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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 4 της  25/04/2017

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ
Αριθμ.Απόφασης   97/2017

                                                              Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού
                                                                    Προγράμματος 2015-19 του Δήμου Κιλελέρ

Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25 του μηνός Απριλίου του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 19.30  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ ύστερα
από την αριθμ.6628/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 παρ.5
του ν.3852/2010  και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1.- Νανούλης Θεοφάνης
2.- Τσιχίτας Χρήστος 2.- Θεοδωρούλης Κλεάνθης
3.- Ρεντζιάς Αντώνιος
4.- Κουκούτσης Ιωάννης
5.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος
6.- Χατζούλης Αχιλλέας
7.- Αραμπατζής Μιλτιάδης
8. Καλέτσιος Σπυρίδων
9. Φιλιππούλης Κων/νος
10.-Τσινούλης Τριαντάφυλλος
11.- Σωτηρίου Σωτηρίου
12.-, Μπακαλόπουλος Ιωάννης
13. Πινάκα Ιωάννα
14.-Βισβίκης Βάϊος
15-Μακρόπουλος Ευάγγελος
16. Χατζούλης Χρήστος
17. Ρίζος Κομήτσας
18.-Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή 
19.- Χατζούλης Βασίλειος
20.- Πασχούδης Γεώργιος
21.Ζαχαριάς Ιωάννης
22- Σκρίμπας Γεώργιος
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23.- Καρυούδης Γεώργιος
24.- Αγγλοπούλου-Μερτζανίδου Όλγα   
25.- Σταμουλακης Βασίλειος

    
Επίσης παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος
Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου
υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο  στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι:
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων εδώ και καιρό και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Νταμπεγλιώτη Κων/νος θα μας ενημερώσει
σχετικά.
Αφού έλαβε το λόγο ο κ. Νταμπεγλιώτης ανέφερε το ιστορικό κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως παρακάτω:
Σύμφωνα με  την  υπ΄αριθμ.  41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος  Β')
«Περιεχόμενο,  δομή  και  τρόπος  υποβολής  των  Πενταετών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  των
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  α'  βαθμού  για  τη  δημοτική  περίοδο  2014-2019» -η
έκδοση  της  οποίας  γνωστοποιήθηκε  με  το  υπ’  αριθμ.  43024/5.11.2014  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών/Γεν.Δνση Οικον. Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης/ Δνση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
Τ.Α./  Τμήμα  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ΟΤΑ,  οι  Δήμοι  πρέπει  εντός  του  1ου  εξαμήνου  της
δημοτικής περιόδου να καταρτίζουν πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα (με το υπ’ αριθμ. 8586/31-
3-2015 έγγραφο  του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γεν. Δνση Οικ. Υπηρεσιών &
Διοικ. Υποστήριξης/Δνση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής ΤΑ/Τμ. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ,
δόθηκε  η  δυνατότητα  παράτασης  ολοκλήρωσης  κατάρτισής  τους  εντός  εύλογου  χρονικού
διαστήματος). Ακολούθως, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης.
Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την
έναρξη  λειτουργίας  αυτής  στην  αντίστοιχη  αρμόδια  υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  με
ευθύνη  του  Δημάρχου,  έκθεση  με  τις  διαδικασίες  κατάρτισης  του  Πενταετούς  Επιχειρησιακού
Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο"
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'):
"Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:
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.
Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για
συζήτηση και ψήφιση.
Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για
διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς
και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις,
εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
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Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο
κείμενο  στρατηγικού  σχεδιασμού,  το  οποίο  αποτελεί  προπαρασκευαστική  πράξη  της  διαδικασίας
κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία
προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την
επόμενη  περίοδο  και  τις  δράσεις  για  την  επίτευξη  των  στόχων  αυτών,  ιεραρχημένες  κατά  σειρά
προτεραιότητας.
Το  διοικητικό  συμβούλιο  του  κάθε  Νομικού  Προσώπου  του  Δήμου,  λαμβάνει  απόφαση  για  τους
στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
Η  αρμόδια,  κατά  τις  οργανικές  διατάξεις  κάθε  δήμου,  υπηρεσία  επί  θεμάτων  προγραμματισμού
επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη
διαδικασία  διαβούλευσης  και  συντάσσει  το  σχέδιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος,  το  οποίο
υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων του δήμου.
Το  εγκεκριμένο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα,  μετά  τον  έλεγχο  νομιμότητας  για  την  τήρηση  της
διαδικασίας κατάρτισης του, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο."
Με ευθύνη του Δημάρχου συντάχθηκε η παρακάτω έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2015-19 του Δήμου Κιλελέρ και η οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-
19 ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά που εκπονείται από τον Δήμο
Κιλελέρ  υπό  την  σημερινή  διευρυμένη  του  μορφή  με  την  εφαρμογή  του  N.3852/10  (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι νομοθετημάτων:
Άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α΄/08-06
2006).
Άρθρο 266 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Εγκύκλιος 45/58939/25-10-2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το σκοπό την διάρθρωση και τους στόχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Εγκύκλιος 66/50837/14-09-2007 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Ε.Π. ΟΤΑ
α΄βαθμού.
Π.Δ.185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-09-2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29-09-2011).
«Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α.
η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Το εγκεκριμένο με την υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ (ΑΔΑ:
ΒΕΙΕΩΕΝ-ΣΤΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2013-14.
Την αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»
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Σκοπός του 5ετους Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής και
της  εσωτερικής  ανάπτυξης  του,  σε  εναρμόνιση  με  τις  κατευθύνσεις  αναπτυξιακού  σχεδιασμού  σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις  νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Βασικές επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελούν τα εξής :
Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, 
Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού. 
Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του
ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Είναι  ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης  και  βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του
ΟΤΑ (δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο).
Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του.
Είναι  οργανικό  στοιχείο  της  καθημερινής  λειτουργίας  και  διοίκησης  του  Δήμου  και  μέρος  του
προγραμματικού του κύκλου.
Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης
Η λήψη  των  αποφάσεων  προγραμματισμού  πρέπει  να  στηρίζεται:  στην  ανάλυση  της  υφιστάμενης
κατάστασης, στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. 
Αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των
οργάνων  διοίκησης  και  υπηρεσιών  και  είναι  ευρύτερα  γνωστό  στους  εργαζόμενους  του  ΟΤΑ,
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.
Αποτελεί  προϊόν  συλλογικής  εργασίας  όλων  των  δομών  του  Δήμου  και  οδηγεί  στην  ανάληψη
δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος
εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.
Το  Πενταετές  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  συνιστά  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  τοπικής  και
οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και
χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Εμπεριέχει  ένα  συνεκτικό  σύνολο  Αξόνων  Προτεραιότητας  για  δράσεις  τοπικής  ανάπτυξης  και
αποσκοπεί  στην  υλοποίηση  του  αναπτυξιακού  σχεδιασμού  του  ΟΤΑ  α'  βαθμού.  Στο  Πενταετές
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  καθορίζονται  οι  στρατηγικοί  στόχοι  και  οι  προτεραιότητες  της  τοπικής
ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων και
παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 η
δομή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ως εξής:  

