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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ                              

«ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ» 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ «ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ» 

ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

1) πκκεηνρή Δηδηθώλ πκβνύισλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ Γεκνηώλ: Οη εηδηθνί 

ζχκβνπινη θαη ζπλεξγάηεο (4 ζηνλ αξηζκφ) ζα κπνξνχλ ζε ψξεο θνηλνχ λα 

δέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ δήκνπ θαη λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν δηθεγφξνο ζα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη λνκηθέο ζπκβνπιέο, ν πνιηηηθφο κεραληθφο πιεξνθνξίεο 

επί ζεκάησλ αξρηηεθηνληθήο, ν νηθνλνκνιφγνο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε 

ζπκπιήξσζε θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θηι.. 

 

2) Καζηέξσζε εηήζηαο δξάζεο κε ηίηιν «Ζκέξεο Τγείαο» . Ο Γήκνο 

Γνξηπλίαο ζα δηνξγαλψλεη δσξεάλ πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο γηα φινπο ηνπ 

δεκφηεο ηνπ. Μεηαμχ άιισλ ζα γίλνπλ νδνληηαηξηθνί, κπνζθειεηηθνί θαη 

νθζαικνινγηθνί έιεγρνη ελψ ζα νξγαλσζνχλ εμεηάζεηο ζπηξνκέηξεζεο, 

νζηηθήο ππθλφηεηαο, καζηνχ. 

 

3) Ο Γήκνο Γνξηπλίαο πνπ κεηέρεη ζην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο ζα αηηεζεί 

ηελ εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ.  

 

4) Γεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο. Γξάζεηο πιινγήο Φαξκάθσλ θαη 

Τγεηνλνκηθνύ Τιηθνύ. 
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5) πλεξγαζία κε ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ 

πξσηνβάζκηαο πγείαο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο (Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία θαη 

Κέληξα Υγείαο) έηζη ψζηε απφ θνηλνχ λα ραξαρζνχλ δξάζεηο πξνιεπηηθήο 

θπξίσο ηαηξηθήο (ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζε ζρνιεία, ηνπηθνχο αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο θηι.).  Βαζηθή επηδίσμε ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο ζα είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ινηπνχο θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

 

6) Μέξηκλα γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ 6
ε
 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Διιάδνο (Τ.Π.Δ.) φπνπ ν Γήκνο ζα αλαιάβεη (α) 

Τελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ησλ Αγξνηηθψλ Ιαηξείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηάθνξα ρσξηά ηεο Γνξηπλίαο 

(Οη επηζηήκνλεο ηαηξνί πνπ ζα ηα επαλδξψλνπλ νθείινπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ 

αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο) (β) Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

εθηππσηψλ θαη εμαζθάιηζεο δπλαηφηεηαο ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν.  

 

7) Πξνκήζεηα εμσηεξηθώλ απηληδσηώλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα θεληξηθά 

ηνπξηζηηθά ζεκεία ηεο Γνξηπλίαο θαη αθνχ πξψηα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ θέληξσλ πγείαο πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο 

δηεξγαζίεο. 

 

8) Γεκηνπξγία Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) 

θνξά ηελ εβδνκάδα φπνηνο δεκφηεο επηζπκεί –θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην 

αξκφδην ηκήκα- λα κεηαβαίλεη ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Πξνηείλεηαη 

ιεηηνπξγία ιεσθνξείνπ φπνπ κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα ζα θαιχπηεη ηελ 

αλάγθε κεηαθίλεζεο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Λαγθαδίσλ, Γεκεηζάλαο, 

Κιείηνξνο, Βπηίλαο θαη κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα ζα θαιχπηεη ηελ αλάγθε 

κεηαθίλεζεο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Κνληνβαδαίλεο, Τξνπαίσλ, 

Τξηθνιψλσλ, Ηξαίαο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ζηε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ. 

 

9) Γεκηνπξγία Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ζε δεκνηηθφ 

θηίξην θαη ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα. 



Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δημοτικής Παράταξης «Γορτυνία Μπορούμε» Σελίδα 3 
 

 

10) Γεκηνπξγία Κνηλσληθνύ Φξνληηζηεξίνπ κε ζθνπφ θπξίσο λα παξαζρεζνχλ 

καζήκαηα ζε Γνξηχληνπο καζεηέο πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηεο Παλειιήληεο 

Δμεηάζεηο. 

 

11) Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο (βι. παξάδεηγκα Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ πνπ πινπνίεζε ζρεηηθφ πξφγξακκα κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο). 

