόνηση μελέτης για την εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου και υλοποίηση του έργου.
Τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων (ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων).
1.4.15 Συστηματικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
1.4.16 Αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου (ΔΕ Στυλίδας).
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1.4.17 Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης του Δήμου. Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην Κοινότητα των Μύλων.
Έλεγχος και επισκευή του δικτύου άρδευσης σε ολόκληρο το Δήμο. (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
1.4.18 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ Λαμίας.
1.4.19 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου της παραλιακής ζώνης Καραβόμυλου – Ράχεων. Εκπόνηση και
επικαιροποίηση μελετών για τις δημοτικές κοινότητες Πελασγίας και Γλύφας. (ΔΕ Εχιναίων, ΔΕ
Πελασγίας).
1.4.20 Ολοκλήρωση της σύνδεσης της αποχέτευσης στην δημοτική κοινότητα Αυλακίου.
1.4.21 Προστασία ενάλιου περιβάλλοντος παράκτιας ζώνης (καθαρισμός βυθού και ακτών) Δήμου (Σε όλο το
παραλιακό μέτωπο του Δήμου).
1.4.22 Αξιοποίηση και βελτίωση των δυνατοτήτων των λιμανιών του Δήμου (Στυλίδα-Αγ.Μαρίνα-ΓλύφαΑχλάδι- Καραβομύλου).
1.4.23 Κατασκευή των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου και Γλύφας. Αναβάθμιση και επέκταση υφισταμένων
(Στα Αλιευτικά καταφύγια Αγ. Μαρίνας, Ραχών, Πελασγίας, Καραβομύλου).
1.4.24 Δίκτυο αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Δ Πελασγίας , Μύλων και Γλύφας στο Δήμο Στυλίδας (ΔΕ Πελασγίας).
1.4.25 Μελέτη εκπόνησης μονάδας αφαλάτωσης στο Τ.Κ Γλύφας (ΔΕ Πελασγίας).

2ος Άξονας Προτεραιότητας
«Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός»
Στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας ο Δήμος θα αναπτύξει ειδικές δράσεις και πολιτικές σε τρεις
κορμούς:
(1) στην κοινωνική πολιτική,
(2) στην παιδεία και
(3) στον πολιτισμό-τουρισμό.
2.1 Κοινωνική Φροντίδα
2.1.1 Στελέχωση μονάδων υγείας του Δήμου και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

2.1.3 Ενίσχυση δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ. Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
(Δράσεις Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
2.1.4 Ενίσχυση της αστυνόμευσης του Δήμου με Δημοτική Αστυνομία. Δράσεις στήριξης του Αστυνομικού
Τμήματος Στυλίδας με προμήθεια εξοπλισμού, όταν απαιτείται.
2.1.5 Συνέχιση/στήριξη προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' (Δράσεις Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
2.1.6 Δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης - Καθιέρωση του θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Δράσεις
Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
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2.1.7 Μέριμνα για τα αδέσποτα. Συμμετοχή του Δήμου στο κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων (Δράσεις
Δημοσιότητας/Ευαισθητοποίησης).
2.1.8 Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ (παιδιών και ενηλίκων (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
2.1.9 Αξιοποίηση της συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτιονίες» με
εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για χρηματοδοτήσεις έργων από Εγχώρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές
2.2.1 Κατασκευή στεγών και μεταλλικών υποστέγων στα κτιριακά συγκροτήματα των σχολείων της Στυλίδας,
Αχινού και στα σχολικά συγκροτήματα που απαιτείται.
2.2.2 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.3 Επισκευή των προαύλιων χώρων των σχολείων. Ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων
των σχολείων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.4 Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη (Για
όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.5 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης ενηλίκων / Δια Βίου Εκπαίδευση (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).
2.2.6 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.7 Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3 Πολιτισμός και Αθλητισμός
2.3.1 Ολοκλήρωση της κατασκευής του κλειστού Γυμναστηρίου στη Στυλίδας .

2.3.2 Εργασίες κατασκευής και συντήρησης των υφιστάμενων γηπέδων του Δήμου και κατασκευή νέων
γηπέδων στην Αγία Μαρίνα (Beach Volley), για τη Στυλίδα (Tennis), για τη Γλύφα γήπεδο ποδοσφαίρου, και
γήπεδα 5 επί 5 όπου αλλού απαιτείται (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.3 Ολοκλήρωση της ανακατασκευής των γηπέδων Στυλίδας και Ράχεων και προμήθεια υλικών γηπέδων και
αθλητικών κέντρων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.4 Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση εργασιών πολιτιστικών υποδομών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
2.3.5 Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου - Διοργάνωση εκδηλώσεων (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.6 Ανάδειξη των προϊστορικών και ιστορικών μνημείων του Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
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2.3.7 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Στυλίδας (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.8. Ίδρυση Αθλητικού, Πολιτιστικού και Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Στυλίδας.
2.3.9. Προγραμματίζεται δημιουργία Μουσείου Ελιάς στη Στυλίδα.
2.3.10.Τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη της Ακρόπολης της Πελασγίας σε συνεργασία με την αρχαιολογική
υπηρεσία.
2.3.11.Προσπάθεια διάσωσης και τουριστικής αξιοποίησης της Γέφυρας της Αγίας Μαρίνας ως εμβληματικού
μνημείου που φιλοξενείται στο Δήμο Στυλίδας.
3ος Άξονας Προτεραιότητας
«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Ο εν λόγω άξονας θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, δράσεις και πολιτικές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρεις
κορμούς παρέμβασης:
(1) δράσεις για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και απασχόλησης,
(2) δράσεις για την προώθηση της παραγωγής και απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα και κυρίως
στην μεταποίηση και την τυποποίηση
(3) δράσεις για την ενδυνάμωση της παραγωγής και απασχόλησης στον τριτογενή τομέα και ειδικά
στον τουρισμό και
(4) οριζόντιες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόληση.
3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη
3.1.1 Υλοποίηση προγράμματος προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων του Δήμου (συμμετοχή σε

εκθέσεις, διαφημιστικές καμπάνιες) (Δράσεις Δημοσιότητας/Ευαισθητοποίησης).
3.1.3 Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας πρότυπου κέντρου προβολής αγροτικών προϊόντων ελιάς, μελιού,
βοτάνων και άλλων προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.1.4 Ενέργειες για κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2 Μεταποίηση – Τυποποίηση
3.2.1 Συμμετοχή του Δήμου στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την ελιά και το λάδι- καλλιέργεια,
χημικές αναλύσεις για την προώθηση καθετοποιημένης ελαιοπαραγωγής, τυποποίησης προϊόντων ελιάς και
συνεργασία με τους συνεταιρισμούς για τη δημιουργία φορέα προώθησης του προϊόντος (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2.2 Αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ για την υλοποίηση έργων υποδομής (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.2.3 Προώθηση της δημιουργίας συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών από επιχειρήσεις της περιοχής