1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο έχει τους παρακάτω σκοπούς :
αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου
του  Ο.Τ.Α.  και  των  Νομικών  Προσώπων  του,  ως  οργανισμών  και  αξιολογείται  η  υφιστάμενη
κατάσταση,
διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που
πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
προσδιορισμός της στρατηγικής του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.
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Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ακολουθεί και καταρτίζεται μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου
και την προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης, αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και αποβλέπει:
στον προσδιορισμό  των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α.
διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα,
στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου,
κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων
ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης,
στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών
διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,
ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις ενώ καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,
συσχετίζονται  οι  δράσεις  με  οικονομικές  πηγές  και  συμπληρώνεται  σχετικό  έντυπο-πίνακας
προγραμματισμού,
καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης
όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου,
εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας,
υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος
για κάθε έτος της πενταετίας
καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.
Σε ότι αφορά την διαδικασία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία :
Mε  τα  υπ΄αριθμ.  21513/17.10.2014,  21662/21.10.2014,  22452/3.11.2014   και  24328/27.11.2014
έγγραφα-  ζητήθηκε  η  υποβολή  προτάσεων  και  η  συμπλήρωση  ειδικών  ερωτηματολογίων  ενώ  το
αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού  συνεργάσθηκε με  τις  υπηρεσίες,  τις  Τοπικές  Κοινότητες  και  τα
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
Παράλληλα το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του
Δήμου  αλλά  και  με  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο  προκειμένου  να  υποβάλλει  κάθε  ενδιαφερόμενος
πολίτης ή φορέας τις διαπιστώσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις του.
Επιπλέον με την υπ΄αριθμ 23712/19.11.2015 απόφαση Δημάρχου Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΒΑΥΖΩΕΝ-ΔΚΨ)
συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας  µε  παράλληλα  καθήκοντα  για  την  υποβοήθηση  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής,  του   Τμήματος  Προγραμματισμού  και  όλων  των  θεσμικά  εμπλεκόμενων  οργάνων,
υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κιλελέρ στην διαδικασία  κατάρτισης  του νέου 5ετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφού έλαβε υπ΄ όψιν τις
εισηγήσεις των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του Δήμου,  των συμβουλίων των δημοτικών ή
τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς
και  τις  γενικότερες  κατευθύνσεις  της  δημοτικής  αρχής  συνέταξε  το  Στρατηγικό  Σχέδιο  το  οποίο
υπέβαλε, με το υπ΄αριθμ 9292/25.5.2015 έγγραφο, στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Κιλελέρ.
Με την υπ. αριθμ. 2/2015 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δ.Σ., την έγκριση
της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Κιλελέρ (Στρατηγικός Σχέδιο).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.  274/2015 απόφαση του, ΑΔΑ: ΩΑΖΦΩΕΝ-0ΡΩ) ενέκρινε το
Στρατηγικό σχέδιο
Με ευθύνη του Τμήματος  Προγραμματισμού,  διενεργήθηκε ανοικτή  δημόσια διαβούλευση  επί  του
εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου (ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου με ειδικό ερωτηματολόγιο,
δημοσίευση στην εφημερίδα «Ελευθερία» στις 29/11/2015).
Με  τα  υπ΄αριθμ  2636/11.2.2016,  2298/8.2.2016  έγγραφα  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  και