 

12) Γηελέξγεηα εηήζηαο εθδήισζεο γηα ηα κηθξά παηδηά ζηε πεξίνδν ησλ 

ενξηψλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο φπνπ ζα κνηξάδνληαη δψξα 

ζπκβνιηθήο θπξίσο αμίαο. 

 

13) Βξάβεπζε γεγελώλ Γνξηύλησλ καζεηώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε ζρνιέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο    θαη θαζηέξσζε εηήζηαο ππνηξνθίαο φπσο επίζεο 

θαη δσξεάλ παξνρήο ειεθηξνληθoχ ππνινγηζηή θαζψο θαη netbook. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ «ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ»  

ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα επηιχζεη ε επφκελε δεκνηηθή αξρή 

είλαη εθείλν ηεο εκπέδσζεο ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο αθνχ νη δεκφηεο ηεο 

Γνξηπλίαο ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαθνπνηψλ 

ζηνηρείσλ.  

Η δεκνηηθή καο παξάηαμε πξνηίζεηαη: 

1) Να δεηήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επξείαο ζύζθεςεο ζηελ Αζηπλνκηθή 

Γηεύζπλζε Αξθαδίαο κε ζέκα ηελ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ζχζθεςεο ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ν Γήκνο ζα ζπλδξάκεη ζην βαζκφ 

πνπ είλαη εθηθηφ (ι.ρ. επηζθεπέο νρεκάησλ αζηπλνκίαο, πξνκήζεηα βελδίλεο-

πεηξειαίνπ, πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θηι). 

 

2) Θα απαηηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Αξρεγφ ηεο ΔΛ.ΑΣ. θαη ηνλ Υπνπξγφ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε έηζη ψζηε λα δεηήζεη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πεξηπνιηώλ.  
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3) Σε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή αζηπλνκία (ΔΛ.ΑΣ.) δηαλνκή θπιιαδίνπ 

όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο παξαβαηηθώλ 

δξάζεσλ. 

 

4) Πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ ζηηο έδξεο ησλ πξψελ θαπνδηζηξηαθψλ δήκσλ 

φπνπ ζηειέρε ηεο ΔΛ.ΑΣ. ζα πξνβαίλνπλ ζε ζρεηηθέο νκηιίεο (π.ρ. πξαθηηθέο 

ζπκβνπιέο απνηξνπήο θινπψλ-δηαξξήμεσλ).  

 

5) Ίδξπζε ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ πξόιεςεο παξαβαηηθόηεηαο φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη κε ινηπνχο δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (ι.ρ. Γήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/nea/nea-tou-dimou/215-

topiko-symvoulio-prolipsis-tis-paravatikotitas ζην Γήκν Αζελαίσλ  

http://www.cityofathens.gr/node/585). 

 

6) πλεξγαζία κε ην Κεληξηθό πκβνύιην Πξόιεςεο ηεο Παξαβαηηθόηεηαο 

θαη Δξγαζηεξίνπ Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ  (http://www.niotho-asfalis.gr/na/). 

 

7) Δλίζρπζε ηνπ θσηηζκνύ ζηνπο νηθηζκνύο (ηα ζεκεία ζα ππνδεηρζνχλ απφ 

ζηειέρε ηεο ΔΛ.ΑΣ. θαηφπηλ απηνςηψλ). 

 

8) Δμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ζύλαςεο ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθή εηαηξεία 

security.  

 

9) Οξγάλσζε εζεινληηθώλ νκάδσλ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε νηθηζκώλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ «ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ»  

ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

 

1) Καζηέξσζε ώξαο Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ θαηά ηηο νπνίεο νη δεκφηεο 

ζα κπνξνχλ λα ζπλαληνχλ θαη λα ζέηνπλ  δηα δψζεο ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηα παξάπνλά ηνπο. Βαζηθή καο κέξηκλα θαη επηδίσμε ν πιήξεο 

ζεβαζκφο ηνπ δεκφηε. 

https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/nea/nea-tou-dimou/215-topiko-symvoulio-prolipsis-tis-paravatikotitas
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/nea/nea-tou-dimou/215-topiko-symvoulio-prolipsis-tis-paravatikotitas
http://www.cityofathens.gr/node/585
http://www.niotho-asfalis.gr/na/


Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δημοτικής Παράταξης «Γορτυνία Μπορούμε» Σελίδα 5 
 

 

 

2) Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Σνπξηζκνύ ζην Γήκν ζην ρψξν ησλ ΚΔΠ γηα 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (άκεζα, ηειεθσληθά θαη ειεθηξνληθά). 

Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηνπξηζηηθή επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηφπνπ.  

 

3) Ίδξπζε απηνηεινύο ηκήκαηνο πξνκήζεηαο θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πνπ 

ζα ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ. Σεκεηψζαηε πσο ζην 

ππάξρνλ νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ πξνβιέπεη ηελ χπαξμε απφ θνηλνχ 

Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ. 

http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/pdf/announce/OEY2011.PDF  

 

4) Οπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κειψλ ηεο ηειεπηαίαο ζε νκάδεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα ππνβάιινπλ ζρεηηθά ππνκλήκαηα ζην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ 

Σπκβνχιην. 

 

5) Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Δπξέζεσο Δξγαζίαο θαη γξαθείν δηαζχλδεζεο κέζσ 

βάζεο δεδνκέλσλ κε Αξθαδηθέο Δπηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο νη νπνίεο αλήθνπλ 

ζε Γνξηχληνπο 

 

6) Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Γηακεζνιάβεζεο. Οη πνιίηεο ζα απεπζχλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξερζνχλ ππεξεζίεο δηεπθφιπλζεο ζηελ επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ 

εξγαζία ηνπο (λνζνθνκεία, ΓΔΚΟ  θιπ.) 

 

7) Ίδξπζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο.  

 

8) πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) έηζη 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο-ηθαλφηεηέο ηνπο.  

9) Καζηέξσζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ε ηερληθή ππεξεζία ζα θάλεη 

επηηφπηνπο ειέγρνπο (πξνιεπηηθνχο θαη κε) ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο. Τα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη. 
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10) Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ Γηεπζύλζεσλ (από ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

ππεξεηνύληεο ππαιιήινπο)  κε βάζε ην νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Η 

απεξρφκελε δεκνηηθή αξρή έρεη επηιέμεη ηνλ νξηζκφ κφλν πξντζηακέλσλ 

ηκεκάησλ . 

 

11) Σνπνζέηεζε Γηεπζπληηθνύ ζηειέρνπο ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή 

Δπηρείξεζε κέζσ πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά 

αλαγξαθφκελα ζην ΦΔΚ ίδξπζή ηεο  

 

12) Γεκηνπξγία πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ έηζη ψζηε ν Γήκνο Γνξηπλίαο λα κπνξεί 

λα πξνζειθχζεη ππαιιήινπο (κε απφζπαζε ή κεηάηαμε) κέζα απφ ηα πιαίζηα 

ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο.  

 

13) Πιήξε αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν (φρη κνλάρα ζην Γηαχγεηα αιιά θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ): 

 

α) Γηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ ζε ζέζεηο επζχλεο, θξίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο Γεκνηηθψλ 

Σπκβνχισλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ θηι. 

 

β) Όισλ ησλ πξνζθιήζεσλ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα 

αγαζώλ, πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ αθφκα θαη εθείλσλ πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζε θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη ηα πνζά θξίλνληαη επηειή. 

 

γ) Όισλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Γ.. 

 

 

14) Πιήξε αλάξηεζε ζε κεληαία βάζε όισλ ησλ εμόδσλ (ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε   εμόδσλ)  ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο  ηνπ Δπηρείξεζεο  έηζη 

ψζηε νη Γεκφηεο λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζνπλ πνπ δαπαλάηαη θαη ην 

παξακηθξφ επξψ απφ ην Γεκνηηθφ θνξβαλά.  Δλαξκόληζε ηνπ Γήκνπ κε 

θείκελεο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

(εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ Ν. 3861/2010, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 4305/2014) 

 

 

15)  ηειέρσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Γ. (πνπ 

κεηέρνπλ σο εθπξφζσπνη ησλ Γεκνηψλ) κέζα απφ ζρεηηθή πξόζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο  
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ «ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ»                                            

ΣΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 

(A) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

(Α) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

1) Γηελέξγεηα Ζιεθηξνληθώλ Φεθνθνξηώλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

Γνξηχληνπο δεκφηεο θαη επηζθέπηεο. Δλεξγνπνίεζε forum ειεθηξνληθήο 

δηαβνύιεπζεο. Η λέα δεκνηηθή αξρή ζέιεη ην δεκφηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ εθπφλεζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο  

 

2) Γπλαηφηεηα λα θαιπθζνχλ δσληαλά απφ ην δηαδίθηπν (live stream) 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη δηάθνξεο εθδειώζεηο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Γνξηπλίσλ (ι.ρ. Γηαγσληζκφο 

Γεκνηηθνχ Τξαγνπδηνχ ζηα Λαγθάδηα) 

 

3) Έθδνζε κεληαίνπ Newsletter ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ην Γεκνηηθφ Έξγν 

θαη ε πξφνδφο ηνπ θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ 

θαη Πξνέδξνπ ΓΗ.Κ.Δ.Γ.. 

