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Στην Ελαφόνησο σήμερα την  12η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ 

και ώρα 11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  267/8-2-2013 πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που 

συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

προσκληθέντα  7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         

2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          

3. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                          ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

4. ΑΡΩΝΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ 

5. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

6.  ΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ    

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης  και  εισηγούμενος το 1ο θέμα  είπε:

ΘΕΜΑ 1ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ   2013 Απόφ.8/2013

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΠΔ 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, καταρτίζουν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για κάθε έτος της δημοτικής 

περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους, το οποίο και εγκρίνεται από το 

Δημοτικό τους Συμβούλιο. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί την εξειδίκευση 

και τον αναλυτικό προγραμματισμό των δράσεων που υλοποιούνται κάθε έτος από 

το Δήμο και από τις Υπηρεσίες του, στο πλαίσιο του ευρύτερου τριετούς Επιχειρησια-

κού όπως προκύπτει από την αναπτυξιακή στρατηγική και τους επιμέρους άξονες 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
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- τις διατάξεις των άρθρ. 203-207 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κώδικας Δή-

μων και Κοινοτήτων»

- το ν. 3852/2010, άρθρο 72 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

-  την  υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄534/13.4.2007) με τίτλο 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού» 

- το Π.Δ. 185/07 περί οργάνων και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιο-

λόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού,  άρθρο 4 όργανα και διαδικασία κατάρτισης των Ετήσιων 

Προγραμμάτων Δράσης και  άρθρο 5 όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και 

απολογισμού των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

-  την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/3-2-2011 (Φ.Ε.Κ.  Β΄/ 382/11-03-

2011) 

- το Π.Δ. 89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/213/29-09-2011) 

και  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ελαφονήσου  2012-2014,  καταρτίστηκε 

σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 και το οποίο τίθεται προς έγκριση από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης συντάσσεται και καταρτίζεται κάθε έτος της 

δημοτικής περιόδου αποτελώντας την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον Ετήσιο 

Προϋπολογισμό και υποβάλλεται  για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δή-

μου  (άρθρο 72 ν.3852/2010). Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου καλύπτει τις 

δράσεις  που  προβλέπονται  στο  αντίστοιχο  σχέδιο  του  Ετήσιου  Προγράμματος 

Δράσης,  ενώ  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  -το  οποίο  μέχρι  πρότινος  ως  πρόγραμμα 

δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας συνόδευε τον προϋπολογισμό του Δήμου- αποτε-

λεί πλέον μέρος του Ετήσιου Προγράμματος. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προσ-

διορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος, που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Πρόκειται για ένα εργα-

λείο παρακολούθησης της εξέλιξης της στρατηγικής στη δημοτική περίοδο, αλλά και 

εργαλείο σχεδιασμού των ενεργειών και δράσεων του Δήμου με δυνατότητα επικαι-

ροποίησης και προσαρμογής κατ’ έτος σε σχέση με το Επιχειρησιακό, προκειμένου 

να αξιοποιούνται πιθανές νέες ευκαιρίες αλλά και να αντιμετωπίζονται πιθανά κωλύ-

ματα. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της ΥΑ 18183/07, δύναται να τροπο-
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ποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης, που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ενώ υπάρχει δυνα-

τότητα συμπλήρωσης νέων δράσεων εφόσον αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου. Ως εκ τούτου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 

μπορεί κάθε χρόνο να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες όπως αυτές δια-

μορφώνονται  στις  διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της περιόδου, όντας βασι-

σμένο ωστόσο στους αρχικούς κατευθυντήριους άξονες δράσης του Δήμου.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτυπώνεται  -σε συνδυασμό με το Ετήσιο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό- ο συνολικός προγραμματισμός δράσε-

ων του Δήμου.  Ο Δήμος Ελαφονήσου με στόχο τη καλύτερη δυνατή παρακολούθη-

ση της εξέλιξης της στρατηγικής για το 2013 και στο πλαίσιο του αρτιότερου σχεδια-

σμού δράσεων εκπονεί Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης το οποίο περιλαμβάνει Ετήσιο 

Τεχνικό Πρόγραμμα και Ετήσιο Προϋπολογισμό και το οποίο  αποτελεί εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για το έτος.  

Η σκοπιμότητα και ο ρόλος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης καταδεικνύεται από 

την σχέση του με :

α) το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

β) τον Ετήσιο Προϋπολογισμό

Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρονται υποχρεωτικά και σχε-

τίζονται-συμπεριλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  είναι: η δράση ανά 

άξονα, μέτρο και στόχο, η αρμόδια Υπηρεσία  για την υλοποίησης της δράσης, ενώ 

από τον κωδικό του ΕΠ προκύπτει η χωροθέτηση της δράσης, το είδος της ως συνε-

χιζόμενη ή νέα, ως επένδυση/έργο ή ενέργεια, η δαπάνη και η πηγή χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση της.

Η διαδικασία κατάρτισης και σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ξεκινά με 

τη συγκέντρωση των στοιχείων η οποία έχει σαν βάση το ψηφισμένο τριετές Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα. Οι άξονες, τα μέτρα και οι εκ τούτων προκύπτοντες στόχοι και 

δράσεις, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης του Ετήσιου Επιχειρησιακού. Το εγκεκρι-

μένο σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης υποβάλλεται για ψήφιση και μαζί με τον 

Προϋπολογισμό σε ειδική συνεδρίασή του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η κατάρτιση του 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ελλείψει Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυ-

ξης, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, 

το Γραφείο Δημάρχου και τους συνεργάτες (Π.Ε.,MSc) του.
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Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Τη  έγκριση  του  σχεδίου  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου 

Ελαφονήσου για το έτος 2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με 

πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση 

του.

Η απόφαση έλαβε α.α. 8/2013

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση  επί του ετήσιου προγράμματος δράσης και της 

κατάρτισης  προϋπολογισμού  έτους  2013   συντάχθηκε  το  πρακτικό  2/13  ΦΕΒΡ. 

2013  , και αφού διαβάστηκε ,υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                                                                          ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                                           ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

                                                           ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                     

Ακριβές Αντίγραφο 
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