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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών
κατάρτισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 2016-2019 ∆ήµου Αγίας
Βαρβάρας.

Αριθµός Απόφασης: 120
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΛΙΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και µετά από την 11η/2017 πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 25/8/2017 (αρ. 67 του Ν. 3852/2010)
Μη παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 16 ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι και ειδικότερα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2
ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
3
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
5
ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7
ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
8
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ)
4. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6. ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ
10. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

9
10
11
12
13
14
15
16

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε
παρόντες 16 ∆ηµοτικούς Συµβούλους επί συνόλου 27
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σας θέτω υπόψη την Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2016-2019 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, που υπογράφει ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιο Π. Καπλάνη
και
συντάσσεται σύµφωνα µε την απαίτηση της Εγκυκλίου 8/12-02- 2008 του
Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Α.Π.8910/12-02- 2008)
και περιλαµβάνει την συνοπτική περιγραφή και αναφορά
των διαδικασιών που
ακολούθησε ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας προκειµένου να ολοκληρώσει την κατάρτιση του
Επιχειρησιακού του Προγράµµατος για την περίοδο 2015–2019.
«Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2015 – 2019 του ∆ήµου εκπονήθηκε σύµφωνα µε:

α) Τα άρθρα 203 - 207 του Νόµου Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α΄/08-06-2006).
β) Το άρθρο 266 Νόµου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
γ) Τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ 534/Β΄/13-042007) ΥΠΕΣ∆∆Α «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού» µε τη
διόρθωση σφάλµατος (ΦΕΚ759 Β΄).
δ) Την Εγκύκλιο 45/58939/25-10-2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. για το σκοπό την διάρθρωση και
τους στόχους των Ε.Π.
ε) Την Εγκύκλιο 66/50837/14-09-2007 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. σχετικά µε τις διαδικασίες
κατάρτισης των Ε.Π. ΟΤΑ α΄βαθµού.
στ) Τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-092007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α'
βαθµού».
ζ) Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η
Υπουργική Απόφαση 18183/13-04-2007 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α'
βαθµού».
η) Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29-09-2011) που τροποποιεί το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 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».
θ) Τον «Οδηγό 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.) σε ορισµένες γενικές κατευθύνσεις. Σελίδα 4 από 13
ι) Την υπ΄ αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2970/04-11-2014) απόφαση του ΥΠΕΣ µε την
οποία καθορίζονται το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α'
βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2015-2019.
κ) Την υπ΄ αριθ. 8586/31.03.2015 διευκρινιστική επιστολή του ΥΠΕΣ σχετικά µε τον
χρόνο ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ∆ήµων.
Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο της σύνταξης και έγκρισης των
δύο προβλεπόµενων φάσεων εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας για την περίοδο 2015-2019 είναι οι εξής:
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1. Προετοιµασία και οργάνωση
H προετοιµασία και οργάνωση του έργου πραγµατοποιήθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Τ.Π.Ε. µε την εποπτεία της Γενικού Γραµµατέα. Αφού
διατυπώθηκαν οι αρχικές κατευθύνσεις της ∆ηµοτικής Αρχής κι έγινε προγραµµατισµός
του έργου, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου για τη διαδικασία κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας και οργάνωσης της κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, ακολουθώντας τις οδηγίες (ΦΕΚ 382/Β/11-3-2011) και τις οδηγίεςπροτάσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., δηµιουργήθηκαν
4
Θεµατικές Οµάδες Εργασίας κατ’
αντιστοιχία µε τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου:
Θεµατική οµάδα εργασίας για τον άξονα 1 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση
της Ποιότητα Ζωής»
Θεµατική οµάδα εργασίας για τον άξονα 2 «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισµός και Αθλητισµός»
Θεµατική οµάδα εργασίας για τον άξονα 3 «Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση»
Θεµατική οµάδα εργασίας για τον άξονα 4 «Βελτίωση της ∆ιοικητικής και της
Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου»
Τις θεµατικές οµάδες εργασίας υποστήριξαν/συντόνισαν επιτελικά τα παρακάτω
υπηρεσιακά στελέχη: Αθανασία Σιαπέρα, ∆/ντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Κωνσταντίνα Νέζη, Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
ΤΠΕ, Κωνσταντίνος Τσούτσουρας, Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών, Κατασκευών και
Επίβλεψης Έργων, Φωτεινή Σµυρνή, Προϊσταµένη Τµήµατος Άσκησης Κοινωνικής
Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας και Σταυρούλα Κοφινά, Προϊσταµένη
Τµήµατος Προστασίας Ηλικιωµένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στις 19 Ιανουαρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ενηµέρωσης και
οργάνωσης των θεµατικών οµάδων εργασίας και της υποοµάδας συντονισµού των
θεµατικών οµάδων µε τη συµµετοχή µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της ΓΓ, της
Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΝΠ) και υπηρεσιακών στελεχών από όλες τις
διευθύνσεις του ∆ήµου, στην οποία παρουσιάστηκε ο προγραµµατισµός των
απαιτούµενων ενεργειών.
2: Στρατηγικός Σχεδιασµός
Α) Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
Το Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και
τα Νοµικά του Πρόσωπα, αποτύπωσε τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά,
οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του ∆ήµου.
Στοιχεία αντλήθηκαν από διάφορες υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕ∆,κ.α.), καθώς και µελέτες
που αφορούν την περιοχή του ∆ήµου.
Παράλληλα, σε συνεργασία µε τους προϊστάµενους και στελέχη του ∆ήµου και του
Νοµικού Προσώπου, συµπληρώθηκαν δοµηµένα ερωτηµατολόγια αποτύπωσης και
αξιολόγησης της κατάστασης, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον οδηγό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
