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Θέµα: Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου έτους 2013.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14ην του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η
Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 394/10-1-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών παρόντες ήταν:
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Σιώπης
Κων/νος, µέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε)Μεζίκης Βασίλειος, µέλος
στ)Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος ζ)
Σάββα Αικατερίνη, µέλος η)Λεµονίδου
∆έσποινα, µέλος θ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των
µελών οτι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
 στο άρθρο 4, του προεδρικού διατάγµατος 89, «Τροποποίηση του υπ’ αριθµ.
185/2007 (ΦΕΚ 221A΄) Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης,
παρακολούθησης και
αξιολόγησης
των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού».
 στην παρ. 1 και 4 του άρθρου 266 Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης).
επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης ετήσιων προγραµµάτων δράσης από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Στόχος αυτών είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της
παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α..
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου µας, έχουν καταρτίσει το προσχέδιο του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης τους, για το έτος 2013, συµπληρώνοντας τους σχετικούς
πίνακες σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και λαµβάνοντας υπόψη την
απόφαση 2/17-12-2012 της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης µε θέµα «Περί της
σύνταξης προσχεδίου του ετησίου προγράµµατος δράσης στο πλαίσιο προετοιµασίας
για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2013» καθώς και την
απόφαση 2/27-12-2012 της εκτελεστικής επιτροπής µε θέµα «Συγκέντρωση και
αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο προετοιµασίας για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού: εισήγηση προσχεδίου του προϋπολογισµού προς
την οικονοµική επιτροπή».
Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και
επισυνάπτεται ως παράρτηµα.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προχωρήσει στην
κατάρτιση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου για το έτος 2013.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. το καταρτισθέν ετήσιο πρόγραµµα δράσης, το από 17-12-2012 πρακτικό
της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου και το από 27-12-2012 όµοιο της Εκτελεστικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 8 υπέρ (Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιώπης Κων/νος, Γρούγιος
Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, η κα Σάββα Αικατερίνη, και Λεµονίδου
∆έσποινα, ψηφίζουν µε επιφύλαξη) 1 κατά (Κατσαρός Ιωάννης, ο οποίος είναι κατά επειδή
θεωρεί ότι το ετήσιο πρόγραµµα δράσης έχει καταρτισθεί στα πλαίσια των µνηµονίων, δεν
εξυπηρετεί τον κόσµο ούτε και τον ∆ήµο και καταψηφίζει).
Α). Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου έτους 2013, όπως αυτό καταρτίσθηκε από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου µας και εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθ. 3/2012 και 2/2012 αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής και Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Η ανωτέρω απόφαση θα διαβιβασθεί
στην συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Η Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Αποστολίδου Μαρία