(αγροτικό cluster).
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3.2.4 Δημιουργία γραφείου υποδοχής επενδυτών και στήριξης της επιχειρηματικότητας - Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση πολιτών για νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προγράμματα – ανάληψη πρωτοβουλιών για
προσέλκυση επενδυτών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2.5 Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Στυλίδας (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
3.3 Τουριστική Ανάπτυξη

3.3.1 Αξιοποίηση παραθαλάσσιου μετώπου(Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.2 Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής(Για όλη την επικράτεια το
Δήμου Στυλίδας).
3.3.3 Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.4 Εκπόνηση Marketing Plan για την τουριστική προβολή του προορισμού(Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.3.5 Ανάπτυξη τουριστικών υποδομών - Δημιουργία πρότυπων οικισμών παραθεριστικού ενδιαφέροντος(Για
όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.6 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Προώθηση αγροτουρισμού, συνεδριακού τουρισμού,
Ορεινού, θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού, αθλητικού τουρισμού, οικογενειακού τουρισμού,
εκπαιδευτικού τουρισμού. Ανάδειξη του ορεινού όγκου: προσέλκυση συλλόγων φίλων της φύσης, ορειβατικών
συλλόγων, προσκόπων μέσα από περιπατητικά μονοπάτια τα οποία μπορούν να ενταχθούν και στα Ευρωπαϊκά
μονοπάτια (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.7 Μέριμνα για την καθαριότητα και τον φωτισμό των παραλιών του Δήμου (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
3.3.8 Αξιοποίηση των λιμένων του Δήμου - Εκμετάλλευση και αναβάθμιση λιμένα Στυλίδας.
3.3.9 Αξιοποίηση της προαστιακής γραμμής - εμπορευματικό κέντρο (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.3.10 Δημιουργία μαρίνων για σκάφη για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας και ιχθυόσκαλας στη
Στυλίδα για τη στήριξη των αλιέων.
3.3.11 Έκδοση εντύπων προβολής Δήμου και προβολή του Δήμου από τα τοπικά και όχι μόνον μέσα
ενημέρωσης.
3.3.12 Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) του Δήμου Στυλίδας.
3.4 Απασχόληση
3.4.1 Δημιουργία παρατηρητηρίου απασχόλησης - Έρευνα ανέργων δημοτών (Για όλη την επικράτεια του

Δήμου Στυλίδας).
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3.4.2 Ενέργειες κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων, γυναικών, ευπαθών ομάδων και νέων
στον τομέα του πολιτισμού, κοινωνικής μέριμνας και περιβάλλοντος (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.4.3 Αξιοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.4.4 Ενίσχυση των γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής και δικτύωση αυτών (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
4ος Άξονας Προτεραιότητας
Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς
Οι κορμοί παρέμβασης είναι:
(1) Οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας
και χρηστής τοπικής διοίκησης.
(2) Οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του.
(3) Ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
4.1 Ανάπτυξη ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου
4.1.1 Επιμόρφωση προσωπικού (Δράσεις κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.1.2 Ενδοδημοτική κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς σύμφωνα με τις ανάγκες (Δράσεις κατάρτισης /
Ενημέρωσης).
4.1.3 Μελέτη και υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδεύσεων σε στελέχη του Δήμου μέσω ΙΝΕΠ (Δράσεις
κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.1.4 Μελέτη και εφαρμογή συστήματος κινήτρων μέσω επίτευξης στόχων ανά υπηρεσία (Δράσεις κατάρτισης/
Ενημέρωσης).
4.1.5 Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης (Δράσεις κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.2 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
4.2.1 Κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου
(Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και Οχημάτων).
4.2.2 Συντήρηση και αναβάθμιση εργαλείων και μηχανημάτων του Δήμου (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
4.2.3 Επισκευή-Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και Οχημάτων).
4.2.4 Συντηρήσεις Δομικών στοιχείων (κατασκευών) Δήμου Στυλίδας (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
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4.2.5 Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων (με αυτεπιστασία) (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
4.2.6 Προμήθεια Η/Υ για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών.
4.2.7 Μετατρέποντας το Δήμο Στυλίδας σε μια “έξυπνη πόλη”, όλες οι υπηρεσίες του δήμου συνδέονται μεταξύ
τους με νέες τεχνολογίες, ώστε η μία να γνωρίζει τι κάνει η άλλη, θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα πολύ πιο
γρήγορα.
4.3 Οικονομικά του Δήμου
4.3.1 Αύξηση εσόδων από την εκμετάλλευση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, από την είσπραξη τελών ύδρευσης
με τη σωστή καταμέτρηση υδρομέτρων και ευθυγράμμιση κατανάλωσης και τελών, από την είσπραξη τελών
άρδευσης, την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, από εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων και από τις
επενδυτικές δράσεις του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάσταση).
4.3.2 Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων & δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας Δήμου Στυλίδας (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάσταση).
4.3.3 Με την ανάλογη τεχνική υποστήριξη του Δήμου και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προχωρούμε
σε διαπραγμάτευση για χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από εγχώρια Πιστωτικά
Ιδρύματα (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).
4.3.4 Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών των ανταποδοτικών τελών (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάσταση).
4.3.5 Μείωση δαπανών στα καύσιμα με ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση της τροφοδοσίας των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των δρομολογίων τους με χρήση μηχανισμών ελέγχου (Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάσταση).
4.3.6 Πρόγραμμα Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάσταση).
4.4 Διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών (περιβαλλοντικά τέλη) από βιομηχανίες της περιοχής
4.4.1 Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).
4.4.2 Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου(Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάστασης).
4.4.3 Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάστασης).
4.4.4 Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εντύπου υλικού του δήμου. (Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάστασης).
4.4.5 Δημιουργία διαδραστικού δικτυακού τόπου (interactive web site) του Δήμου Στυλίδας (Δράσεις
Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).
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4.5 Εξωτερικές συνεργασίας και μεταφορά καλών πρακτικών
4.5.1 Μεταφορά τεχνογνωσίας από τα Πανεπιστήμια της χώρας με την ήδη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με το ΕΚΠΑ με πρώτες δράσεις στον τομέα της Γεωλογίας, στον τομέα του Περιβάλλοντος και την καλλιέργεια
της ελιάς και του λαδιού με χημικές αναλύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τυποποίησης και
διάθεσης της ελιάς Στον τομέα του Πολιτισμού με την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Ενημερωτικές
ημερίδες κλπ. (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερ-τοπικής σημασίας).
4.5.2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών ΔΛΤ (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερτοπικής σημασίας).
4.5.3 Αδελφοποίηση Δήμου Στυλίδας με άλλους Δήμους στην Ευρώπη και με άλλους Δήμους της χώρας μας.
Έχουμε ήδη προβεί στην ανανέωση της αδελφοποίησης του Δήμου Στυλίδας με το Δήμο Αμέλιας της Ιταλίας αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων αδελφοποίησης από ΕΕ (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερτοπικής
σημασίας).

