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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Της αριθ.18/3-11-2015 Τακτικής συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. 

        Στο Παρανέστι, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

σήµερα  την 3η  του µηνός  Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα   Τρίτη  και ώρα 18:00 συνήλθε σε δηµόσια 

Τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 6604/29-10-

2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε 

αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους 

Προέδρους των συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών η ∆ήµαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα , ο προϊστάµενος της Τ.Υ. του 

∆ήµου Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος, ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος και η Προϊσταµένη του ΝΠ∆∆ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής 

& Παιδείας του ∆ήµου Μπούφη Αννα . 

Παρουσία του  Ειδικού  γραµµατέα : Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ  µε βαθµό Γ΄  

∆ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο  σύνολο των  (17) 

µελών παραβρέθηκαν (15) µέλη τα οποία είναι :    

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουτεκίδου Μεταµόρφη 1.Στυλιανίδης Αναστάσιος 
2. Γιανταµίδης Ιορδάνης 2.Μαζαράκης Γεώργιος 
3. Βογιατζόγλου Αναστάσιος              (Αν και κλήθηκαν νόµιµα ) 
4. Ελευθεριάδης Χρήστος        
5. Ανανιάδης Ιορδάνης  
6. Ματζαρίδης Νικόλαος  
7. ∆ίγκας Ιωάννης  
8. Τσακίρη Αθηνά  
9. Μουστακίδης Γεώργιος  
10. Εφραιµίδης Γεώργιος  
11. Κουκαριώτης Παναγιώτης  
12. Καγιάογλου Νικόλαος  
13. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
14. Σαχινίδης Σταύρος  
15. Παρλόγλου Μιχαήλ  

 
Το 22ο θέµα αναβλήθηκε, διότι το συγκεκριµένο θέµα τέθηκε στην ηµερήσια διάταξη ύστερα από αίτηση 

του συνόλου των ∆.Σ. της αντιπολίτευσης και λόγω της απουσίας του ∆.Σ. Στυλιανίδη Αναστάσιου, ο 

οποίος θα ήταν ειδικός αγορητής  του θέµατος , ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης πρότεινε την αναβολή 

του και  το ∆.Σ. συµφώνησε οµόφωνα .  

1.Πριν την έναρξη συζήτησης του  6ου  εκτάκτου  θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµ. Σύµβουλος Καγιάογλου Νικόλαος. 

2.Πριν την έναρξη συζήτησης του  4ου  τακτικού  θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµ. Σύµβουλος Μουστακίδης Γεώργιος. 

3.Πριν την έναρξη συζήτησης του  4ου  τακτικού  θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµ. Σύµβουλος Σαχινίδης Σταύρος. 

4.Πριν την έναρξη συζήτησης του  13ου  τακτικού  θέµατος αποχώρησε ο ∆ηµ. Σύµβουλος Παρλόγλου Μιχαήλ. 
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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαραλαµπίδης Χαράλαµπος (Πρ. Τ.Κ.Νικηφόρου 1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος(Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Αδριανής 
2. Παναγιωτίδου Κατίνα (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς 2. Σιδηρόπουλος Χρυσόστοµος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) 
3. Χατζησαββίδης Γεώργιος(Εκπρ.Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 3. Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Παρανεστίου 
4. Αλωνίδης Ανθιµος(Εκπρ.Τ.Κ.Θόλου)           4. ∆ηµητριάδης Γεώργιος (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου) 
 5. Τσίνογλου Κων/νο(Εκπρ.Τ.Κ. Ψηλής Ράχης) 
 6. Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης)              
           Αν και κλήθηκαν νόµιµα  

1)Πριν την έναρξη συζήτησης του  5ου  εκτάκτου  θέµατος αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τ.Κ.  Νικηφόρου 

Χαραλαµπίδης Χαράλαµπος 

2)Πριν την έναρξη συζήτησης του  3ου  τακτικού  θέµατος αποχώρησε ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 

Χατζησαββίδης Γεώργιος. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθεί  απόφαση  για 

έξι  (6) θέµατα  εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010,  που είναι τα εξής: 

 

1) «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συµµετοχή   ενός δηµοτικού συµβούλου του δήµου Παρανεστίου ως 

τακτικού µέλους για Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και µεταφορών (υπηρεσιών) του Π.∆. 

28/1980 για το έτος 2015 και β) ενός δηµοτικού συµβούλου ως αναπληρωµατικού µέλους για την 

συγκρότηση της επιτροπής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2015, τροποποίηση :1) της αριθ. 

αριθ. 163/2015 απόφαση του  ∆.Σ. και συγκρότηση εκ νέου  της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και 

µεταφορών (υπηρεσιών) του π.δ. 28/1980 για το έτος 2015 και 2) της αριθ. αριθ. 18/2015 απόφαση του  

∆.Σ. και συγκρότηση εκ νέου  της Επιτροπής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2015» 

2) Αλλαγή τίτλου του έργου «Εξοπλισµός και συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Παρανεστίου 

προϋπολογισµού 35.900,48 Ευρώ µε τον νέο τίτλο «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

∆ηµοτικού Σχολείου Παρανεστίου και περιβάλλοντος χώρου» και τροποποίηση του τεχνικού 

προγράµµατος και προϋπολογισµού έτους 2015. 