 

4)  Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Δλόηεηαο ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηνπ Γήκνπ 

φπνπ  ζα παξέρεηε ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε 

πεξηνρή. Θέινπκε ην πνιίηε αξσγφ θαη ζπκπαξαζηάηε δηόηη ν Γήκνο δελ 

είλαη νη αηξεηνί ηνπ αιιά νη δεκόηεο ηνπ. 

 

 

5) Μεληαία –δηαδηθηπαθή- δεκόζηα επηθνηλσλία ηνπ Γεκάξρνπ κε ηνπο 

πνιίηεο-δεκφηεο  (γηα απηνχο πνπ δε δηακέλνπλ ζηε Γνξηπλία θαη δελ είλαη ζε 

ζέζε λα επηζθεθζνχλ ην Γεκαξρείν). Οη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εξσηνχλ ην Γήκαξρν θαη απηφο ζα απαληά.  

 

  

6) Ζιεθηξνληθή ζειίδα (π.ρ.www.odigosgortynias.gr) ζηελ νπνία ν θάζε 

επαγγεικαηίαο (ηεο πεξηνρήο) ζα θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη- θαηαρσξήζεη ηα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζήο ηνπ έηζη ψζηε ε ηειεπηαία λα πξνβιεζεί αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ- κεηξψν (επαγγεικαηηψλ).  

 

7) Γηελέξγεηα ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο θαη ηειεθσληθήο γξακκήο ζηελ 

νπνία ν Γεκφηεο ζα κπνξεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα ελεκεξψλεη ηνπο 

http://www.odigosgortynias.gr/
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αξκνδίνπο γηα πξνβιήκαηα πνπ «μαθληθά» πξνέθπςαλ θαη ρξίδνπλ άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο. 

 

 

8) Αλαβάζκηζε δεκνηηθήο ηζηνζειίδαο. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη 

δεκνζίεπζε απηψλ ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν ηεο πεξηνρήο. 

 

9) Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε 

Γνξηπλίαο. 

 

10) Γηελέξγεηα Ζιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ (e-procurement) θαη 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ (e-auctions). Σην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

πξνκήζεηαο δεκηνπξγείηαη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα φπνπ απφ ηε κηα 

πιεπξά βξίζθεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή θαη απφ ηελ άιιε κηα κεγάιε γθάκα 

ΤΟΠΙΚΩΝ πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα θαη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ 

ηε δεθάδα. Αθξηβψο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Γήκνο ζα ζέιεη λα αγνξάζεη 

θάηη, κπαίλεη ζηε πιαηθφξκα θαη επηιέγεη ηελ θαιχηεξε ηηκή. Η ηαπηφηεηα 

ηνπ πξνκεζεπηή δελ αλαγλσξίδεηαη αθνχ εκθαλίδνληαη κνλάρα θσδηθνί.  

 

 

(Β) ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1) Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο (παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, επίιπζε 

γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ θ.ά.)  κε παξαγσγνχο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πγηή επηρεηξεκαηηθή 

νηθνλνκηθή κνλάδα (π.ρ. γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, πξντφληα κειηνχ) γχξσ 

απφ ηελ νπνία ζα «θηηζηεί» ην brand name «ΓΟΡΣΤΝΗΑ».  

 

2) Γεκηνπξγία «ρσξηνύ παξαγσγνύ» φπνπ ν Γήκνο ζα παξαρσξήζεη κηα 

έθηαζε πξνθεηκέλνπ νη Γνξηχληνη επαγγεικαηίεο λα εθζέηνπλ θαη λα πσινχλ 

ηα παξαδνζηαθά ηνπο πξντφληα.  

 

3) Αμηνπνίεζε ηπρόλ αλεθκεηάιιεπησλ αγξνηηθώλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ νη 

νπνίεο ζα παξαρσξεζνχλ αξρηθά δσξεάλ ζε λένπο αγξφηεο πξνθεηκέλνπ απηνί 

λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ επηρεηξεκαηηθά αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν λέεο 

θαιιηέξγεηεο.  