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την λήψη απόφασης περί:
1/ Έγκρισης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο 2020-2023 (Α
ΦΑΣΗ), ως έχει η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και
2/ Έγκρισης του συνημμένου Τεύχους Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο
2020-2023 (Α ΦΑΣΗ).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση, την αριθ. 7/2020
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με είκοσι τρείς (23) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της Δημοτικής Συμβούλου Καρκάνη
Ευαγγελίας,
1. Την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο 2020-2023
(Α ΦΑΣΗ), ως έχει η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Την έγκριση του συνημμένου Τεύχους Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Στυλίδας για την
περίοδο 2020-2023 (Α ΦΑΣΗ) ως εξής:
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας
2020 - 2023

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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Περιεχόμενα
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ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1ος Στρατηγικός Στόχος:
Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
2ος Στρατηγικός Στόχος:
Πολύ-πολική χωρο-οικονομική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος με εξειδικευμένη
παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής
3ος Στρατηγικός Στόχος:
Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
4ος Στρατηγικός Στόχος:
Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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«Ο Δήμος Στυλίδας είναι ένας τόπος προνομιούχος και ευλογημένος. Κάνουμε βήμα -βήμα πράξη, αυτό που
υποσχεθήκαμε: Να δώσουμε αξία στο Δήμο μας και να αποδείξουμε με τα έργα μας, ότι είναι σημαντικό να ζεις
σ’ αυτόν τον τόπο. Θέλουμε ένα Δήμο καθαρό, νοικοκυρεμένο από άκρη σε άκρη. Θέλουμε να σταθούμε στην
καθημερινότητα και να παλέψουμε για την άνοδο του βιοτικού μας επιπέδου.
Προχωράμε για να διορθώσουμε και να αλλάξουμε όλα όσα μας ενοχλούν!
Προχωράμε στις τεχνοκρατικές λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε γειτονιά, στην ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην αθλητική αναγέννηση του Δήμου μας.
Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών».
Ο Δήμος Στυλίδας θέλουμε να αποκτήσει δική του ταυτότητα και να γίνει προορισμός και όχι πέρασμα!
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι στρατηγικοί στόχοι για το Δήμο Στυλίδας έχουν ως εξής:
1ος Στρατηγικός Στόχος:
Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Στυλίδας είναι η συνεχής βελτίωση της τοπικής
οικονομίας. Με βάση τα διαρθρωτικά οικονομικά του χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφόμενες τάσεις ο στόχος
αυτός περιλαμβάνει καταρχάς τη βελτίωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε αφενός να
ενισχυθεί η τοπική παραγωγική βάση και αφετέρου να συγκρατηθεί ο τοπικός πληθυσμός, ειδικά στα ορεινά και
ημιορεινά διαμερίσματα, όπου οι εναλλακτικές απασχόλησης είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, οι τάσεις της
ζήτησης δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ποιοτικά και
πιστοποιημένα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα. Ο Δήμος έχει τις δυνατότητες να πορευτεί στο νέο περιβάλλον με
αξιώσεις, αρκεί να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης, μέσω μιας δέσμης
παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνουν δράσεις όπως συνεχείς βελτιώσεις και αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών,
αγροτικές υποδομές, αξιοποίηση υδάτινων πόρων, επιμόρφωση αγροτών, αξιοποίηση κινήτρων και ειδικών
προγραμμάτων, χωροταξικές διευθετήσεις, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, επενδύσεις στην
μεταποίηση και εμπορία κ.α. Η περιοχή εμφανίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ποιοτική παραγωγή
ελιάς και λαδιού. Απαιτείται όμως περαιτέρω προσπάθεια για την τυποποίηση του προϊόντος και για ένταξη
αυτού σε μεγάλα και διεθνή δίκτυα πωλήσεων. Στόχος της στρατηγικής είναι η διατήρηση και περαιτέρω
ανάπτυξη αυτών των ζωτικών παραδοσιακών κλάδων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας με
έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων με καθετοποίηση της διαδικασίας, δηλαδή με
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επιτόπια περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να προκύψουν πλεονεκτήματα για την τοπική απασχόληση.

Για την ενίσχυση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για:


Περαιτέρω βελτίωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών (π.χ. αρδεύσεις, αγροτική οδοποιία,
πρόληψη φυσικών καταστροφών, γεμιστικά, ηλεκτροδότηση κ.α.)



Αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης και τεχνικής στήριξης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων
για ενισχύσεις, αναδιάρθρωση, βιολογικές καλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία, προστασία του
περιβάλλοντος κ.α.



Ενημέρωση για την προώθηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συστημάτων πιστοποίησης και
διασφάλισης ποιότητας, κ.α.



Προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που είναι η βάση της αλιείας και του
θαλάσσιου τουρισμού.

Στον τομέα της μεταποίησης αναμένεται η συνέχιση της τάσης χωροθέτησης βιομηχανικών και μεταποιητικών
μονάδων στην περιοχή κυρίως σε άτυπες ζώνες (κυρίως κατά μήκος των οδικών αξόνων και ειδικά του ΠΑΘΕ),
αλλά και στις εισόδους ορισμένων δημοτικών διαμερισμάτων. Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η
αύξηση των πλεονεκτημάτων της εν λόγω τάσεις για τους κατοίκους της περιοχής καθώς και για τον ίδιο το
Δήμο ως οργανισμό, αλλά και η παράλληλη άμβλυνση των μειονεκτημάτων. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα
αναφέρονται στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, στην αύξηση της ζήτησης για
υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση στερεών αποβλήτων, μεταφορές, συντήρηση), στη ζήτηση
αγροτικής γης για βιομηχανική χρήση με συνέπεια την αύξηση της αξίας της, ενώ τα μειονεκτήματα που θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι κυρίως η ρύπανση, η διείσδυση των μονάδων στον περιαστικό και αγροτικό
χώρο, η αισθητική επιβάρυνση των τοπίων, η αύξηση των αναγκών για υποδομές, η μεταφορική συμφόρηση
κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοχές-ζώνες στις οποίες θα μπορούσαν να

εγκατασταθούν οι μελλοντικές μεταποιητικές δραστηριότητες.
Η τοπική οικονομία εμφανίζει, όπως και το σύνολο της περιφερειακής και εθνικής μας οικονομίας, τάσεις
τριτογενοποίησης. Με βάση τις εν λόγω τάσεις αλλά και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Δήμου, αναμένεται
η περαιτέρω ανάπτυξη κλάδων υπηρεσιών όπως η εστίαση και αναψυχή, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές. Ειδικότερα, στόχος της στρατηγικής είναι η περαιτέρω
αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων της περιοχής (π.χ. παράκτιο μέτωπο,

λιμάνια-

μαρίνες, αρχαιότητες, ιστορικοί τόποι, μονοπάτια, εκκλησιές και μοναστήρια, αισθητικά δάση και βουνά,
διατηρητέοι οικισμοί κ.α.), η ένταξή τους σε τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα και η σύνδεση τους με τον
τουρισμό.

Αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας (π.χ. αρχαιολογικό ψηφιακό μουσείο,

λαογραφικά μουσεία, αρχιτεκτονική κληρονομιά παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικοί χώροι, παραδόσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις) καθώς και με νέες μορφές τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, εστίαση,
αναψυχή, αθλητισμός). Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση του πλούσιου οικο-πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής και η σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή. Αυτή είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις που θα

κινηθεί ο Δήμος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής.
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Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στην ευημερία των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα βελτιωθεί περαιτέρω με πρωτοβουλίες και
δράσεις στον κοινωνικό τομέα όπως είναι η κοινωνική πρόνοια (π.χ. παιδικοί σταθμοί), η στήριξη ατόμων με
ειδικά προβλήματα (π.χ. ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι), η βελτίωση των υποδομών υγείας με την αναβάθμιση
του Κέντρου Υγείας Στυλίδας αρχικά και τη δημιουργία νέων κέντρων υγείας στις άλλες 2 δημοτικές ενότητες, η
ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών
κ.α.
Τέλος, ο Δήμος αναγνωρίζει στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής τις αρχές της αειφορίας. Το φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής δέχεται πιέσεις από τις οικιστικές, μεταποιητικές, αγροτικές,
κτηνοτροφικές, αλιευτικές και τουριστικές δραστηριότητες. Στόχος του Δήμου είναι να προστατέψει και να
αναβαθμίσει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον ώστε η περιοχή να διατηρήσει την ποιότητα ζωής και να
διασφαλίσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν ο χωροταξικός
και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία των δασών, η διατήρηση και ανάπλαση ελεύθερων χώρων εντός
των οικισμών, η ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου, ο έλεγχος της ρύπανσης από τις βιομηχανίες (π.χ.
ελαιοτριβεία, εργοστάσιο λιπασμάτων κ.α.), τη γεωργία (π.χ. λιπάσματα, φάρμακα) και τον τουρισμό, η
προστασία των τοπίων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η καταπολέμηση της νιτρορύπανσης
κ.α. Κεντρικές επιδιώξεις του Δήμου συνιστούν η ολοκλήρωση της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης, η
ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης Στυλίδας, Αυλακίου και Ράχεων -Καραβομύλου, η επέκταση των δικτύων
αποχέτευσης στους παραθαλάσσιους οικισμούς (π.χ., Γλύφα , Πελασγία) και εν συνεχεία και στους άλλους, η
συνεχής προστασία της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και η αντιμετώπιση της υπερ-αλίευσης κ.α.
2ος Στρατηγικός Στόχος
Πολύ-πολική χωρο-οικονομική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος με εξειδικευμένη
παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής
Η περιοχή του Δήμου, παρά τα μεσαίο σχετικά πληθυσμιακό μέγεθος, (το οποίο υπερδιπλασιάζεται κατά τους
θερινούς μήνες) διακρίνεται από την μεγάλη έκταση και την ποικιλομορφία του χώρου της, καθώς και
σημαντικά ελλείμματα χωρικής συνοχής και άνισης ανάπτυξης. Η εν λόγω ποικιλομορφία καθιστά αναγκαία την
χωρική εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής, χωρίς να αποκλείει τις οριζόντιες δράσεις και τις γενικές
στοχεύσεις. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η εξειδικευμένη
χωρική παρέμβαση και η ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου, δηλαδή η εξάλειψη των όποιων ενδοδημοτικών
αναπτυξιακών ανισοτήτων.
Ειδικότερα, η περιοχή δύναται να υποδιαιρεθεί στις εξής χωρικές αναπτυξιακές ενότητες-ζώνες:


Η παραλιακή ζώνη. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα οικιστικά σύνολα της Αγίας Μαρίνας, της
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Στυλίδας, του Καραβομύλου, της παραλίας των Ράχεων, του Αχλαδίου της Πελασγίας, της Γλύφας και
των άλλων παράκτιων οικισμών (Μαρίνης, Πανόραμα, Κουβέλα, Φανός κ.α) και εμφανίζει σε μεγάλο
βαθμό υψηλή χωρική συνοχή, σημαντική πληθυσμιακή συνάθροιση αλλά και αυξανόμενα αστικά
χαρακτηριστικά. Η οικονομία της ζώνης αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, την
αλιεία, τη μεταποίηση, τη γεωργία (κυρίως ελαιοκομία) και τις υπηρεσίες. Η περιοχή αυτή, η οποία
εφάπτεται του κεντρικού άξονα της χώρας είναι εύκολα προσβάσιμη και διαθέτει αναπτυγμένες
παραλίες. Επίσης, στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν και 4 λιμένες, με πιο αναπτυγμένους αυτούς της
Στυλίδας κυρίως για εμπορευματικές μεταφορές και της Γλύφας κυρίως για επιβατικές (προς Β. Εύβοια).
Αναμένεται η αναβάθμιση και επέκταση του λιμένα της Στυλίδας όπως και των αλιευτικών καταφυγίων
του Αχλαδίου και της Γλύφας που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία. Η ζώνη αυτή είναι η πλέον
αναπτυγμένη και είναι βέβαιο ότι μελλοντικά θα συνεχίσει να προσελκύει τουριστικές και μεταποιητικές
δραστηριότητες καθώς και αυξημένη ζήτηση για εξοχική κατοικία. Η περιοχή δέχεται και θα συνεχίσει να
δέχεται αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις και να εμφανίζει συγκρούσεις χρήσεων γης. Ο προσδιορισμός
των τοπικών χωρικών σχεδίων και η αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και
πολεοδομικής νομοθεσίας για την προστασία όχι μόνον της εν λόγω ζώνης αποτελεί προτεραιότητα.
Επιπλέον για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής κρίνονται ως σημαντικές,
παρεμβάσεις για βελτίωση και επέκταση της τουριστικής υποδομής, βελτίωση των οδικών συνδέσεων
με τον κεντρικό οδικό άξονα, η αναβάθμιση και των υπολοίπων των λιμανιών του Δήμου, η ενίσχυση
της λειτουργίας τους ως αλιευτικά καταφύγια ή μαρίνες, η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στη
Στυλίδα, η δημιουργία υδατοδρομίου κ.α.


