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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 120/2016

ΘΕΜΑ : “Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας
ετών 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
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24. Κόγιος Ανδρέας
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.
ου
Μετά την ψήφιση του 14 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Mετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 02
θέμα ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα 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"
Στο άρθρο 1 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής:
"Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
1. Στρατηγικό Σχέδιο
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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.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
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. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι
εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα,
β. 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.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος
Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.
Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.
Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση."
Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής:
"Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014-2019
δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού και
παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α'
βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014.
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Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις
η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών."
Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
"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 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 Δήμου, 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), καταχωρίζεται στην
ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο"
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.:
"Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της
δημοτικής περιόδου.
Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη
λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του
Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη
από το Δημοτικό Συμβούλιο..."
Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας λαμβάνοντας υπόψη 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, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού
προγράμματος το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή .
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το
Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι θα προβεί το σώμα στην ψήφιση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας ετών 2016-2019, έτσι όπως κατατέθηκε ως Σχέδιο από
την Εκτελεστική Επιτροπή και το οποίο έλαβε γνώση κάθε μέλος χωριστά σε ηλεκτρονική μορφή και κατόπιν
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μπίνο Δημήτριο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής :
“Είναι ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο αναφέρεται στα πέντε χρόνια, δεν μπορεί κανείς να το
ξεπεράσει εύκολα, όσο κι αν προσπαθήσει. Είναι η βάση λειτουργίας της εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής σε
συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο καλύπτει όλη την
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Πενταετία, προσπαθούμε να αναδείξουμε τον Δήμο μέσα στα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια. Να δούμε δηλαδή σε
ποια κατάσταση είναι ο Δήμος, καταρχήν να καταγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή
αυτός ο Δήμος, να καταγράψουμε τις ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση. Να μιλήσουμε για τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Δήμου, την προοπτική και τις προτεραιότητες, τους στόχους, την
βαρύτητα που δίνουμε σε οργανωτικά, επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα καθώς και θα
μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της εφαρμογής όλων αυτών των δεικτών. Αυτό που πρέπει σύντομα από το όλο