βάσει των οποίων περιγράφηκαν συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά και οργανωτικά
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, αναφορικά µε την οργανωτική δοµή, το ανθρώπινο
δυναµικό, την κτιριακή υποδοµή, τον µηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τις
συνεργασίες µε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός ∆ήµου, τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του
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πολίτη και τα παρεχόµενα επίπεδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τα οικονοµικά
στοιχεία του ∆ήµου.
Πραγµατοποιήθηκε η αποτύπωση και αξιολόγηση της γενικής εικόνας της περιοχής του
∆ήµου και των κάθετων υπηρεσιών του στους τέσσερις συγκεκριµένους θεµατικούς
τοµείς-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 της ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής
Κατάστασης του ∆ήµου. Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και
του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου έγινε µέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths,
Witnesses, Opportunities, Threats). Από τα στοιχεία της ανάλυσης SWOT αναδείχθηκαν
τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του
∆ήµου.
Β) Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής του ∆ήµου- Κατάρτιση Στρατηγικού
Σχεδίου.
∆ιατυπώθηκε το αναπτυξιακό όραµα του ∆ήµου και οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές
της ∆ηµοτικής Αρχής για την επόµενη περίοδο και διαµορφώθηκε η στρατηγική που θα
ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω του καθορισµού Στρατηγικών Στόχων και πολιτικών δράσης,
καθώς και την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου σε Άξονες, Μέτρα και Γενικούς
Στόχους. Οι ενέργειες αυτές εκτελέστηκαν από το Τµήµα Προγραµµατισµού και τα
στελέχη συντονισµού των θεµατικών οµάδων εργασίας του ΕΠ σε συνεργασία µε τη
∆ηµοτική Αρχή, µε βάση τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές)
αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής. Για τη
διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση
διαδηµοτικών και διαβαθµιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-∆ήµου) πραγµατοποιήθηκαν
συναντήσεις της δηµοτικής αρχής µε τους όµορους δήµους και την Περιφέρεια.
Γ) Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου
Η Εκτελεστική Επιτροπή µε το υπ. αριθµ 1/2016 (6/7/2016) πρακτικό συνεδρίασής της
εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση
και ψήφιση.
Με την υπ’ αριθ. 93/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η Α΄ Φάση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου που περιλαµβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασµό.
Το εγκεκριµένο κείµενο του Στρατηγικού Σχεδίου καταχωρήθηκε (µε το υπ. αριθµ. πρωτ
12645/1-8-2016 έγγραφο ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ΟΤΑ α' και β' βαθµού του Υπουργείου Εσωτερικών
(epota.ypes.gr) και δηµοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr
µέσω της ανάρτησής του και στον τοπικό τύπο µε σχετικά δελτία
3. ∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν είχε συγκροτηθεί στο ∆ήµο µας το 2016
διότι σύµφωνα µε το αρ. 76 παρ. 1 του ν. 3852/2010 δεν κατέστη δυνατή η λήψη
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω έλλειψης της απαιτούµενης πλειοψηφίας
των 2/3 των µελών, όπως ορίζει ο νόµος.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης, διεξήχθη Ανοιχτή ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση της Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από 27/7/2016 έως
10/9/2016 (υπ. αριθµ. 11760/19.7.2016 έγγραφο γνωστοποίησης ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης, ∆ελτίο Τύπου 27/7/2016 ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης). Στο πλαίσιο αυτό,
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συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο δηµόσιας διαβούλευσης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
για την υποστήριξη και τυποποίηση της διαδικασίας αποστολής προτάσεων από τους
πολίτες και τους φορείς.
Το ερωτηµατολόγιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.agiavarvara.gr) και
για
την
ηλεκτρονική
υποβολή
του
στο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIlBTz1rVpAhqGyYF1domjtaakdDDL9ZMSYu
rHICAgorgDlw/viewform
4. Επιχειρησιακός Σχεδιασµός
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η Β΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού
του ∆ήµου καταρτίστηκαν από τις υπηρεσίες µε τη συνεργασία του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, τα Σχέδια ∆ράσης για την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής
προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου, που αποτυπώθηκε στην Α' Φάση.
Πραγµατοποιήθηκε η οµαδοποίηση και ο έλεγχος του συνόλου των ∆ράσεων, που
προτάθηκαν ως προς την ιεράρχηση, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Εκτιµήθηκαν οι
λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες κάθε ∆ράσης του προγράµµατος, σε σχέση µε τις
διαθέσιµες και δυνητικές πηγές χρηµατοδότησης. Επίσης εκτιµήθηκαν τα συνολικά
αναµενόµενα εισπραχθέντα έσοδα και βάσει των ανωτέρω, καταρτίστηκαν οι
Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανά έτος και πηγή
χρηµατοδότησης.
5. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος & Τελικές Ενέργειες
Έγκριση από το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β., των στόχων και των δράσεων του
Επιχειρησιακού που το αφορούν µε την υπ. αριθ. 90/3-12-2016 απόφαση ∆Σ (Α∆Α:
7ΛΥΝΟΡΑΘ-ΑΡΙ)
Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος και υποβολή του στην
Εκτελεστική Επιτροπή.
Με την υπ. αριθµ 82/24-5-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. Μετά τη συζήτηση του Θέµατος στην 1η Τακτική
δηµόσια συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (1η και 2η πρόσκληση µε αρ
πρωτ. 14942 -10/08/2017 και 15560-22/8/2017) η Επιτροπή γνωµοδότησε θετικά µε το
πρακτικό της 24/8/2017)
Με την υπ. αριθµ. απόφαση 2/2017 (24/8/2017) η Εκτελεστική Επιτροπή
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (Β φάση) για
συζήτηση και ψήφιση.
Τελικές ενέργειες
Αµέσως µετά την ψήφιση του ΕΠ του ∆ήµου και την έγκριση από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της παρούσης έκθεσης, αυτή θα αποσταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
(Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.) µαζί µε το πλήρες κείµενο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνουν την α’ και β’ φάση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος), για έλεγχο νοµιµότητας.
Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας, το πλήρες κείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα
καταχωρηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ΟΤΑ
α' και β' βαθµού του Υπουργείου Εσωτερικών (epota.ypes.gr) και θα δηµοσιοποιηθεί
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µέσω της ανάρτησής του».