Η μεσαία πεδινή και ημιορεινή ζώνη. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους οικισμούς Αυλάκι, Νεράϊδα,
Άνυδρο, Αχινό, Ράχες, Παλαιοκερασιά, Σπαρτιά, Πελασγία και Βαθύκοιλο. Η περιοχή αυτή έχει
διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή αγροτική και κτηνοτροφική της ταυτότητα. Τόσο οι
τοπικές κοινότητες όσο και ο περιβάλλον αγροτικός χώρος διαθέτουν υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, ήπια ανάπτυξη και υψηλής ποιότητας κατοικία, ενώ η περιοχή εμφανίζει υψηλής αξίας
πολιτιστικό και αρχαιολογικό απόθεμα. Συνεπώς, η προστασία της φυσιογνωμίας της περιοχής ως τόπου
αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, ποιοτικής κατοικίας και πολιτισμού συνιστά βασικό στρατηγικό στόχο.
Παράλληλα, μέσω της περαιτέρω ανάδειξης του πολιτισμού και των αρχαιοτήτων , της δημιουργίας
νέων αγροτικών, πολιτιστικών και αγροτουριστικών υποδομών, ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου, της
χωροθέτησης χαμηλής όχλησης αποθηκευτικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, η σύνδεση της
παραδοσιακής παραγωγής με τον τουρισμό της παραλιακής ζώνης, κ.α. αναμένεται η ενίσχυση της
βιώσιμης ανάπτυξης της ζώνης αυτής.



Η ορεινή ζώνη.

Η ζώνη αυτή συνιστά το βόρειο τόξο του Δήμου. Περιλαμβάνει δε τα οικιστικά

σύνολα του Λογγιτσίου και των Μύλων καθώς και τον ορεινό όγκο της Ν. Όθρυος. Πρόκειται για
κατεξοχήν αγροτικούς και κτηνοτροφικούς οικισμούς, με μικρό και μειωμένο πληθυσμό.

Διαθέτουν
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πλούσια πολιτιστική παράδοση, αισθητικά οικιστικά σύνολα και δυνατότητες ανάπτυξης του
αγροτουρισμού καθώς και του ορεινού, δασικού και οικολογικού τουρισμού. Στρατηγικά η περιοχή αυτή
θα διατηρήσει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ στην ανάπτυξή της μπορούν να συμβάλλουν
τα έργα μεταφορικών και τεχνικών υποδομών, μονοπάτια, μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις, η
δασοπονία, η αναβάθμιση των βοσκότοπων, η αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία και οι λοιπές
υποδομές κ.α.
Συνεπώς, με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε ζώνης ο Δήμος καλείται να εφαρμόσει
διαφοροποιημένα μέτρα για την ανάπτυξη κάθε περιοχής.
3ος Στρατηγικός Στόχος
Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό
στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Από τη μια η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες βελτιώνει
την καθημερινή ζωή τους και συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη. Η παροχή υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις βελτιώνει την παραγωγικότητά τους και καθιστά την περιοχή ελκυστική για νέες οικονομικές
δραστηριότητες.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής του στρατηγικής ο Δήμος Στυλίδας θα κινηθεί προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών του μέσω του εκσυγχρονισμού της οργανωτικής του δομής, της
διεύρυνσης και βελτίωσης του στελεχικού του δυναμικού, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, της αποκέντρωσης στην παροχή
υπηρεσιών, της βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών, της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κ.α.
Επίσης, ο Δήμος έχει επίγνωση των αναγκών έγκαιρου σχεδιασμού στους τομείς της ανάπτυξης, της
χωροταξίας και πολεοδομίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του τουρισμού κ.α. Λόγω του
πληθυσμιακού μεγέθους ο Δήμος θα συνεχίσει την πολιτική ισότιμων διαδημοτικών συνεργασιών με τους
όμορους Δήμους και κυρίως με τους Δήμους Λαμίας, με τον οποίο εμφανίζει έντονη αλληλεξάρτηση και
συνεργασία, Δομοκού, Καμένων Βούρλων, και Αλμυρού Μαγνησίας, αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους της
Περιφέρειας Στερεάς: Λοκρίδας, Μακρακώμης-Σπερχιάδας και Αμφίκειας-Ελάτειας. Οι τομείς διαδημοτικής
συνεργασίας είναι του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της χωροταξίας και
πολεοδομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης ορεινών και
παράκτιων περιοχών, της πρόληψης φυσικών καταστροφών και κινδύνων, της ενεργειακής αναβάθμισης κ.α.
4ος Στρατηγικός Στόχος
Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου
Παρά τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσής
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της. Έτσι, ο Δήμος στοχεύει στην βελτίωση των ανταποδοτικών εσόδων του, τον ορθολογισμό των δαπανών
λειτουργίας του καθώς και τη βελτίωση των εσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας του ή τη δημιουργία
επενδύσεων που θα ενισχύσουν τα έσοδά του. Επίσης, μέσω της οργανωτικής του βελτίωσης και της
εκπόνησης μελετών θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση και την αύξηση των εισροών για επενδύσεις από ΕΣΠΑ, τα
ειδικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα από, το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, μέσω της
αξιοποίησης των εργαλείων όπως είναι οι ΣΔΙΤ (συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), των συμβάσεων
παραχώρησης και του Πράσινου ταμείου.
Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η συνεχής βελτίωση των εσόδων του για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες του, καθώς και η αύξηση των εσόδων για επενδύσεις στις πάσης
φύσεων υποδομές και στην ανάπτυξη δομών στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα.
Στη βάση των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής αλλά και των σχετικών
οδηγιών του Υπουργείου και της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), οι άξονες
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Στυλίδας έχουν ως εξής:
1ος Άξονας Προτεραιότητας
«Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές»
Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας αναφέρεται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο
πνεύμα των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στην βελτίωση και επέκταση των τεχνικών υποδομών.
Ειδικότερα, ο άξονας αυτός αρθρώνεται σε τρεις κορμούς παρέμβασης:
(4) στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
(5) στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και
(6) στις τεχνικές υποδομές.
1.5 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός – χωρική συνοχή
1.5.1

Αναπλάσεις – κατασκευές της παραλιακής ζώνης (ανάπλαση - κατασκευή παραλιακής ζώνης τοπικής
Κοινότητας Αγίας Μαρίνας- Βασιλικής, Καραβομύλου, Παραλίας Ράχεων, Αχλαδίου, Παραλίας
Πελασγίας).

