
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

     Από το πρακτικό 2 ]25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  130/20- ΙΑΝ.2013 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο 

ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ. 

Συμβούλους,  σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.  Κ.  Κ.  (Ν.  3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006),  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.  Παναγιώτης Ψαρομμάτης και  από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

Αποφ. 2/2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ο οποίος είπε τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  (2012-2014) και έγκριση τελικού κειμένου ΕΠ του Δήμου Ελαφονή-

σου 2012-2014 Αριθ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υπο-

χρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Συγκεκρι-

μένα, το Υπουργείο  Εσωτερικών με  σχετικές  υπουργικές  αποφάσεις  και  εγκυκλίους που 

εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:

1. την υπ΄αριθμ. 18183/13-4-2007 (ΦΕΚ 534 /Β/2007) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Περιε-

χόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Ά βαθμού και συγκεκριμένα το άρθρο 9 περί τρόπου υπο-

βολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις Περιφέρειες

2. την με αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδι-

κασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Ά βαθμού

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης (Ο.Τ.Α.) Ά βαθμού με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρη-

σιακών Προγραμμάτων.

5. για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (ΕΠ), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) και 

ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό.  Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται  μαζί  με  το ΕΠΔ, 

αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως Παράρτημα. Σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση 5694/3-2-2011 με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007, το Ε.Π. ειδικά 

για την τρέχουσα περίοδο, έχει τριετή διάρκεια (2012-2014). Το ΕΠΔ για το 2012 συντάσσεται 

μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Ά βαθμού.

- Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 5694/2011 Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

18183/2.4.2007 (ΦΕΚ 534 Β΄/ 13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή 

και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  Α βαθμού»,  προβλέπεται  ότι  οι  μικρότεροι πληθυσμιακά Δήμοι  που 

στερούνται  της εξειδικευμένης υλικοτεχνικής υποδομής και  στελεχών, υποστηρίζονται  και 

καταθέτουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής. Οι Δήμοι αυτοί προτείνε-

ται να καταθέτουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής - ειδικά διαμορφω-
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μένα έντυπα. Ο Δήμος Ελαφονήσου ανήκει στην κατηγορία των μικρών πληθυσμιακά Δή-

μων και για το λόγο αυτό εφαρμόζει / χρησιμοποιεί τα έντυπα.- πίνακες που ακολουθούν. 

- Σύμφωνα με την ίδια ΥΑ, άρθρο 7τροποπειέιται ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 9: 

«Τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες»

αναδιατυπώνεται  ως  ακολούθως:  «Τρόπος  υποβολής  των  επιχειρησιακών  προγραμ-

μάτων».

Ως εκ τούτου, για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία

Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

Τόσο η Α φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός όσο και η Β φάση του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, καθώς εκπονήθηκαν με τη συμμετο-

χή των στελεχών των Υπηρεσιών και εξειδικευμένων συνεργατών του Δήμου, αιρετών, τοπι-

κών φορέων και αφού διασφαλίστηκε η δυνατότητα συμμετοχής, διαβούλευσης και υπο-

βολής προτάσεων σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδιασμού και κατευθυντήριων για την τριετία 

και κατόπιν εγκρίσεων των αιρετών οργάνων του Δήμου. 

Μεθοδολογικά η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η διαδικασία

κατάρτισής περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις:

• Α΄ φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Κατά την Ά φάση διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου σε άξονες, μέτρα και τέθηκαν οι 

γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Ελαφονήσου. Αρχικά καθορί-

στηκαν οι κατευθύνσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης με βάση το πρόγραμμα της Δη-

μοτικής αρχής, δίνοντας σε αυτές τις κατευθύνσεις και την ανάλογη βαρύτητα και προτε-

ραιότητα. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε το προσωπικό για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο 

του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου. 