 

4) Γηελέξγεηα εκηλαξίσλ/ Δξγαζηεξίσλ (work-shop) κε θχξην άμνλα ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ (π.ρ. μελνδφρνη, παξαγσγνί 

πξσηνγελή ηνκέα θηι) 
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5) Πξνζπάζεηα από πιεπξάο δήκνπ λα εμαζθαιηζηνύλ πξνζθνξέο κε 

Αξθαδηθέο επηρεηξήζεηο γηα έθπησζε ζηα δίδαθηξα γηα καζήκαηα εθκάζεζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, μέλεο γιψζζεο θ.ι.π.. 

 

6) Γπλαηόηεηα παξαρώξεζεο δεκνηηθνύ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο 

ηεο ρνιήο Αξγπξνρξπζνρνΐαο ζηε Σηεκλίηζα  λα εθζέηνπλ –θπξίσο ζε 

πεξηφδνπο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο- ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο.  

 

7) Δμέηαζε ελδερνκέλνπ λα ηδξπζεί κε ζπλεξγαζία κε θάπνην εξεπλεηηθφ θέληξν 

κηθξό Ηλζηηηνύην (ειηάο, κειηνχ θηι) ππνβνήζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

παξαγσγψλ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

 

8) Αμηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο ησλ Λαγθαδίσλ. Τν 

εγθαηαιεηκκέλν ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα ζα αλαζηεισζεί κε πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα δηαρεηξηζηεί κέζσ ηεο ίδξπζεο Κνηλ. Σεπ..  

 

9) Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο αηνιηθνύ πάξθνπ ζην Γήκν 

Γνξηπλίαο . 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΗ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ                                                           

(Α) ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ (Β) ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-

ΤΠΟΓΟΜΔ (Γ) ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ  

 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 

1) πλεξγαζία κε ηε Μεηξόπνιε Γόξηπλνο & Μεγαινππόιεσο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη πξνβνιήο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κηα θαη ζηε 

Γνξηπλία βξίζθνληαη πνιινί ζξεζθεπηηθνί ηφπνη ιαηξείαο. Γελ είλαη ηπραίνο 

άιισζηε ν ραξαθηεξηζκφο ηεο Αξθαδίαο σο ην "κηθξφ Άγην Όξνο". 

 

2) Γεκηνπξγία ζρεηηθνύ ηαμηδησηηθνύ εληύπνπ (αμηνζέαηα, ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, επαγγεικαηίεο θηι). Τν έληππν απηφ ζα δηαλεκεζεί ζε 

επηκειεηήξηα, θιαδηθά πεξηνδηθά, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία & γξαθεία, θιαδηθέο 

ελψζεηο, πξεζβείεο θαζψο θαη ζε Γήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο φπνπ 

θπξηαξρεί έληνλα ην Αξθαδηθφ ζηνηρείν. 

 

3) Πξνβνιή ηεο Γνξηπλίαο κέζσ δηαθεκηζηηθώλ θαηαρσξήζεσλ ζε θεληξηθά 

ηζηνιόγηα blogs (κεδεληθό θόζηνο) θπξίσο ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ρεηκεξηλήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
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4) Πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ Γεκεηζάλαο θαη εθείλνπ 

ηεο Βπηίλαο (Σπλεδξηαθφο Τνπξηζκφο) κε απνζηνιή πιεξνθνξηαθνχ 

εληχπνπ ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο ηεο ρψξαο. 

 

5) πλεξγαζία κε ην ΣΑΗΠΔΓ έηζη ώζηε «γνξηπληαθά» αθίλεηα πνπ έρνπλ 

πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ (ι.ρ. πξώελ αλαηόξην Μάλαο, Ξελία Βπηίλαο) 

λα αμηνπνηεζνύλ. Σηφρνο ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζα είλαη λα γίλεη 

δηεθδηθεηηθή θαη παξεκβαηηθή ζηηο δηάθνξεο θεληξηθέο δνκέο-ππεξεζηέο ηνπ 

θξάηνπο. 

 

6) Πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε Γνξηπλία ζε ηφπν αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνύ 

Δπεμίαο. Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ησλ Λνπηξψλ Ηξαίαο.  

