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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 29 - 02 - 2016
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 053/ 2016
ΘΕΜΑ: Έγκριση του στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29η του µήνα Φεβρουαρίου
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2589/2502-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (6), οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Αβραµίδης Κυριάκος
1
Αποστολίδου Μαρία
2 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος
3 Μανωλόπουλος Βασίλης
3 Βαλάνος Νικόλαος
4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
4 Λαϊνάκου Αφροδίτη
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς
5 Νοτάκης Ιωάννης
6 Εµεινίδης Αναστάσιος
6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα
7 Κατζικάς Γεώργιος
7
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος
8
9 Γρούγιος Ηλίας
9
10 Μεζίκης Βασίλειος
10
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ
11
12 Κεσόγλου Παύλος
12
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ
13
14 Σιδηρόπουλος Σάββας
14
15 Καρράς Ευστράτιος
15
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
16
17 Σουσλόγλου Νικόλαος
17
18 Κυριλλίδης Γεώργιος
18
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
19
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
20
21 Καζαντζίδης Γεώργιος
21
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος
22
23 Αβραµίδης Μωϋσής
23
24 Λαδάς Παράσχος
24
25 Λαδάς Ευάγγελος
25
26 Ράπτου Ολγα
26
27 Σµήλιος Ηλίας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6
του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά
κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παληκαρίδου Αναστασία,
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα,
στα άρθρα 266, του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
στα άρθρα 203-207, του Ν. 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
στην Υπουργική Απόφαση 41179/04-11-2014 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος
υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019»,
στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/12-9-2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού»,
στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/29-09-2011 που τροποποιεί το υπ΄ αριθ. 185/12-09-2007,
στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 8586 της 31/03/2015 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών µε
θέµα «Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού»
σχετικά µε την προθεσµία σύνταξής τους,
επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος µε πενταετή
διάρκεια, για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019. Ειδικότερα, τo επιχειρησιακό πρόγραµµα
αποτελεί το βασικό προγραµµατικό έγγραφο κάθε διοικητικής περιόδου. Αποτυπώνει την
αποστολή, το όραµα, τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους καθώς και τις
επιµέρους δράσεις υλοποίησης αυτών. Λαµβάνοντας υπόψη τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες του ∆ήµου, διαµορφώνεται ένα σχέδιο τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης του ∆ήµου, όπου οι επιµέρους ενέργειες για την επίτευξή του, προσδιορίζονται
χρονικά, εκτιµούνται οικονοµικά, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται οι δείκτες παρακολούθησης
και αξιολόγησης του προγράµµατος.
Η Οµάδα έργου για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης η οποία συστάθηκε µε την 2393/10-12-2014 απόφαση
δηµάρχου και το αρµόδιο για θέµατα προγραµµατισµού γρ. Ανάπτυξης … & Ευρ.
Προγραµµάτων αφού συγκέντρωσαν τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του ∆ήµου,
των νοµικών του προσώπων, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων συνέταξαν το σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου - Α΄ φάση σύνταξης-, το οποίο υπέβαλαν στην
εκτελεστική επιτροπή για αξιολόγηση. Η Εκτελεστική επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις των
υπηρεσιών του ∆ήµου, κατάρτισε το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασµού και το εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση µε την υπ΄ αριθ. 1/2016 απόφασή της.

Το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασµού του ∆ήµου για την περίοδο 2014-2019 περιλαµβάνει:
Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του δήµου, προκειµένου να
καταγραφούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήµατα που θα
προκύψουν από αλλαγές ή εξελίξεις.
Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήµου, προκειµένου να
εντοπισθούν τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι
αδυναµίες του στην οργάνωση και λειτουργία του, που πρέπει να ξεπεραστούν
προκειµένου ο δήµος να ασκήσει το ρόλο του.
∆ιατύπωση του οράµατος, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων της, που
στη συνέχεια,
εξειδικεύονται σε άξονες, µέτρα και στόχους.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει το
Στρατηγικό σχεδιασµό του δήµου για την περίοδο 2014 - 2019 ο οποίος διατυπώνεται στο
επισυναπτόµενο κείµενο, το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 26 υπέρ Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία, Μανωλόπουλος
Βασίλης, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κατζικάς
Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Καρράς Ευστράτιος
,Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα και 1 Λευκό
ο κος Σµήλιος Ηλίας.
Οι παρατάξεις “ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ” και “ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” επιφυλάσσονται.
Α) Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου για την περίοδο 2014 - 2019 ο οποίος
διατυπώνεται στο επισυναπτόµενο κείµενο, το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 053/2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων

Κυριλλίδης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αµπελόκηποι 01 - 03 - 2016

Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

