ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δεδομένα –Συνθήκες λειτουργίας
-Μείωση χρηματοδότησης από την Πολιτεία και αυστηρός έλεγχος
θάλεγα επιτροπεία στην Οικονομική διαχείριση,
-Επιδημία Κορονοϊού Μείωση εσόδων αύξηση εξόδων
Διάθεση δραστηριότητας στην κατεύθυνση των επιπτώσεων του
-Καμία ετοιμότητα από την απελθούσα Διοίκηση για απορρόφηση
χρηματοδοτικών προγραμμάτων
-Νέα πραγματικότητα στην λειτουργία της Υπηρεσίας και όλων των
Υπηρεσιών
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προμήθεια λογισμικών διαχείρισης για αύξηση εσόδων :
1. Open1 EasyPay Παραμετροποίηση - Προσαρμογή
της Λογιστικής (backoffice) για τη
διασύνδεση με το Open1 EasyPay ( ηλεκτρονικές
οφειλών )

πληρωμές

2. Open1Property Διαχείριση τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού
και Τ.Α.Π. για επεξεργασία δηλώσεων τετραγωνικών
Χρήση μηχανήματος POS για όλες τις συναλλαγές
Διασύνδεση με χρήση κωδικών στον govhub.gr για άντληση στοιχείων
οφειλετών, στοιχείων δηλαδή από το μητρώο της ΑΑΔΕ
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διαδικασιών προμηθειών
Ολοκλήρωση ενός διαχειριστικού ελέγχου και ενός κατασταλτικού, με
συστάσεις συμμόρφωσης οι οποίες ήδη έχουν ενσωματωθεί στην
καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών

ταυτοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι οφειλέτες. 31/12/2020 από το
σύνολο των 70.000,00 περίπου οφειλετών υπολείπονται 708 μη
ταυτοποιημένοι. Είναι περιπτώσεις πριν από 15 τουλάχιστον χρόνια

-Γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα από το προσωπικό και
αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας με επιτυχία με μόνη
--καθυστέρηση στην εξόφληση ορισμένων τιμολογίων
που
οφειλόταν κυρίως στην καθυστερημένη και μαζική έκδοση τους από
τους πιστωτές,
-για μεγάλα ποσά
ληξιπρόθεσμα,

αξιοποιήθηκαν

οι

χρηματοδοτήσεις

για

-Με την δραστηριοποίηση του Δημάρχου σε κεντρικό επίπεδο
επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση του «εξοικονομώ» για το Δήμο μας
σε ποσοστό περίπου 90%,
-Μείωση οφειλών στην αγορά από 4, στα 2 εκατ.
-Καταγραφή των τ.μ. και αναπροσαρμογή του τέλους των
βοηθητικών με μείωση αυτή,
- Η βεβαίωση των οφειλομένων άγγιξε το 90 % τ σε
εισπραξιμότητα,
- Λύθηκε το θέμα των δανειακών δόσεων μεταξυ Δήμαου και
ΔΕΥΑΚ που αφορούσε την ΔΕΠΕΠΟΚ

- Αντιμετωπίσθηκε μια χρονίζουσα και ζέουσα κατάσταση με
Μελέτες και διαγωνισμούς πεδίο όμως που χρειάζεται
περαιτέρω βελτίωση ,και όλα αυτά σε μία έντονη
αντιπαλότητα Υπηρεσιακών παραγόντων με αποτέλεσμα να
μεταφέρονται σε επίπεδο αιρετών ζητήματα καθημερινότητας
που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε Υπηρεσιακό επίπεδο,
- Η προσπάθεια είναι προσανατολισμένη στο περιορισμό της
γραφειοκρατίας σ’αυτό τον τομέα με μελέτες που θα
καλύπτουν το συνολο των αναγκών συγκεκριμένων
συγκεκριμένου έργου του Δήμου, ώστε να είναι προσιτή η

παρακολούθηση της εξέλιξης του Οικονομική και πραγματική,
αλλά και να επιτυγχάνονται όσο το δυνατό μεγαλύτερες
εκπτώσεις,
Στόχος μας της τεχνολογίας και η παραμετροποίηση των
δυνατοτήτων των Υπαλλήλων ώστε να λειτουργεί η Υπηρεσία
αυτοματοποιημένα και να απαιτείται η παρέμβαση μας ως
αιρετών σε στάδια, επίπεδα καθορισμού και επίτευξης
πολιτικών στόχων με γνώμονα τον Δημότη, τις ανάγκες του
και την ανέλιξη του Δήμου σε συμπαραστάτη του στη δύσκολη
εποχή που περνάμε και που θα ακολουθήσει.
Η αναγνώριση πρωτοβουλιών στο προσωπικό το γεμίζει
αυτοπεποίθηση και το κάνει να ενστερνίζεται την φιλοσοφία
μας και να συντελεί στην προαγωγή των στόχων που θέτουμε
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία, σε πρώτη φάση, του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής
παρουσιών των υπαλλήλων
-Εκδοση αδειών κατάληψης μιας και δεν μπορεί να γίνει λόγος για
καταστημάτων κινήθηκε ικανοποιητικά,
-Η διαμόρφωση του χώρου του ληξιαρχείου έδωσε άλλη μορφή στο
χώρο, όμως απαιτείται περαιτέρω αξιοποίηση του Υπαλληλικού
δυναμικού και αντιμετώπιση των πολιτών με πνεύμα συνεργασίας,
- Αξιοποιήθηκε έστω και δειλά το πρόγραμμα +55,,είναι
απαραίτητο να διευρυνθεί ώστε να βοηθηθούν πολλοί
δημότες μας που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση σε
δύσκολες συνθήκες εξεύρεσης εργασίας,
- Κινητικότητα αγγίζει ήδη το 65 % το εναπομείναν προσωπικό
- Χωρίς καθυστέρηση η επιστροφή μειωμένων τελών σε
ευαίσθητες ομάδες δημοτών μας
- Επίδομα απομακρυσμένης περιοχής και Υπερωρίες
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