θέμα είναι η αποτύπωση των κατευθύνσεων που έχει πάρει αυτή η Δημοτική Αρχή ώστε να υλοποιήσει αυτό το
Πενταετές Πρόγραμμα. Μπορεί κανείς να πάρει μια πρώτη γεύση από τις προτάσεις που έχουν γίνει ....Εκεί λοιπόν
θα δείτε στις προτάσεις που έχουμε κάνει κυριαρχεί το θέμα το αγροτικό, της άρδευσης κυριαρχεί ο τουρισμός και η
προοπτική η τουριστική του Δήμου καθώς και η ανάδειξη τοπικών προϊόντων. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι ένα
πρώτο δείγμα γραφής στο πως αυτός ο Δήμος, αυτή η Δημοτική Αρχή σκέφτεται την ανάπτυξη αυτής της περιοχής
και τις προοπτικές αυτού του τόπου. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διοικητική οργάνωση και υποδομές
αυτού του Δήμου μέχρι τώρα έχουμε δείξει, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τον
συντονισμό της με τις σύγχρονες προοπτικές Διοίκησης. Έτσι λοιπόν αφού καταγράψαμε τους υπαλλήλους και τις
υπηρεσίες προσπαθήσαμε να δώσουμε τα πρώτα δείγματα γραφής των σκέψεων των δικών μας στη δημόσια
διοίκηση. Είδατε να γίνονται κάποιες μετακινήσεις .. είδατε να γίνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης
δείχνοντας έτσι ότι σκεφτόμαστε να λειτουργήσουμε κατά τέτοιον τρόπο που να είμαστε πιο αποτελεσματικοί προς
τους πολίτες. Αυτό θα αξιολογηθεί και θα κριθεί στο τέλος.
Όσο αφορά το θέμα το αγροτικό. Επίσης και εδώ είναι κάτι που μπορεί κανείς να δει να αποτυπώνεται η δική μας
ανησυχία,γιατί τόσο καιρό δεν προχωρούν στην αξιοποίηση του υδάτινου φυσικού πλούτου και είχαμε μονόπλευρα
στοχεύσει στην δημιουργία μόνο αρδευτικών γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε φτάσει σε αδιέξοδα
πλέον γιατί και ο πολίτης δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα, έχουν συσσωρευτεί μεγάλα χρέη στη ΔΕΗ και θα
δείτε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε μεγάλο πρόβλημα εισπραξιμότητος στον τομέα της άρδευσης. Άρα
λοιπόν πρέπει σε αυτό το μεγάλο αδιέξοδο να δώσουμε λύσεις και προτάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την
αξιοποίηση αυτού του φυσικού υδάτινου πλούτου. Και σήμερα αυτό μπορείτε να το δείτε και από την
αναμόρφωση, προσπάθεια που κάνουμε αλλά και τις μελέτες που έχουμε βάλει στα διασυνοριακά προγράμματα για
να μπορέσουμε να έχουμε ετοιμότητα στην ωρίμανση μελετών που έχουν να κάνουν με το φράγμα στον Πρόδρομο,
το οποίο είχαμε επισκεφτεί με κλιμάκιο του Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Σηφάκη, Προέδρων και παραγόντων για να
δούμε πως θα αξιοποιηθεί αυτό αλλά και επίσης επισκεφτήκαμε στην Σωσάνδρα και ... τον άλλο χώρο εκεί για να
δούμε πως θα το αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν στόχος δικός μας είναι, κατεύθυνση δική μας είναι και μακάρι να
είχαμε μελετητική ωριμότητα ώστε τώρα με τα ΕΣΠΑ που θα τρέξουν να μπορούσαμε να εντάξουμε αυτά τα έργα.
Όμως τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου, ώστε να ετοιμάσουμε αυτές τις δύο παρεμβάσεις για να
βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο.
Όσο αφορά την εκπαίδευση θα δείτε, γιατί σας έχει αποσταλεί το Επιχειρησιακό, θα δείτε ότι θέλουμε να
ολοκληρωθεί το ΓΕΛ , γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν όλες οι μελέτες για να μπορέσουμε να το εντάξουμε το
ΓΕΛ. Επίσης είναι δικιά μας ανησυχία και πρόταση για δημιουργία ενός Γυμνασίου στην πόλη της Αριδαίας, γιατί
και τα δύο κτίρια είναι παλιά, καθώς και το νηπιαγωγείο Προμάχων το οποίο και αυτό έχει πολλά παιδιά και
αδυνατεί να τα φιλοξενήσει σε ένα κτίριο, πάρα πολύ παλιό και μικρό. Πέρα φυσικά από αυτά , εγώ σας βάζω τους
γενικούς στόχους, πέρα από αυτά τα καθημερινά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις δομές της εκπαίδευσης και
αναφέρθηκα προηγουμένως ..
Όσο αφορά την καθημερινότητα, επίσης εδώ πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να μας απασχολήσουν
ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Αρκετοί Δήμοι έχουν κάνει τις συζητήσεις τις δικές τους , έχουν
κάνει την αυτοκριτική τους έχουν κάνει προτάσεις, κάποιοι προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των
απορριμάτων, θα δούμε, αυτά θα κριθούν στην συνέχεια εάν οι αποφάσεις αυτές είναι πραγματικά προς το θετικό ή
όχι. Και εμεις λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε καταρχήν τον στόλο, τα απορριμματοφόρα

