ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο
ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ
Σηο Νικηυόρο, ζήκερα, Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου ηοσ έηοσς 2013 θαη
ώρα 8:30 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε
δεκόζηα ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ.
660/30-01-2013 έγγραθε πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε
θάζε κέιος τωρηζηά κε αποδεηθηηθό, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010
(Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες −
Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΣΕ

Καγηάνγινπ Νηθόιανο (Πξόεδξνο)
Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
Παξιόγινπ Μηραήι
Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

Καλείο

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ,
ηοσ θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόυασης 1/2013
ΘΕΜΑ: Εηζήγεζε Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ην
ζρέδην ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δήκνπ Παρανεστίοσ
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε πξνο ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο: Σύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010:
«Γηα ην κεζνπξόζεζκν Πξνγξακκαηηζκό ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξόγξακκα
Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνϋπνινγηζκό.
Τν ηερληθό Πξόγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, ην
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηό, σο παξάξηεκα»
Σηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007
ηεύρνο Β’) ΥΠΔΣΓΓΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ.
αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απόθαζεο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ, νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Τν επηρεηξεζηαθό
ελόηεηεο θαη θεθάιαηα:

πξόγξακκα

πεξηιακβάλεη

ηνπιάρηζηνλ

ηηο

α. Δλόηεηα 1: Σηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο.
Κεθάιαην 1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.

αθόινπζεο

Κεθάιαην 1.2: Σηξαηεγηθή ηνπ Ο.Τ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο.
β. Δλόηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο
Κεθάιαην 2.1: Σηόρνη θαη δξάζεηο.
Κεθάιαην 2.2: Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξάζεσλ.
γ. Δλόηεηα 3: Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη
αμηνιόγεζεο.
Κεθάιαην 3.1: Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο.
Κεθάιαην 3.2: Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.»
Σύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο απόθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ
534/13.04.2007 ηεύρνο Β’) ΥΠΔΣΓΓΑ όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηεο ππ.
αξηζκ’. 5694/03.02.2011 απόθαζεο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ.: «Οη κηθξνί πιεζπζκηαθά
δήκνη πνπ είλαη ππνζηειερσκέλνη θαη ζηεξνύληαη ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο,
ππνζηεξίδνληαη
θαη
θαηαζέηνπλ
επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα
απινπνηεκέλεο κνξθήο.»
Σύκθσλα κε ηηο παξ.5 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ
221/12.09.2007 ηεύρνο Α’) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ.89/2011
(ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο:
«5. (4). Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ, αθνύ ιάβνπλ
ππόςε ηνπο ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ην νπνίν απνηειεί
πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ
πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, κε γξαπηή εηζήγεζε ηνπο, θαη' αληηζηνηρία πξνο ηνπο
άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ, ηνπο ζηόρνπο ηεο θάζε ππεξεζίαο
γηα ηελ επόκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ,
ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
6. (5).Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ θάζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, εληόο
κηαο (1) εβδνκάδαο από ηελ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ιακβάλεη απόθαζε γηα
ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ην αθνξνύλ.
7. (6).Η αξκόδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ
πξνγξακκαηηζκνύ επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ, ησλ ζπκβνπιίσλ
ησλ δεκνηηθώλ ή ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο θαη ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν
ππνβάιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.
8. (7). Η εθηειεζηηθή επηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο
ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, επηζπλάπηνληαο ηηο απνθάζεηο
ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ.»
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα ςεθίζεη ζρεηηθά.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο


ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ







ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266, θαη ηελ πεξίπη.β’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ
Ν.3852/2010
ηελ αξηζ.18183/02.04.2007 απόθαζε (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεύρνο Β’)
ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ
ηελ αξηζ. 5694/03.02.2011 απόθαζε ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α&Η.Γ
ην Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεύρνο Α’)
ην Π.Γ.89/2011 (ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεύρνο Α')

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ην Επηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα εηώλ 2012-2014, όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν θείκελν
θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 1/2013
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε

Καγηάνγινπ Νηθόιανο

1. Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
2. Παξιόγινπ Μηραήι
3. Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
4. Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

