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Περίληψη

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του στρατηγικού
σχεδιασμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
6η
του
μήνα
Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την
αριθμ.40.316/5-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από
τα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έξι (6 ) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6 ) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαραμάντος Δημήτριος Δήμαρχος
Λαζαρίδης Γεώργιος Αντιδ/ρχος
Κέπετζη Ειρήνη Αντιδ/ρχος
Ματσουκατίδης Θεόδωρος Αντιδ/ρχος
Παρισόπουλος Γεώργιος Αντιδ/ρχος
Πολυχρονίδης Αναστάσιος Αντιδ/ρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο κ.Αποστολίδη Χαράλαμπο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 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 Α):
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»
Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’)
ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’.
5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:
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«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και
κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»
Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και
το Τεχνικό Πρόγραμμα.
γ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
δ. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης.»
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 εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.»
Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου αφού συγκέντρωσε τα
απαιτούμενα στοιχεία και γνώμες από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του
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 Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της




την εισήγηση του προέδρου
την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β’ άρθρο 63, και τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86
του Ν.3852/2010
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’)
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την υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση
ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου όπως
αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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