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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 119/2016

ΘΕΜΑ : Επικύρωση έργων – δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Αλμωπίας (2016-2019)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ (8.00
μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών
Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Κετικίδης Ιωάννης
5. Χουρσόγλου Χρήστος
6. Μπάτσης Χρήστος
7. Γούδης Γεώργιος
8. Σαββίδης Γεώργιος
9. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10. Βέσκος Δημήτριος
11. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
12. Δόντσος Χρήστος
13. Γεωργίου Χρήστος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζαχαριάδης Κων/νος
16. Πασόης Δημήτριος
17. Παρούτογλου Νικόλαος
18. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Μπαγκή Αικατέρινη
22. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23. Αμπάρη Γεωργία
24. Κόγιος Ανδρέας
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1- Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2- Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3- Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4- Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
5- Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6- Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7- Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8- Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9- Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
10- Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11- Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12- Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν δικαιολογημένα από
τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησαν
από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.
Μετά την ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Mετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 01
θέμα ημερήσιας διάταξης :
Σχετική είναι η
Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την επικύρωση έργων-δράσεων
Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016-2019) σύμφωνα με τις γραπτές εισηγήσεις της Δημοτικής και των
Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τις λοιπές προτάσεις της δημόσια Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10 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»
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Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
ο
Με την αριθμ. 60/26-03-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα το 1 Στάδιο που αφορά
τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, στον οποίο χαράχθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος.
Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού με την αριθμ 60/2015 απόφαση,
δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες (δόθηκε άτυπη παράταση), με καταχώρηση
στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (επιστολές, εφημερίδες κλπ). Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβλήθηκαν προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο
στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, πρότειναν, 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.
Η εκτελεστική επιτροπή με απόφασή της και έχοντας υπόψιν τις εισηγήσεις του παραρτήματος και συγκεκριμένα της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου, τις προτάσεις της δημόσιας
διαβούλευσης, αλλά και τα δεδομένα των οικονομικών περιορισμών, επεξεργάσθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου τις προτάσεις που δέχθηκε και κατέληξε σε συγκεκριμένα έργα-δράσεις όπως αναλύονται στους επισυναπτόμενους πίνακες για την χρονική περίοδο 2016-2019.
Επειδή από τη δημόσια διαβούλευση δεν προέκυψαν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις προτείνουμε την μερική διαφοροποίηση των Γενικών Στόχων Δράσεων που είχαν επικυρωθεί με την αριθμ. 60/2015 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως απεικονίζονται παρακάτω στο κεφάλαιο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1:
Στόχοι και Δράσεις
Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης
2.1.1 Σχέδια Δράσης Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης
Στους πίνακες 87 - 113 παρουσιάζονται τα σχέδια δράσης των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.
2.1.2 Σχέδια Δράσης Γενικών Στόχων Εσωτερικής Ανάπτυξης
Στους πίνακες 114 - 121 παρουσιάζονται τα σχέδια δράσης των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης.
2.1.3 Λοιπά Έργα και Δράσεις
Πέρα από τα έργα-δράσεις που έπονται υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός δράσεων και έργων, τα οποία είτε είναι
υπερτοπικού χαρακτήρα (και επομένως απαιτείται συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους φορείς), είτε
εντάχθηκαν σε πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και εκτελούνται σήμερα από την Περιφερειακή
Ενότητα, είτε δεν υπάρχει χρονικό ή οικονομικό περιθώριο, για να εκτελεστούν στην τρέχουσα τετραετία. Τα
έργα αυτά αναφέρονται στις σελίδες 13 & 14 .
Για τα έργα, για τα οποία με την παρούσα μελέτη διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει χρονικό ή οικονομικό περιθώριο για
να εκτελεστούν στην τρέχουσα τετραετία, σημειώνεται ότι αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του Δήμου
Αλμωπίας και ότι αν προκύψει από κάποια εξωτερική πηγή δυνατότητα χρηματοδότησης ως το 2019, είναι στην
ευχέρεια του Δήμου να προγραμματίσει να τα υλοποιήσει.
Γενικότερα για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάσθηκε ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα
δράσεων. Οι δράσεις είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ
άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των
υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2: Προγραμματισμός των Δράσεων
2.2.1 Κωδικοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων
Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων συντάχθηκε ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός (Πίνακες ΕΠ-109133) που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο):
- κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης
-

προτεραιότητα της δράσης

-

κατηγορία δράσης

-

χωροθέτηση της δράσης (σύνολο του Δήμου, δημοτική ή τοπική κοινότητα, οικισμός, κλπ.)

-

χαρακτηρισμό της δράσης ως συνεχιζόμενη ή νέα

-

χαρακτηρισμό της δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο

-

αρμόδια υπηρεσία

-

υπηρεσία υλοποίησης της δράσης

-

εμπλεκόμενες υπηρεσίες

-

χρον/μμα ανά έτος

-

προϋπολογισμό και κατανομή εσόδων (κατ’ έτος και στο σύνολο)

-

πηγή χρηματοδότησης

-

συμπληρωματικότατα ή συνέργια με άλλη δράση

-

εκτιμώμενες εκροές

Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους. Οι βαθμίδες προτεραιότητας που
προτείνονται είναι Α, Β και Γ:
Α προτεραιότητα:

Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα,ή απαντούν
σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, και για τις
οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση,
ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

Β προτεραιότητα:

Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν
συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες
της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι
απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή,
εξοπλισμός, κλπ.)

Γ προτεραιότητα:

Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα ή προϋποθέτουν
την επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για
τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι
(χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

Η ανωτέρω διάκριση ακολουθήθηκε για την κατανομή περιορισμένων οικονομικών πόρων κατά το βήμα του
οικονομικού προγραμματισμού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1. Την επικύρωση των έργων-δράσεων που θα ενταχθούν στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό όπως αυτά
εμφανίζονται παραπάνω, αλλά και στο συνημμένο τμήμα του σχεδίου του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας 2016-2019».
2. Την τροποποίηση του Κεφαλαίου 2.1: Στόχοι και Δράσεις, όπως ανωτέρω, αλλά και να περιοριστεί η περίοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 2015-2020 σε 2016-2019.
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•
•
•

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση με αρίθ. 3/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας,
Την αριθμ. 60/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
την διαλογική συζήτηση των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 7/2016
συνεδρίασης,
Αποφασίζει
ομόφωνα

1. Την επικύρωση των έργων-δράσεων που θα ενταχθούν στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό όπως αυτά
εμφανίζονται στο κεφάλαιο 2.2 και 2.1 του συνημμένου τμήματος του σχεδίου του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας 2016-2019» όπως τα εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή με την αρίθμ.
3/2016 Απόφασή της.
2. Την τροποποίηση του Κεφαλαίου 2.1: Στόχοι και Δράσεις, όπως ανωτέρω, και σύμφωνα με το συνημμένο
μέρος του σχεδίου και περί περιορισμού της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
από 2015-2020 σε 2016-2019.

•

Οι εισηγήσεις και το πλήρες τμήμα κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019, αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 119/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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