ΑΔΑ: 7ΜΑΡΩ6Θ-Τ4Τ

Καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του
1. Το Σχέδιο της Β΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2016-2019 ∆ήµου Αγίας
Βαρβάρας
2. Το πρακτικό συνεδρίασής της Εκτελεστικής Επιτροπής (υπ. αριθµ 1/2016. 6-72016) µε το οποίο εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασµού στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
3. Την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η Α΄ Φάση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου που περιλαµβάνει τον Στρατηγικό
Σχεδιασµό (υπ’ αριθ. 93/2016, Α∆Α: 6Π7ΗΩ6Θ-ΜΚΥ)
4. Το έγγραφο ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (υπ. αριθµ. πρωτ 12645/1-8-2016) προς το
ΥΠΕΣ για την καταχώρηση του εγκεκριµένου κειµένου του Στρατηγικού Σχεδίου στο
δικτυακό τόπο epota.ypes.gr
5. Την γνωστοποίηση ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης υπ. αριθµ. 11760/19.7.2016
έγγραφο
6. Το δελτίο Τύπου 27/7/2016 ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
7. Το ερωτηµατολόγιο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
8. Την απόφαση του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β., των στόχων και των δράσεων του
Επιχειρησιακού που το αφορούν µε την υπ. αριθ. 90/3-12-2016 (Α∆Α:
7ΛΥΝΟΡΑΘ-ΑΡΙ)
9. Την πρόσκληση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (1η και 2η πρόσκληση)
10. Το πρακτικό γνωµοδότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (24/8/2017)
11. Το πρακτικό συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (υπ. αριθµ 2/2017,
24/8/2017) µε το οποίο
εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (Β φάση) για συζήτηση και ψήφιση, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας απόφασης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την Έκθεση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2016-2019 του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας.

Απόσπασµα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα 31-8-2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