5

ΑΔΑ: 7Ε0ΤΩΨΩ-ΘΚ6

μας γιατί δεν έχουμε το αναγκαίο εξοπλισμό που χρειάζεται και επίσης όλοι θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουμε
και το απαραίτητο προσωπικό που χρειαζόμαστε ως Δήμος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις
καθημερινές ανάγκες.
Άρα λοιπόν παλεύουμε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον να βελτιώσουμε την καθημερινότητα . Η
στόχευση και οι προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση και των έργων των μεγάλων που έχουν
ξεκινήσει από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και το Αποχετευτικό και ο ΧΥΤΑ , να μπορέσουμε αυτά τα έργα
να λειτουργήσουν και ο βιολογικός, για να έχουμε εντέλει αποτέλεσμα στην βελτίωση καθημερινότητας αυτών των
πολιτών .
Όσο αφορά τώρα την υγεία, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, η υγεία η πρόνοια, είναι σημαντικά κεφάλαια
και τους τομείς δράσεις. Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι και με το προηγούμενο ψήφισμα που κάναμε και την
διαπίστωση των ανησυχιών που έχουμε με την έλλειψη γιατρών στα αγροτικά ιατρεία και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να έχουμε κατευθύνσεις όσο αφορά την πίεση της κεντρικής σκηνής ώστε να μην
ελαττωθούν όλοι αυτοί οι γιατροί και αποδυναμωθούν τα αγροτικά ιατρεία, που ξέρετε πόσο σημαντικό ρόλο
παίζουν στα χωριά μας, που είναι απομακρυσμένα από τα κέντρα και χρειάζεται να υπάρχει αυτή η συμπαράσταση
και η στήριξη κι έχουμε πει ότι αρχής γενομένης από το χωριό των Προμάχων, να συντηρήσουμε όλα αυτά τα
αγροτικά ιατρεία, να καταγραφούν όλα αυτά και να προχωρήσουμε στην συντήρησή τους, όσο μπορούμε σταδιακά,
είναι οκτώ ή εννέα νομίζω σε σύνολο. Όποιος επισκεφτεί το ιατρείο των Προμάχων θα δει πόσο σημαντική
δουλειά έγινε χωρίς να κοστίσει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν θα στοχεύσουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όσο αφορά την κοινωνική πολιτική και πρόνοια θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι στοχεύοντας σε αυτό το
πράγμα, γιατί πρωτοπορήσαμε στην κοινωνική πολιτική με τη δημιουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Και
ξέρουμε επίσης ότι στις προτάσεις που ψηφίσαμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο ... είναι να καταθέσουμε μία
πρόταση ώστε το Κοινωνικό Παντοπωλείο να επανδρωθεί, να ενισχυθεί και να λειτουργήσει μέσα από Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα, το σημαντικό που κάναμε . Όπως επίσης και το άλλο πρόγραμμα του Κοινωνικού ΚΕΠ, επίσης είναι
ένα άλλο μέτρο... τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία επίσης θα βοηθήσουν στην Κοινωνική Πολιτική. Έχουμε κι άλλα
σχέδια κτλ όσο αφορά την κοινωνική πολιτική.
Στην ανάπλαση και στον εξωραϊσμό έχω πει ότι ... πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι πόλεις και τα χωριά
μας να έχουν μια ωραία εικόνα. Όσοι μας επισκέπτονται, όλοι καταγράφουν ότι τα χωριά μας είναι πανέμορφα...
όμως πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να δώσουμε άλλη εικόνα, εξωραΐζοντάς τα..από προγράμματα ανάπλασης,
όπως ξέρετε ότι αυτό που ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης με την είσοδο ..της Αριδαίας. Ο
κ. Πασόης είχε κάνει τον Ανατολικό Περιφερειακό μέσα από ένα πρόγραμμα ανάπλασης, πρέπει όμως να
ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις και από τη βόρεια πλευρά που ερχόμαστε από τη Σωσάνδρα και από την
πλευρά την Δυτική.., καθώς και η είσοδος από τον Εξαπλάτανο ώστε να δείχνουμε την εικόνα, ότι μένουμε σε μια
πόλη η οποία αποτελεί κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλμωπίας. Επίσης άλλα χωριά που έχουν μια
ιδιαιτερότητα και οικισμοί κι αυτοί είναι στον στόχο τον δικό μας να προχωρήσουμε μέσα από προγράμματα όπως