3)  Ορισµός ειδικότητας για την απασχόληση ενός ατόµου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 

4) Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριµήνου (1/7/2015-30/9/2015) προϋπολογισµού οικον. έτους   

2015 

5) Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 του ∆ήµου Παρανεστίου. 

6) Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Παρανεστίου 2015-2019  - Φάση Α’ 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 

 

� Τα ανωτέρω  θέµατα κρίνονται επείγοντα  για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία  του ∆ήµου και την 

αποφυγή ζηµίας του. 

 

Κατόπιν η πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον των θεµάτων. 

Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 αποφάσισε οµόφωνα  α):για το κατεπείγον των θεµάτων και β) την συζήτηση και την λήψη 

απόφασης για τα ανωτέρω θέµατα. 
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6ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:« Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Παρανεστίου 2015-

2019  - Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασµός» 

 

 

   Η Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου εισηγούµενη το 6ο έκτακτο θέµα έθεσε υπόψιν του ∆.Σ. 

την αριθ. 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής 

«H Πρόεδρος εισηγούµενη το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:    
Το επιχειρησιακό Πρόγραµµα των ∆ήµων έχει σκοπό την προώθηση της τοπικής και της εσωτερικής 

ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο και τις νέες αρµοδιότητες που ορίζει το Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Ο θεσµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων έχει ήδη διανύσει µια 7ετία από την πρώτη εφαρµογή 

του, στους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων. Από το 2011 επεκτάθηκε και σε µικρότερους 

πληθυσµιακά ∆ήµους, όπως είναι ο ∆ήµος Παρανεστίου. 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίζεται για πρώτη φορά, 

η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. 

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α) µε 

σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α' βαθµού για 

την κατάρτιση των Ε.Π., όπως µε: 

1. Την υπ' αρ. 18183/13-4-2007 (ΦΕΚ 534 /Β/2007) Υπουργική Απόφαση στην οποία καθορίστηκε 

η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

2. Την µε αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις διαδικασίες 

κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α' βαθµού. 

4. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α' βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων. 

5. Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η Υ.Α 18183/13-

4-2007. 

6. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) o' βαθµού». 

7. Την Υ.Α.  41179/23-10-2-14 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των πενταετών 

 
Αριθµ. Απόφασης 173 /2015 

ΑΔΑ: Ω6ΙΙΩΞΗ-Ξ1Ψ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                        18ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015  

   

4 
 

επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού 

για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019. 

Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ), το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (ΕΠ∆) 

και ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το ΕΠ∆, αποτελεί 

µέρος του και επισυνάπτεται σ' αυτό ως Παράρτηµα. 

Οι µικροί πληθυσµιακά δήµοι που είναι υποστελεχωµένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής 

υποδοµής, δύναται να καταθέτουν επιχειρησιακό πρόγραµµα απλοποιηµένης µορφής. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Παρανεστίου περιλαµβάνει : 

1. Στρατηγικό Σχεδιασµό των ∆ράσεων του ∆ήµου  

2.  Επιχειρησιακό Σχέδιο   

3. ∆είκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης (∆είκτες εισροών, εκροών αποτελέσµατος) 

Αναλυτικότερα, στο Στρατηγικό Σχέδιο: 

 α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά 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,  

β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα 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, 

γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά του. 

Έτσι, στο στρατηγικό σχεδιασµό περιλαµβάνονται : 

1α. Η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου στους 

τοµείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και 

Αθλητισµός» και «Τοπική οικονοµία και απασχόληση». 

1β. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος 

του ∆ήµου, των υπηρεσιών του και των Ν.Π. 

1γ. Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής του ∆ήµου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου που 

οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» 

Άξονας 3ος«Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» 

Άξονας 4ος «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου» 

    1δ. Προβλέπονται οι συνεργασίες µε όµορους ∆ήµους και την Περιφέρεια για τη διασφάλιση του 

συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών 

αλλά και συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας-∆ήµου. 

Ακολούθως, το Στρατηγικό  Σχέδιο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έπονται οι 
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∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης. 

 Είναι πιθανή η  αναθεώρηση σηµείων του Στρατηγικού Σχεδίου µε βάση τα συµπεράσµατα της 

διαβούλευσης.  

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: 

α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και τα θεσµοθετηµένα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της 

µακροπεριφερειακής στρατηγικής. 

β.  Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη µορφή αξόνων οι οποίοι 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα. Κάθε µέτρο εξειδικεύεται 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,  

γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαδηµοτικών συνεργασιών 

διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων µπορεί να 

είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. 

στους οποίους συµµετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δοµές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συµβάσεις 

συνεργασίας του Ο.Τ.Α. µε άλλους φορείς.  