1.5.2

Μελέτες αναπλάσεων ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων, ΔΕ Πελασγίας του εξωαστικού χώρου (Αναπλάσεις
υπαίθριων δημοτικών χώρων Στυλίδας, Ράχεων, Πελασγίας).

1.5.3

Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης (εφαρμογή Πρωτοκόλλου ΕΕ) (Σε όλο το
παραλιακό μέτωπο από Αγ. Μαρίνα έως και Γλύφα).

1.5.4

Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση και ενίσχυση οδοφωτισμού του Δήμου
Στυλίδας με αντικατάσταση του φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.
(Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.5.5

Συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών στο θέατρο Μαρία ΚΑΛΛΑΣ και όπου αλλού χρειάζεται στο
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πάρκο του λαού της Στυλίδας αλλά και καλλωπισμός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας.
1.5.6

Σχέδιο για την αναμόρφωση της αγοράς της Στυλίδας που θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα
δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προωθήσουν σε έναν σύγχρονο και ζωντανό χώρο τα προϊόντα
τους.

1.5.7

Εκπονείται μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Στυλίδας που να χαρακτηρίζει την πόλη της
Στυλίδας κάνοντάς τη ξεχωριστή και επισκέψιμη.

1.5.8

Αναπλάσεις πλατειών προβλέπονται σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

1.5.9

Γεωτεχνικές μελέτες για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων του Δήμου (Σε όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.5.10 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Εχιναίων (Σε όλους τους οικισμούς του ΔΕ Εχιναίων).
1.5.11 Πολεοδομικές Μελέτες στο ΔΕ Στυλίδας και στο ΔΕ Πελασγίας (Στο ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ Πελασγίας όπου
έχουν ολοκληρωθεί τα ΓΠΣ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) και ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και αντίστοιχα) και αναθεώρηση ή τροποποίηση όπου απαιτείται.
1.5.12 Υδραυλικές μελέτες για (φράγματα) υδρομαστεύσεις στο Δήμο Στυλίδας (Στο ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ
Εχιναίων).

1.6 Δομημένο Περιβάλλον
1.6.1

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών όλου του Δήμου (Σε όλη
την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.6.2

Ανακατασκευή ασφαλών παιδικών χαρών με σύγχρονες προδιαγραφές και δημιουργία νέων όπου
απαιτείται (Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.6.3

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις πρόσθιων χώρων Αλιευτικών καταφυγίων (Στα Αλιευτικά καταφύγια Αγ.
Μαρίνας, Ράχεων, Πελασγίας, Αχλαδίου, Γλύφας, Καραβομύλου).

1.6.4

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Στυλίδας, πάρκα, πλατείες κ.λ.π. (Σε όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).

1.7 Φυσικό Περιβάλλον – Πρόληψη κινδύνων
1.7.1

Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Στυλίδας ( Αγία Μαρίνα, Πελασγία, Γλύφα ) και (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).

1.7.2

Δασοπροστασία - Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.7.3

Συντήρηση πρασίνου Δήμου Στυλίδας(Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.7.4

Εργασίες ανάπλασης πρασίνου πάρκων & πλατειών Δήμου, οδών και πάρκων (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).

1.7.5
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Εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Στυλίδας (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.7.6

Χωροθέτηση και δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων
(μη επικίνδυνων) (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.7.7

Υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και προστασίας του Μαλιακού Κόλπου – Συνεργασία
μέσω μνημονίου με το ΕΚΠΑ (Σε όλο το παραλιακό μέτωπο).

1.7.8

Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.7.9

Μελέτες για Φράγματα/Λιμνοδεξαμενές στο Σαπουνόρεμα/Σπαρτιάς και σε περιοχές που ενδείκνυνται
και ταυτόχρονη διαχείριση υδάτινων πόρων (ΔΕ Στυλίδας και ΔΕ Εχιναίων).

1.7.10 Καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).

1.8 Τεχνικές Υποδομές και δίκτυα
1.8.1

Εσωτερική οδοποιία (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.2

Αγροτική οδοποιία με χρηματοδότηση από πρόγραμμα του ΥΠΕΣ «Αντώνης Τρίτσης» (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.3

Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.4

Επεκτάσεις/Συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.5

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.6

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δήμου για εξοικονόμηση
ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

1.8.7

Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στην κατάλληλη περιοχή του Δήμου Στυλίδας.

1.8.8

Οδοποιία Εξωαστικού χώρου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.9

Διαμόρφωση κοίτης ποταμών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).

1.8.10 Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας – Λογγιτσίου (ΔΕ Στυλίδας).
1.8.11 Συντηρήσεις και απαραίτητα έργα των κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, Εχιναίων,
Πελασγίας).
1.8.12 Μελέτες/ανορύξεις αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
1.8.13 Μελέτες/ανορύξεις υδρευτικών γεωτρήσεων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
1.8.14 Εκπόνηση μελέτης για την εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου και υλοποίηση του έργου.
Τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων (ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων).
1.8.15 Συστηματικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
1.8.16 Αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου (ΔΕ Στυλίδας).
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1.8.17 Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης του Δήμου. Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην Κοινότητα των Μύλων.
Έλεγχος και επισκευή του δικτύου άρδευσης σε ολόκληρο το Δήμο. (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
1.8.18 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ Λαμίας.
1.8.19 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου της παραλιακής ζώνης Καραβόμυλου – Ράχεων. Εκπόνηση και
επικαιροποίηση μελετών για τις δημοτικές κοινότητες Πελασγίας και Γλύφας. (ΔΕ Εχιναίων, ΔΕ
Πελασγίας).
1.8.20 Ολοκλήρωση της σύνδεσης της αποχέτευσης στην δημοτική κοινότητα Αυλακίου.
1.8.21 Προστασία ενάλιου περιβάλλοντος παράκτιας ζώνης (καθαρισμός βυθού και ακτών) Δήμου (Σε όλο το
παραλιακό μέτωπο του Δήμου).
1.8.22 Αξιοποίηση και βελτίωση των δυνατοτήτων των λιμανιών του Δήμου (Στυλίδα-Αγ.Μαρίνα-ΓλύφαΑχλάδι- Καραβομύλου).
1.8.23 Κατασκευή των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου και Γλύφας. Αναβάθμιση και επέκταση υφισταμένων
(Στα Αλιευτικά καταφύγια Αγ. Μαρίνας, Ραχών, Πελασγίας, Καραβομύλου).
1.8.24 Δίκτυο αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Δ Πελασγίας , Μύλων και Γλύφας στο Δήμο Στυλίδας (ΔΕ Πελασγίας).
1.8.25 Μελέτη εκπόνησης μονάδας αφαλάτωσης στο Τ.Κ Γλύφας (ΔΕ Πελασγίας).