Το επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

που επικρατεί στην Ελαφόνησο. Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης χρησι-

μοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα ειδικά έντυπα_ Στρατηγικός Σχεδιασμός_ μικροί πλη-

θυσμιακά δήμοι. Στην αποτύπωση περιγράφονται τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομι-

κά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του νησιού καθώς και τα προβλήματα αλλά και οι δυ-

νατότητες και οι προοπτικές κάθε τομέα χωριστά. Με την ολοκλήρωση της περιγραφής της 

υφιστάμενης κατάστασης συντάχθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, το όραμα, τα μέτρα και 

οι βασικοί άξονες και ενδεικτικές δράσεις του Δήμου. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδια-
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σμού έγινε με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου και αιρετών για τη συγκέντρωση 

όλων των απαραίτητων στοιχείων, με τοπικούς συλλογικούς φορείς, αλλά και μέσα από 

έρευνα και  συνεχή επικοινωνία με  δημότες και  όλους όσοι  συνδιαμορφώνουν την υφι-

στάμενη κατάσταση. Συγκεκριμένα η Α φάση αναφέρεται στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής του Δήμου (εξωτερικό περιβάλλον), καθώς και σε αυτή του ορ-

γανισμού του Δήμου (εσωτερικό περιβάλλον). 

Η Α φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ειδικό

έντυπο_μικροί πληθυσμιακά δήμοι)

- Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου

- Το όραμα του Δήμου

- Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του Δήμου

- Οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ √

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑ-

ΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ √

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙ-

ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ √

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ √

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   √

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (σε εξέλιξη)

ΒΗΜΑ 6:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 7:  ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

ΒΗΜΑ  8:  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ  ΔΕΙΚΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 9:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕ-

ΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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Με την υπ' αρ. 64/2012 απόφαση το Δ.Σ του Δήμου στη συνεδρίασή του στις 17 Οκτωβρί-

ου 2012, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Ελαφονήσου, το οποίο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 

μέσω  του  Πινάκα  Ανακοινώσεων  και  της  ηλεκτρονικής  ιστοσελίδας  του  Δήμου  για  15 

ημέρες.

Συγκεκριμένα και αναφορικά με τη διαδικασία Διαβούλευσης ο Δήμος Ελαφονήσου μετά 

την υπ' άριθμ. 64/2012 Απόφαση Δ.Σ. δημοσίευσε το εγκεκριμένο σχέδιο στην επίσημη ιστο-

σελίδα του Δήμου www  .  elafonisos  .  gov  .  gr   στην 1η σελίδα για περίοδο δεκαπέντε (15) ημε-

ρών, προκειμένου να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση και με στόχο το σχολιασμό του, την 

υποβολή προτάσεων και ερωτήσεων εκ μέρους των δημοτών και φορέων της περιοχής. Το 

σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας του Δήμου από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου, ενώ σχετική ανα-

κοίνωση έγινε και στις 26 Οκτωβρίου. Ενημέρωση για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχε-

διασμού, την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δυνατότητα υποβολής σχετι-

κών προτάσεων οι οποίες και θα λαμβάνονταν υπόψη προκειμένου για την οριστικοποίη-

ση του, έγινε και  στο πλαίσιο εκδήλωσης – πρόσκλησης του Δημάρχου προς τους δη-

μότες, με σκοπό την ενημέρωσή τους για θέματα του Δήμου στις 3 Νοεμβρίου, αλλά και 

μέσω ανακοίνωσης αναρτημένης τον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήμα-

τος Ελαφονήσου από τις 26 Οκτωβρίου.

Για τις ανάγκες επικοινωνίας και υποβολής προτάσεων έγινε χρήση κεντρικής ηλ. διεύθυν-

σης του Δήμου web  @  elafonisos  .  gov  .  gr   δημοσιεύτηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, ενώ παράλ-

ληλα δόθηκε και η δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας με τα γραφεία του Δήμου με την 

υποβολή έγγραφης πρότασης και σχετικού ερωτηματολογίου.

Από τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

προέκυψαν  σαφή  συμπεράσματα,  τα  οποία  αφού  αξιολογήθηκαν  συμπεριελήφθησαν 

στο ευρύτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ελαφονήσου.  Tα σημεία που σχο-

λιάστηκαν είναι συγκεκριμένα και ανταποκρίνονται σε πραγματικές, χρόνιες και διαπιστω-

μένες ανάγκες των κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών της περιοχής. Σχετική αναφο-

ρά στις προτάσεις-επισημάνσεις δημοτών γίνεται  αναλυτικότερα στο κείμενο του ΕΠ. Οι 

σχετικές προτάσεις ελήφθησαν υπόψη, αξιολογήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στον Επιχει-

ρησιακό Σχεδιασμό.

