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Από το πρακτικό της 28/12/2015

Αριθ. Απόφασης: 239/2015
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου µας έτους 2016.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση
µετά από την 18006/24-12-2015 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. ∆ιαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3) Καρράς Ευστράτιος (µέλος),
4)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος) 5)Ναλπαντίδου Αφροδίτη (αναπληρωµατικό µέλος), 6)
Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος).
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος) 3) Ράπτου Όλγα (µέλος).
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 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).
άρθρο 5 της υπ΄ αρθ. 41179 της 23-10-2014 ΚΥΑ του υπουργείου εσωτερικών µε τίτλο «Περιεχόµενο,
δοµή και τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019».
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 2016, συµπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες που έχουν
εκδοθεί και λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 2/23-12-2015 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 2016» καθώς και την απόφαση 9/23-12-2015 της
εκτελεστικής επιτροπής µε θέµα «Συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου
για τη σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2016: εισήγηση προσχεδίου του ετησίου
προγράµµατος ∆ράσης προς την Οικονοµική Επιτροπή.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 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 2016.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου, την υπ’ αριθ. απόφαση 2/23-12-2015 την απόφαση 2/23-12-2015 της δηµοτικής επιτροπής
διαβούλευσης, την υπ’ αριθ. 9/23-12-2015 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, τις κατατεθείσες προτάσεις
από την υπηρεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούσης της κας Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακής η οποία ψηφίζει λευκό.
Α). Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου για το έτος 2016 µε βάση την υπ’ αριθ. 2/23-122015 απόφαση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, την υπ’ αριθ. 9/23-12-2015 απόφαση της
εκτελεστικής επιτροπής και τις κατατεθείσες προτάσεις από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Η παρούσα θα προωθηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στα πλαίσια της προβλεπόµενης διαδικασίας
(άρθρο 4 του Π.∆. 89 /29-98-2011) για την λήψη της τελικής απόφασης.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 239/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
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Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη
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