είναι το πρώην LEADER . Έχουμε καταθέσει είκοσι προγράμματα , είκοσι παρεμβάσεις, τις οποίες τις πήρε υπόψη
της η Αναπτυξιακή... ώστε μετά από αυτές τις είκοσι προτάσεις...να μπορούμε εμείς να δούμε ποια ταιριάζει και
έχει ετοιμότητα... για να μπορούμε να την προχωρήσουμε στα LEADER.
Όσο αφορά τον Τουρισμό ένα κομμάτι το οποίο επίσης πρέπει να δούμε, είναι σημαντικό για το Δήμο
Αλμωπίας, ένας Δήμος πραγματικά τουριστικός. Αναγνωρισμένο αυτό σε πολλά επίπεδα με ναυαρχίδα τα Λουτρά.
Μπορούμε να αναδείξουμε και άλλες περιοχές του Δήμου... και να δώσουμε την δυνατότητα στους επισκέπτες να
έρθουν στην περιοχή μας και να περάσουν όσο τον δυνατό περισσότερες μέρες . Και έχουμε πει ότι θα πρέπει να
συντονίσουμε την τουριστική πολιτική σε κεντρικό επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμοστεί τουριστική πολιτική ...
για να μπορέσει να υπάρξει ισότιμη τουριστική ανάπτυξη παντού. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το περίπτερο το
τουριστικό εκεί στην διασταύρωση πριν την Όρμα θα πρέπει πραγματικά να λειτουργήσει ...σαν κέντρο ενημέρωσης
αλλά και κεντρικό χώρο όλης της τουριστικής διαδικασίας του Δήμου Αλμωπίας. Στην πρόταση του INTERREG
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επίσης βάλαμε την σύνδεση της Λουτρόπολης με το Χιονοδρομικό με τελεφερίκ. Είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το
οποίο ανέπτυξα και στην Υπουργό Τουρισμού η οποία το βρήκε αξιόλογο και ουσιαστικό και πολύ δραστικό , όχι
μόνο για εδώ αλλά για όλη την Ελλάδα. ΄Άρα θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει να προχωρούμε σε τέτοιες
προτάσεις οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να αλλάξουν και να μεταβάλλουν την τουριστική εικόνα της περιοχής .
Και σε αυτό λοιπόν το σχέδιο το μεγαλόπνοο θα καλέσουμε όλους τους φορείς για να μπορούν να συμβάλλουν όλοι
με το δικό τους τρόπο στην γενικότερη αυτή πρόταση .
Έτσι και με τις άλλες παρεμβάσεις με τη ΔΗΚΕΑ, ΔΕΥΑ τα άλλα Ν.Π. που υπάρχουν, τα ΚΕΚΠΑ μέσα
από την κοινωνική πολιτική και το άνοιγμα των παιδικών σταθμών.. για να μπορέσουμε να δώσουμε την
δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να απασχοληθούν...μέσα από αυτές τις δομές, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να
σταθούμε σε αυτό το κομμάτι ειδικά σε στιγμές που υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και μεγάλα οικονομικά
προβλήματα.
Κλείνοντας λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι η κατεύθυνση που δίνουμε στο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο είναι
καταρχήν η επίτευξη της καθημερινότητας και η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από έργα του Δήμου μας. “
Κατόπιν τον λόγο ζήτησε ο κ. Πασόης Δημήτριος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής : “..Εάν και
τα έργα και οι δράσεις πιστεύω ότι είναι αντιγραφή του προηγούμενου προγράμματος ... με ελάχιστες προσθήκες
και μια καταγραφή των προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πιστεύω ότι δεν έχετε προσθέσει τίποτα, δεν έχετε
βάλει κάποια πινελιά ... δεν υπήρχε δηλαδή ένας οραματισμός ένα σχέδιο να δείχνει το στίγμα σας..θα το
ψηφίσουμε για να μη μας πείτε ότι σταθήκαμε τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Δήμου. Απλά θέλω να πω ότι δεν
υπήρξε κάποιος οραματισμός και κάποια πινελιά της τωρινής δημοτικής αρχής. Καταγράφηκαν οι προτάσεις των
Τ.Σ. για έργα κ.λ.π και έγινε μια σύνθεση. Τέλος πάντων θα το ψηφίσουμε ως μείζων μειοψηφία γιατί δεν θέλουμε
να μας πείτε ότι μπαίνουμε τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Δήμου.
Και επίσης δεν βλέπουμε έργα
εγγειοβελτιώσεων...”
Η κα Αμπάρη Γεωργία πήρε τον λόγο και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις σελ 127-128 και ζήτησε την διόρθωση του ονόματος της το οποίο καταγράφηκε λανθασμένα και
