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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 26η /2012 πρακτικό της από 27ης ∆εκεµβρίου 2012 τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αριθµός απόφασης :

197/ 2012

Περίληψη: Έγκριση Έκθεσης ∆ιαδικασιών Κατάρτισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Φιλιατών για την περίοδο 2011-2014
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα
την 27η , του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
14425/20.9.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6) και
συγκεκριµένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ.
Μπουτάσης Ελευθέριος
Κωστάρας Σταύρος
Φερεντίνος Λάµπρος
Βλάχος Παρασκευάς
Μποροδήµου Γεωργία
Μπάντιος Ελευθέριος
Στεργίου Παναγιώτης
Τσότσης ∆ηµήτριος
Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.)
Σωτηρίου Παναγιώτης

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ρούµπης Γεώργιος
Λένης Φίλιππος
Γκίκας Θωµάς
Φερεντίνος Μιλτιάδης
Μποροδήµος Ιωάννης
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Καψάλης ∆ηµήτριος
Μποροδήµος Κων/νος
Τόλης Χριστόφορος
Ρέγκας Λαέρτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Τσέκας Νικόλαος
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2. Μάνος Κων/νος
3. Νικολαϊδου Ελένη
4. ∆άλλας Γεώργιος
5. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος ∆.Σ.)
6. Λάγκαρη Ειρήνη
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ.
Φωτιάδης Απόστολος, Μπότος Ηλίας, Γκόγκος Αλέξενδρος, Γκούσης Νικόλαος,
Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. ∆εµερτζή Όλγα και
Χρήστου Σωτήριος, για διευκρινήσεις επί των έργων και των τροποποιήσεων.
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Παππά Μηνά, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Στο άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’)
ΥΠΕΣ∆∆Α, όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 7 της υπ. αριθµ. 5694/03.02.2011
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. ορίζεται ότι:
«Για τον έλεγχο νοµιµότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ,
µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, έκθεση µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’)
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011
τεύχος Α'):
«Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίζεται ως ακολούθως:
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. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο
δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού
σχεδιασµού, τίθεται προς συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (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.
5. (4). 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
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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.
6. (5).Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός
µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για
τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
7. (6).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.
8. (7). 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.
9. (8).Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για
την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήµου και
δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.»
Βάσει των ανωτέρω και µε ευθύνη δική µου συντάχθηκε η επισυναπτόµενη έκθεση
σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
∆ήµου Φιλιατών την έγκριση της οποίας εισηγούµαι προς το δηµοτικό συµβούλιο.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε την έγκριση της εν
λόγω έκθεσης.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Παππά
Μηνά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επισυναπτόµενη Έκθεση ∆ιαδικασιών κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Φιλιατών 2012-2014
η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που
έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Υπογραφές)
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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