9186/24.5.2016 έγγραφο του Δημάρχου, ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων από τις Υπηρεσίες, τα Τοπικά
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Συμβούλια και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.Λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις ένταξης δράσεων από
όλα τα ΔΣ των Νομικών Προσώπων 
-  ΔΕΥΑΚ, υπ΄αρ 52/2016 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΓΓΕΟΚΚ3-ΠΞΕ)
- ΟΠΑΠ, υπ΄αρ. 60/2016 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΩΥ2ΟΚΚ5-Π5Θ)
- ΚΔΕΚ, υπ΄αρ. 58/2016 απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ: 6ΠΥΣΟΚΚΝ-ΩΛ0)
-  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  υπ΄  αρ  15/2016  απόφαση  Δ.Σ.  (ΑΔΑ:
75ΥΤΟΚΚ8-0Ω7) ΚΑΙ 
-  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,   υπ΄αρ.  12/2016  απόφαση  Δ.Σ  (ΑΔΑ:
Ψ6ΥΜΟΚΚ8-ΚΕΙ)
και ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Καταρτίστηκε  το   Επιχειρησιακό  Σχέδιο  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  υποβλήθηκε  στην
Εκτελεστική Επιτροπή με το υπ΄αριθμ 2356/16.2.2017 έγγραφό του.
Πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  επί  του  σχεδίου  σε  εκτός  ημερήσιας
διάταξη συζήτηση του θέματος προκειμένου να υποβληθούν και από τα μέλη αυτού προτάσεις ή/και
παρατηρήσεις.
Με την υπ. αριθμ. 1/2017 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δ.Σ., την έγκριση
της  Β’  Φάσης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  2015-2019  του  Δήμου  Κιλελέρ  (Επιχειρησιακό
Σχέδιο).
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του
Δήμου Κιλελέρ (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με την υπ΄αριθμ 96/2017 απόφασή του.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση της εν λόγω έκθεσης.
Ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κομήτσας Ρίζος αφού έλαβε το λόγο ανέφερε ότι έχουμε δεί
το επιχειρησιακό πρόγραμμα και συμφωνούμε. Όμως έχουμε επιφυλάξεις κατά πόσο θα υλοποιηθεί και
για το αν υπάρχουν χρηματοδοδτικά προγράμματα. Πάντα τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν
φιλολογικά ένα ωραίο όραμα. Όταν δεν υλοποιούνται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης τότε είναι
άσχημα. Θυμάμαι με θλίψη ανέφερε το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004. Συμφωνούμε με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα και ευχόμαστε να υλοποιηθεί.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουμε πολλά έργα που θέλουμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ  και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει σημασία.
Ο Δ.Σ. Σταμουλάκης Βασίλειος ανέφερε ότι όπως και να συζητηθεί το θέμα υπάρχει ο προβληματισμός
αν μπορεί το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των δημοτών με τις
υπηρεσίες του Δήμου. Όμως είναι δυνατόν με αυτές τις πολιτικές της Δημοτικής Αρχής της μη
διεκδίκησης μαζί με τα λαϊκά στρώματα είναι δυνατόν να υλοποιηθεί?                                     
Καταψηφίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2015-2019 γιατί θα φορτωθούν τα βάρη στους
δημότες για την όποια υλοποιήσή του.  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 
Το άρθρο της υπ' αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
το κείμενο της  έκθεσης σχετικά με  τις  διαδικασίες  κατάρτισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος
περιόδου 2015-19 του Δήμου Κιλελέρ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την  έκθεση  περί  διαδικασιών  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του  Δήμου
περιόδου 2015-19 του Δήμου Κιλελέρ
Για τον έλεγχο νομιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος η Έκθεση υποβάλλεται στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ.Σ. κ. Σταμουλάκης Βασίλειος καταψηφίζει την έγκριση της έκθεσης των διαδικασιών κατάρτισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 για τους λόγους που αναφέρει στην τοποθέτησή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 97/2017
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:               
 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
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