κατόπιν έθεσε ερωτήματα σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Ο κ.Ασβεστόπουλος Δημήτριος μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε ως εξής: “να ξεκινήσω από κάποια
συμπληρώματα που θέλω. Υπάρχει εδώ μέσα, το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας. Άρα μέσα το 2017 θα πρέπει να
ψηφίσουμε να ορίσουμε τον Συνήγορο του Πολίτη. Επίσης το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων όπου είστε
Πρόεδρος και επιβλέπεται την υπηρεσία αυτή θα ήθελα ... να παραχωρηθεί χώρος για τους αντιπολιτευόμενους.
Εσωτερικά στον Δήμο, να μας υποδείξετε ένα χώρο έτσι ούτως ώστε να έχουμε και εμείς ένα γραφείο, μια καρέκλα
να ασκήσουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο.
Επίσης σελ. 10 για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου θα ήθελα ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης ανθρώπων
του Δήμου, του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή... με προβληματίζει στην ίδια σελίδα όπου δεν είναι πολύ
ευδιάκριτος ο ρόλος των εθελοντών. Δηλαδή αναφέρονται ... στο μέλλον κάποιοι εθελοντές θα χρησιμοποιηθούν
ως τι; δράσεις.... δεν το ξεκαθαρίζουμε,θα ήθελα να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο . Οι εθελοντές χρησιμοποιούνται για
δράσεις έξω από τη λειτουργία του Δήμου την καθαρά διοικητική. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα κληθούν να
συμπληρώσουν την διοικητική λειτουργία του Δήμου. Επίσης στη Δράση 4.3.1.4. η περιγραφή λέει πρόσληψη
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εδώ στο Δήμο πρόσληψη ανταποδοτικού χαρακτήρα προσωπικού, δεν
μπορώ να φανταστώ τι είδους προσωπικό θα προσλάβουμε...”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών έτσι όπως καταγράφηκε
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.7/2016 συνεδρίασης και κατόπιν ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος,
Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών έδωσε τις απαιτούμενες διευκρινήσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε :
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α

την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β’ άρθρο 63, την παρ.2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010
τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011
(ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
την υπ’αριθ. 03/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
την υπ' αρίθ. 119/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
την υπ’ αριθ. 04/2016 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, λαμβάνοντας όψη και το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο συνέταξε η
υπηρεσία προγραμματισμού έπειτα από 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
την υπ’ αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου

Αποφασίζει ομόφωνα
•

Ψηφίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ετών 2016-2019 του Δήμου Αλμωπίας - το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης-, όπως το εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
Αλμωπίας με την αρίθ. 4/2016 Απόφασή της και με την προσθήκη της διόρθωσης της κυρίας Αμπάρη η
οποία αφορούσε την διόρθωση των δεδομένων όπως είχαν καταγραφεί στην Α΄ Φάση του
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Στρατηγικό Σχέδιο) .

•

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 120/2016
.....................................................................................................................................................................................
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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