Μετά το πέρας της περιόδου διαβούλευσης και αφού έγινε η συλλογή και επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων, η ενσωμάτωση προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η οριστι-

κοποίηση του η οποία αποτέλεσε και τη βάση για την περαιτέρω εργασία, ξεκίνησε η πραγ-
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ματοποίηση της Β Φάσης- κατάρτιση και εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οικο-

νομικός Προγραμματισμός, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος του Δήμου Ελαφονήσου. 

H Β Φάση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός, Δείκτες Παρακο-

λούθησης και Αξιολόγησης, περιλαμβάνει:

• Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο αναλύεται σε άξονες, μέτρα, 

στόχους

• Ιεράρχηση & τριετής προγραμματισμός των δράσεων

• Προγραμματισμός και κωδικοποίηση δράσεων

• Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων

• Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης

• Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

• Προσδιορισμό Δεικτών Παρακολούθησης (εισροών, εκροών και αποτελέσματος) 

και Αξιολόγησης με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και 

η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

• Έγκριση του Εισηγητικής Έκθεσης επί των διαδικασιών κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικό κείμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) 

για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος, με υποβολή της 

υπ’αριθμ. 1913/2012 σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

• Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο. 

Συγκεκριμένα, κατά τη Β΄ φάση οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν ανά άξονα, μέτρο και γενικό 

στόχο και έγινε η ιεράρχηση τους σε Α΄, Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας, ανάλογα με τη κρισι -

μότητα της δράσης, το εφικτό της υλοποίησης και τη διασφάλιση πόρων και χρηματοδότη-

σής της. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε ενέργεια-δράση καθορίστηκε το αρμόδιο στέλεχος 

ή/και η αρμόδια Υπηρεσία για την ευθύνη υλοποίησης της ενέργειας, ο εκτιμώμενος προ-

ϋπολογισμός και η τοποθέτηση της δράσης σε χρονοδιάγραμμα (έτος υλοποίησης) στη 

βάση της τριετίας, η πηγή χρηματοδότηση ή/και συγχρηματοδότησης, ο φορέας υλοποίη-

σης, πιθανή συνέργεια σε επίπεδο διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας, η σχέση αλληλε-

πίδρασης μεταξύ των ενεργειών-δράσεων και τέλος οι εκροές.

ΒΗΜΑΤΑ
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ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 7: ΤΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για την κατάρτιση τόσο της A όσο και της Β φάσης του Επιχειρησιακού βασικός στόχος εί-

ναι η αποτύπωση ενός σαφούς και απλοποιημένου προγράμματος που αφενός να ικανο-

ποιεί την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένης στρατηγικής και εκπόνησης αντίστοιχου επιχει-

ρησιακού σχεδιασμού ως απαραίτητο εργαλείο για την Δημοτική αρχή και αφετέρου να 

απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο αναπτυξιακό όραμα του 

Δήμου, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν, όπως δημότες, φορείς και ομάδες πολι-

τών της περιοχής. 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α & Β φάση για την τριετία 2012-2014 ελ-

λείψει  Υπηρεσίας Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης,  πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη 

της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, το Γραφείο Δημάρχου και  τους συνεργάτες 

(Π.Ε. MSc) του Δήμου Ελαφονήσου. Την ομάδα εργασίας συντόνισε ο Δήμαρχος Πανα-

γιώτης Μ. Ψαρομμάτης. Το υπ’αριθμ.  1913/2012 τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

Το  εγκεκριμένο  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ελαφονήσου  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα συνοδευόμενο από σχετική έκθεση αναφορικά με τη διαδικασία κατάρτισης, 
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υποβάλλεται  προς έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, 

στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010). Μετά τον έλεγχο νομι-

μότητας το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δή-

μου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε α) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δή-

μου και β) την εν λόγω έκθεση αναφορικά με τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

προγράμματος.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και ψηφίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 του Δήμου Ελαφονή-

σου και την έκθεση περί διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα 

οποία και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας. 

Η Μαρία Σ. Αρώνη  ως προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκφράζει τη διαφωνία της  για 

την ένταξη της Ελαφονήσου στο πρόγραμμα «Πράσινες Νησιωτικές Κοινότητες» και  στην εκτέλεση 

του έργου Περιφερειακός Δρόμος Παναγίτσα- Σίμος.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 2/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το Πρα-

κτικό 2/25-1-2013 που αφού συντάχθηκε   και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                              ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ        

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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