2ος Άξονας Προτεραιότητας
«Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός»
Στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας ο Δήμος θα αναπτύξει ειδικές δράσεις και πολιτικές σε τρεις
κορμούς:
(4) στην κοινωνική πολιτική,
(5) στην παιδεία και
(6) στον πολιτισμό-τουρισμό.
2.1 Κοινωνική Φροντίδα
2.1.1 Στελέχωση μονάδων υγείας του Δήμου και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

2.1.3 Ενίσχυση δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ. Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
(Δράσεις Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
2.1.4 Ενίσχυση της αστυνόμευσης του Δήμου με Δημοτική Αστυνομία. Δράσεις στήριξης του Αστυνομικού
Τμήματος Στυλίδας με προμήθεια εξοπλισμού, όταν απαιτείται.
2.1.5 Συνέχιση/στήριξη προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' (Δράσεις Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
2.1.6 Δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης - Καθιέρωση του θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Δράσεις
Βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης).
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2.1.7 Μέριμνα για τα αδέσποτα. Συμμετοχή του Δήμου στο κέντρο φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων (Δράσεις
Δημοσιότητας/Ευαισθητοποίησης).
2.1.8 Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ (παιδιών και ενηλίκων (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
2.1.9 Αξιοποίηση της συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτιονίες» με
εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για χρηματοδοτήσεις έργων από Εγχώρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
2.2 Εκπαιδευτικές Υποδομές
2.2.1 Κατασκευή στεγών και μεταλλικών υποστέγων στα κτιριακά συγκροτήματα των σχολείων της Στυλίδας,
Αχινού και στα σχολικά συγκροτήματα που απαιτείται.
2.2.2 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.3 Επισκευή των προαύλιων χώρων των σχολείων. Ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων
των σχολείων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.4 Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη (Για
όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.5 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης ενηλίκων / Δια Βίου Εκπαίδευση (Για όλη την επικράτεια
του Δήμου Στυλίδας).
2.2.6 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.2.7 Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3 Πολιτισμός και Αθλητισμός
2.3.1 Ολοκλήρωση της κατασκευής του κλειστού Γυμναστηρίου στη Στυλίδας .

2.3.2 Εργασίες κατασκευής και συντήρησης των υφιστάμενων γηπέδων του Δήμου και κατασκευή νέων
γηπέδων στην Αγία Μαρίνα (Beach Volley), για τη Στυλίδα (Tennis), για τη Γλύφα γήπεδο ποδοσφαίρου, και
γήπεδα 5 επί 5 όπου αλλού απαιτείται (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.3 Ολοκλήρωση της ανακατασκευής των γηπέδων Στυλίδας και Ράχεων και προμήθεια υλικών γηπέδων και
αθλητικών κέντρων Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.4 Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση εργασιών πολιτιστικών υποδομών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
2.3.5 Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου - Διοργάνωση εκδηλώσεων (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.6 Ανάδειξη των προϊστορικών και ιστορικών μνημείων του Δήμου (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
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2.3.7 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Στυλίδας (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
2.3.8. Ίδρυση Αθλητικού, Πολιτιστικού και Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Στυλίδας.
2.3.9. Προγραμματίζεται δημιουργία Μουσείου Ελιάς στη Στυλίδα.
2.3.10.Τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη της Ακρόπολης της Πελασγίας σε συνεργασία με την αρχαιολογική
υπηρεσία.
2.3.11.Προσπάθεια διάσωσης και τουριστικής αξιοποίησης της Γέφυρας της Αγίας Μαρίνας ως εμβληματικού
μνημείου που φιλοξενείται στο Δήμο Στυλίδας.
3ος Άξονας Προτεραιότητας
«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Ο εν λόγω άξονας θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, δράσεις και πολιτικές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρεις
κορμούς παρέμβασης:
(5) δράσεις για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και απασχόλησης,
(6) δράσεις για την προώθηση της παραγωγής και απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα και κυρίως
στην μεταποίηση και την τυποποίηση
(7) δράσεις για την ενδυνάμωση της παραγωγής και απασχόλησης στον τριτογενή τομέα και ειδικά
στον τουρισμό και
(8) οριζόντιες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόληση.
3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη
3.1.1 Υλοποίηση προγράμματος προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων του Δήμου (συμμετοχή σε

εκθέσεις, διαφημιστικές καμπάνιες) (Δράσεις Δημοσιότητας/Ευαισθητοποίησης).
3.1.3 Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας πρότυπου κέντρου προβολής αγροτικών προϊόντων ελιάς, μελιού,
βοτάνων και άλλων προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.1.4 Ενέργειες για κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2 Μεταποίηση – Τυποποίηση
3.2.1 Συμμετοχή του Δήμου στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την ελιά και το λάδι- καλλιέργεια,
χημικές αναλύσεις για την προώθηση καθετοποιημένης ελαιοπαραγωγής, τυποποίησης προϊόντων ελιάς και
συνεργασία με τους συνεταιρισμούς για τη δημιουργία φορέα προώθησης του προϊόντος (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2.2 Αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ για την υλοποίηση έργων υποδομής (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.2.3 Προώθηση της δημιουργίας συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών από επιχειρήσεις της περιοχής

(αγροτικό cluster).

ΑΔΑ: ΨΖΘΝΩ1Ζ-9ΛΣ

3.2.4 Δημιουργία γραφείου υποδοχής επενδυτών και στήριξης της επιχειρηματικότητας - Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση πολιτών για νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προγράμματα – ανάληψη πρωτοβουλιών για
προσέλκυση επενδυτών (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.2.5 Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Στυλίδας (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
3.3 Τουριστική Ανάπτυξη