 

7) Πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο εκεξίδαο – ζην ζπλεδξηαθό θέληξν ηεο 

Γεκεηζάλαο- κε ηε ζπκκεηνρή ζπιιόγσλ (πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, 

εζεινληηθώλ θ.ά.) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Γνξηπλία. Σηελ εκεξίδα ζα 

εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ράξαμεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ζρεδίσλ δξάζεσλ πνπ 

ζα απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο Γνξηπλίαο.  

 

8) σζηή ιεηηνπξγία δνκώλ hotspot wi-fi. Ο Γήκνο Γνξηπλίαο κέρξη ζηηγκή 

δαπαλά ζε εηήζηα βάζε ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζεκείσλ πνπ ν δεκφηεο 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε δσξεάλ internet αιιά δπζηπρψο ηα ηειεπηαία 

θαζίζηαληαη κε ιεηηνπξγηθά.  

 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ- ΤΠΟΓΟΜΔ 

1) Αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνδνζθαίξνπ (5Υ5) κέζσ ηεο δηελέξγεηαο  

mini πξσηαζιήκαηνο αγψλσλ κεηαμχ ησλ Γνξηπληαθψλ ρσξηψλ θαηά ηα 

πξφηππα αληίζηνηρεο εθδήισζεο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηνλ πξψελ Γήκν 

Κνληνβαδαίλεο (αγψλεο θαιαζνζθαίξηζεο). 

 

2) Σπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή νκνζπνλδία θαιαζνζθαίξηζεο  γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αγώλσλ θαιαζνζθαίξηζεο 3Υ3 ζηελ πιαηεία ηεο 

Βπηίλαο, Σξνπαίσλ θηι φπσο αθξηβψο έιαβε ρψξα θαη ζε ινηπέο πεξηνρέο ηεο  

Διιάδνο (βι. http://www.basket.gr/3x3/9094-milko-3x3-pano-apo-700-paidia-

se-kalamata-kai-neapoli) 

 

3) Δμέηαζε ελδερνκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Κσπειαηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο 

λα δηεμαρζνύλ αγώλεο θσπειαζίαο ζηε Λίκλε Λάδσλα. Δπηπξφζζεηα 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο αγψλσλ beach volleyball θαη αγώλσλ πεηνζθαίξηζεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

 

http://www.basket.gr/3x3/9094-milko-3x3-pano-apo-700-paidia-se-kalamata-kai-neapoli
http://www.basket.gr/3x3/9094-milko-3x3-pano-apo-700-paidia-se-kalamata-kai-neapoli
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4) Καηαζθεπή κηθξνύ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ζηε Γνξηπλία φπνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νκάδεο πνπ ν Γήκνο ζα επηδηψμεη 

λα ηδξπζνχλ. Οκάδεο κπάζθεη, βφιετ θαη futsal  

 

5) Πηζηνπνίεζε παηδηθώλ ραξώλ  

 

ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

1) Αμηνπνίεζε θαηαζθελώζεσλ Βπηίλαο θαη άιισλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνο θηινμελίαο Γνξηχλησλ πνπ ελψ ζέινπλ λα 

επηζθεθηνχλ ηε πεξηνρή δπζηπρψο δε ην πξάηηνπλ επεηδή είηε δελ έρνπλ ρψξν 

δηακνλήο ή  ηα θαηαιχκαηα-ζπίηηα πνπ δηαζέηνπλ δελ είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα 

(ηδίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο) θαη ρξίδνπλ αλαθαίληζεο. 

2) Γεκηνπξγία Γνξηπληαθνύ Λεπθώκαηνο κε νινζέιηδεο θαηαρσξήζεηο γηα φια 

ηα ρσξηά ηεο Γνξηπλίαο ( κία (1) ζειίδα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαζψο 

θαη αλαθνξά νξηζκέλσλ ρξεζηηθψλ πιεξνθνξηψλ). Αλάξηεζε ηνπ Λεπθψκαηνο 

απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα www.discovergortynia.gr  

3) πλεξγαζία κε ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηελ επηζηεκνληθή ελόηεηα ηεο παξνρήο ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε summer school. 

4) πλεξγαζία κε ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ηνπο ππξνζβεζηηθνύο ζηαζκνύο, ηε 

δεκνηηθή πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηνπο εζεινληέο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζηελ 

πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί άζθεζε εηνηκόηεηαο ζηε βάζε ζελαξίνπ –

έθηαθηεο αλάγθεο- πξνζνκνίσζεο.  

 

Μιλτιάδης Γ. Λύτρας 

Τπ.Γήμαρτος Γήμοσ Γορτσνίας  

 

http://www.discovergortynia.gr/