δ. οµαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου,  

ε. ιεραρχούνται και προγραµµατίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους,  

στ. συσχετίζονται οι δράσεις µε οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας 

προγραµµατισµού, 

ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης 

όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου,  

η. εκτιµώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηµατοδότησης για κάθε 

έτος της πενταετίας, 

θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράµµατος για 

κάθε έτος της πενταετίας, 

ι. καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος ανά έτος και πηγή χρηµατοδότησης. 

Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος καταρτίζονται ∆είκτες 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε ∆είκτες Εισροών, Εκροών και 

Αποτελέσµατος. Οι ∆είκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου αυτοί να 

καταστούν µετρήσιµοι. Σε κάθε ∆είκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή − στόχος για κάθε δράση.  

Έτσι, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που  αναλύεται σε Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν 
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καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και σε δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική 

του ∆ήµου γίνεται ιεράρχηση & προγραµµατισµός των δράσεων, εκτίµηση του προϋπολογισµού των 

δράσεων, εκτίµηση των εσόδων και των πηγών χρηµατοδότησης, κατανοµή των εσόδων στα έτη για την 

κάλυψη των δαπανών των δράσεων, προσδιορισµός ∆εικτών Παρακολούθησης (εισροών, εκροών και 

αποτελέσµατος) και Αξιολόγησης µε βάση τους οποίους θα πραγµατοποιείται η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ακολουθεί η έγκριση από το ∆.Σ. του κάθε Νοµικού 

Προσώπου του ∆ήµου των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν, και η έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο έλεγχος από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) για τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης του 

προγράµµατος, µε υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριµένης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τέλος η 

δηµοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το ∆ήµο µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του 

δήµου και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να αναθεωρηθεί µετά τη σύνταξη της ενδιάµεσης έκθεσης 

αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται µε την ολοκλήρωση του απολογισµού του τρίτου έτους της δηµοτικής 

περιόδου. Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη λαµβάνεται µε την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 

 Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίµηνο της δηµοτικής περιόδου.  

Όπως γνωρίζεται µε το υπ’ αριθµ. 4938/12-08-2015 έγγραφό µας ζητήθηκε απ’ όλους τους 

Προέδρους των Τ.Κ να αποστείλουν εµπρόθεσµα αποφάσεις συµβουλίων των Τ.Κ  στην εκτελεστική 

επιτροπή στις οποίες να απαριθµούνται µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των 

αναγκών των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, οι δράσεις που πρέπει να 

περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

∆ήµου Παρανεστίου 2015-2019 -Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασµός το οποίο είχε προηγουµένως διανεµηθεί 

στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και για την σύνταξη του οποίου είχαν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των 

Τ.Κ του ∆ήµου Παρανεστίου.  

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι Αντιδήµαρχοι, οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

και οι παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, εξέφρασαν την 

αποδοχή τους για το προτεινόµενο σχέδιο.  

Καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή,  σύµφωνα µε το Π.∆. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού και την υπ’ αριθµ 41179/23-10-2014 ΥΑ που καθορίζει το 

περιεχόµενο, την δοµή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού 

όπως αποφασίσει την έγκριση του Σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος του ∆ήµου, να αποφασίσει την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου 

Παρανεστίου 2015-2019- Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασµός  προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία 

κατάρτισης του. Το πλήρες κείµενο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και διαλογική συζήτηση µεταξύ των παρόντων,  η Εκτελεστική 

Επιτροπή  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   

Την έγκριση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Παρανεστίου 2015-2019 - 

Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασµός , όπως υποβλήθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και το 

εισηγείται προς συζήτηση και ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Παρανεστίου.  

    Το πλήρες κείµενο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης» 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και η πρόεδρος κάλεσε τους 

∆ηµοτικούς Συµβούλους, τους Προέδρους των Τ.Κ. καθώς και τους εκπροσώπους των Τ.Κ.  να 

αποφασίσουν  σχετικά.        

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») ,Το άρθρο 

79 παρ. 1 του Ν.4172/2013,  Τις διατάξεις του Π.∆. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) 

όπως τροποποιήθηκαν µε το  Π.∆. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)  ,Την Υπουργική 

Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ  18183/13-4-2007,  την υπ’ 

αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις 

του Ν. 3463/2006, Την µε αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για 

το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.,Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων ΟΤΑ α' βαθµού και την αριθ. 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής . 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α   
 

� Εγκρίνει το υποβληθέν µε την αριθ. 2/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασµού στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 

∆ήµου Παρανεστίου 2015-2019  - Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασµός όπως αυτό 

επισυνάπτεται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

        Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην δήµαρχο Παρανεστίου.                     
                     

 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 173/2015 
                   Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:              
H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Υπογραφή                        Απόσπασµα Πρακτικών                      Υπογραφές                    
                                            O Ειδικός   Γραµµατέας 

                                     Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ 
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