3.3.1 Αξιοποίηση παραθαλάσσιου μετώπου(Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.2 Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής(Για όλη την επικράτεια το
Δήμου Στυλίδας).
3.3.3 Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία (Για όλη την
επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.4 Εκπόνηση Marketing Plan για την τουριστική προβολή του προορισμού(Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.3.5 Ανάπτυξη τουριστικών υποδομών - Δημιουργία πρότυπων οικισμών παραθεριστικού ενδιαφέροντος(Για
όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.6 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Προώθηση αγροτουρισμού, συνεδριακού τουρισμού,
Ορεινού, θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού, αθλητικού τουρισμού, οικογενειακού τουρισμού,
εκπαιδευτικού τουρισμού. Ανάδειξη του ορεινού όγκου: προσέλκυση συλλόγων φίλων της φύσης, ορειβατικών
συλλόγων, προσκόπων μέσα από περιπατητικά μονοπάτια τα οποία μπορούν να ενταχθούν και στα Ευρωπαϊκά
μονοπάτια (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.3.7 Μέριμνα για την καθαριότητα και τον φωτισμό των παραλιών του Δήμου (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
3.3.8 Αξιοποίηση των λιμένων του Δήμου - Εκμετάλλευση και αναβάθμιση λιμένα Στυλίδας.
3.3.9 Αξιοποίηση της προαστιακής γραμμής - εμπορευματικό κέντρο (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.3.10 Δημιουργία μαρίνων για σκάφη για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας και ιχθυόσκαλας στη
Στυλίδα για τη στήριξη των αλιέων.
3.3.11 Έκδοση εντύπων προβολής Δήμου και προβολή του Δήμου από τα τοπικά και όχι μόνον μέσα
ενημέρωσης.
3.3.12 Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) του Δήμου Στυλίδας.
3.4 Απασχόληση
3.4.1 Δημιουργία παρατηρητηρίου απασχόλησης - Έρευνα ανέργων δημοτών (Για όλη την επικράτεια του

Δήμου Στυλίδας).
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3.4.2 Ενέργειες κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων, γυναικών, ευπαθών ομάδων και νέων
στον τομέα του πολιτισμού, κοινωνικής μέριμνας και περιβάλλοντος (Για όλη την επικράτεια του Δήμου
Στυλίδας).
3.4.3 Αξιοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων (Για όλη την επικράτεια του Δήμου Στυλίδας).
3.4.4 Ενίσχυση των γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής και δικτύωση αυτών (Για όλη την επικράτεια του
Δήμου Στυλίδας).
4ος Άξονας Προτεραιότητας
Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς
Οι κορμοί παρέμβασης είναι:
(4) Οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας
και χρηστής τοπικής διοίκησης.
(5) Οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του.
(6) Ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
4.1 Ανάπτυξη ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου
4.1.1 Επιμόρφωση προσωπικού (Δράσεις κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.1.2 Ενδοδημοτική κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς σύμφωνα με τις ανάγκες (Δράσεις κατάρτισης /
Ενημέρωσης).
4.1.3 Μελέτη και υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδεύσεων σε στελέχη του Δήμου μέσω ΙΝΕΠ (Δράσεις
κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.1.4 Μελέτη και εφαρμογή συστήματος κινήτρων μέσω επίτευξης στόχων ανά υπηρεσία (Δράσεις κατάρτισης/
Ενημέρωσης).
4.1.5 Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης (Δράσεις κατάρτισης / Ενημέρωσης).
4.2 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
4.2.1 Κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου
(Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και Οχημάτων).
4.2.2 Συντήρηση και αναβάθμιση εργαλείων και μηχανημάτων του Δήμου (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
4.2.3 Επισκευή-Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και Οχημάτων).
4.2.4 Συντηρήσεις Δομικών στοιχείων (κατασκευών) Δήμου Στυλίδας (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
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4.2.5 Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων (με αυτεπιστασία) (Προμήθειες Η/Μ Εξοπλισμού και
Οχημάτων).
4.2.6 Προμήθεια Η/Υ για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών.
4.2.7 Μετατρέποντας το Δήμο Στυλίδας σε μια “έξυπνη πόλη”, όλες οι υπηρεσίες του δήμου συνδέονται μεταξύ
τους με νέες τεχνολογίες, ώστε η μία να γνωρίζει τι κάνει η άλλη, θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα πολύ πιο
γρήγορα.
4.3 Οικονομικά του Δήμου
4.3.1 Αύξηση εσόδων από την εκμετάλλευση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, από την είσπραξη τελών ύδρευσης
με τη σωστή καταμέτρηση υδρομέτρων και ευθυγράμμιση κατανάλωσης και τελών, από την είσπραξη τελών
άρδευσης, την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, από εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων και από τις
επενδυτικές δράσεις του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάσταση).
4.3.2 Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων & δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας Δήμου Στυλίδας (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάσταση).
4.3.3 Με την ανάλογη τεχνική υποστήριξη του Δήμου και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προχωρούμε
σε διαπραγμάτευση για χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από εγχώρια Πιστωτικά
Ιδρύματα (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).
4.3.4 Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών των ανταποδοτικών τελών (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάσταση).
4.3.5 Μείωση δαπανών στα καύσιμα με ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση της τροφοδοσίας των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των δρομολογίων τους με χρήση μηχανισμών ελέγχου (Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάσταση).
4.3.6 Πρόγραμμα Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάσταση).
4.4 Διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών (περιβαλλοντικά τέλη) από βιομηχανίες της περιοχής
4.4.1 Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).
4.4.2 Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου(Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάστασης).
4.4.3 Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου (Δράσεις Βελτιώσεις και Οικονομικής
κατάστασης).
4.4.4 Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εντύπου υλικού του δήμου. (Δράσεις Βελτιώσεις και
Οικονομικής κατάστασης).
4.4.5 Δημιουργία διαδραστικού δικτυακού τόπου (interactive web site) του Δήμου Στυλίδας (Δράσεις
Βελτιώσεις και Οικονομικής κατάστασης).

4.5 Εξωτερικές συνεργασίας και μεταφορά καλών πρακτικών
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4.5.1 Μεταφορά τεχνογνωσίας από τα Πανεπιστήμια της χώρας με την ήδη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με το ΕΚΠΑ με πρώτες δράσεις στον τομέα της Γεωλογίας, στον τομέα του Περιβάλλοντος και την καλλιέργεια
της ελιάς και του λαδιού με χημικές αναλύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τυποποίησης και
διάθεσης της ελιάς Στον τομέα του Πολιτισμού με την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Ενημερωτικές
ημερίδες κλπ. (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερ-τοπικής σημασίας).
4.5.2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών ΔΛΤ (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερτοπικής σημασίας).
4.5.3 Αδελφοποίηση Δήμου Στυλίδας με άλλους Δήμους στην Ευρώπη και με άλλους Δήμους της χώρας μας.
Έχουμε ήδη προβεί στην ανανέωση της αδελφοποίησης του Δήμου Στυλίδας με το Δήμο Αμέλιας της Ιταλίας αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων αδελφοποίησης από ΕΕ (Δράσεις Διαδημοτικής και Υπερτοπικής
σημασίας).

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Πιστό Απόσπασμα
Στυλίδα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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