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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016
Αριθμός Απόφασης 173 /2016

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος
2015-2019 δήμου Ναυπακτίας.
Στη Ναύπακτο σήμερα 27-4-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο
του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:9001/22-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) της ισχύουν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
2. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
3. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου
5. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
7. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου
8. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
9. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου
10. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
11. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
12. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη
13. Σμπούκη (Πελέκη) Αγγελική του Ιωάννη
14. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου
15. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος
16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
17. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου
18. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
19. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου
Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά
τη συζήτηση του 2ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
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2.

Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου

Η Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση Ναυπακτίας κατάθεσε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Υπόμνημα- Διαμαρτυρία, στο
οποίο εξηγούνται οι λόγοι
που δεν θα συμμετέχουν
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
4. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη
5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
6. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
7. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου
8. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος
κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νταουσάνη Βασιλική.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος
ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 17 Δημοτικών
Συμβούλων από το σύνολο των 27, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το
2ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος 20152019 δήμου Ναυπακτίας», και έδωσε το λόγο στον δήμαρχο κ. Λουκόπουλο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 5/4/2016 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας συντάχθηκε με ευθύνη του Δημάρχου, σχετική έκθεση, η
οποία έχει ως εξής:
“Στο άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΑ, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. ορίζεται ότι: «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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’): Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:
1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου,
των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτι2
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κών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες
του Δήμου και συντάσσει σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010),
και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες,
με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
5. Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το
εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική
πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με
γραπτή εισήγηση τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.
6. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους
και τις δράσεις που το αφορούν.
7. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του
δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
8. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου.
9. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
(άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας 2015 - 2019 που υποβάλλεται,
εκπονήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου του ΠΔ 185/ 2007 (ΦΕΚ 221Α/ 12.9.2007)
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού» και με βάση
την μεθοδολογία όπως περιγράφεται παρακάτω.
H μεθοδολογία βασίστηκε στη στόχευση ενός προγραμματισμού που αφενός αντανακλά
την υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που αυτή
επιτάσσει, στα πλαίσια της θεσμικής λειτουργίας του Δήμου Ναυπακτίας και λαμβάνοντας
υπόψη τις παρεχόμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος περιέλαβε τα ακόλουθα:

3

ΑΔΑ: 6ΤΦ3ΩΚΓ-7ΙΖ

•

Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου με την υπ’ αριθ. 14/20-1-2015 απόφαση
Δημάρχου.
• Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικών επιστολών και σχετικών ερωτηματολογίων
συμπλήρωσης σε υπηρεσίες Δήμου και ΝΠΔΔ, με το Α.Π. 2895/4-2-2015 έγγραφο του
Τμήματος Προγραμματισμού.
• Συγκέντρωση των τοπικών αναγκών και προτάσεων όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα
από τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων που στάλθηκαν,
μετά από το με Α.Π. 3457/10-2-2015 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού.
• Συλλογή στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης Δήμου (χωρική ενότητα και Οργανισμός) μέσω των ερωτηματολογίων και της βοήθειας των υπηρεσιών.
• Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ήρθε σε επαφή με τους Δημάρχους όμορων Δήμων καθώς
και τον Περιφερειάρχη, με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
• Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού επεξεργάστηκε τις προτάσεις των Τοπικών
Κοινοτήτων, των φορέων του Δήμου των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων και συνέταξε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, το
οποίο υπέβαλλε στον Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή.
• Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολούθησε και συντόνισε όλες τις εργασίες της επιστημονικής ομάδας και ειδικότερα του Τμήματος Προγραμματισμού που συνέταξε την 1η
Ενότητα «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 20152019.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Β φάσης του ΕΠ περιέλαβε τα
ακόλουθα:
• Με την υπ’ αρ. 3/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Α’ φάση
του του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας, η οποία στη συνέχεια το
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Η 1η Ενότητα του
Ε.Π. του Δήμου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 367/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας.
• Το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας, αναρτήθηκε στις 24-092015 στην ιστοσελίδα του Δήμου και τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 1210-2015.
• Συγχρόνως, το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κείμενο του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας, τέθηκε σε
συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στις 10-11-2015.
• Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού επεξεργάστηκε και συνέθεσε στη συνέχεια τις
προτάσεις των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις
που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συνέταξε το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο υπέβαλλε στον Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κάλεσε σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, με θέμα την
έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας 2015-2019.
• Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αρ: 3/7-4-2016 απόφαση της εισηγήθηκε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2016 το Σχέδιο
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας για συζήτηση και ψήφιση. Το Επιχειρησιακό σχέδιο, εγκρίθηκε με την αριθ. 172/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας.
• Το Ε.Π. του Δήμου Ναυπακτίας, μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο
και τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.”
4
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Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση διαδικασιών
κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας».
Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. δημάρχου, την
οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της απόφασης αυτής.
Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα
τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος 20152016 δήμου Ναυπακτίας, η οποία έχει ως εξής:
“Στο άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΑ, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. ορίζεται ότι: «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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’): Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:
1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και συντάσσει σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου,
το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο
Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση
του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν
διαδημοτικών συνεργασιών.
3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76
Ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί
δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται
προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
5. Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη
τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και
τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες
κατά σειρά προτεραιότητας.
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6. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1)
εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους
στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
7. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης
και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο υποβάλει
στην εκτελεστική επιτροπή.
8. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου.
9. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας 2015 - 2019 που υποβάλλεται,
εκπονήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου του ΠΔ 185/ 2007 (ΦΕΚ 221Α/ 12.9.2007)
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού» και με βάση
την μεθοδολογία όπως περιγράφεται παρακάτω.
H μεθοδολογία βασίστηκε στη στόχευση ενός προγραμματισμού που αφενός αντανακλά την υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που
αυτή επιτάσσει, στα πλαίσια της θεσμικής λειτουργίας του Δήμου Ναυπακτίας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος περιέλαβε τα ακόλουθα:
• Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου με την υπ’ αριθ. 14/20-1-2015 απόφαση
Δημάρχου.
• Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικών επιστολών και σχετικών ερωτηματολογίων
συμπλήρωσης σε υπηρεσίες Δήμου και ΝΠΔΔ, με το Α.Π. 2895/4-2-2015 έγγραφο του
Τμήματος Προγραμματισμού.
• Συγκέντρωση των τοπικών αναγκών και προτάσεων όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα
από τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων που στάλθηκαν,
μετά από το με Α.Π. 3457/10-2-2015 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού.
• Συλλογή στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης Δήμου (χωρική ενότητα και Οργανισμός) μέσω των ερωτηματολογίων και της βοήθειας των υπηρεσιών.
• Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ήρθε σε επαφή με τους Δημάρχους όμορων Δήμων καθώς
και τον Περιφερειάρχη, με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
• Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού επεξεργάστηκε τις προτάσεις των Τοπικών
Κοινοτήτων, των φορέων του Δήμου των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων και συνέταξε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, το
οποίο υπέβαλλε στον Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή.
• Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολούθησε και συντόνισε όλες τις εργασίες της επιστημονικής ομάδας και ειδικότερα του Τμήματος Προγραμματισμού που συνέταξε την 1η
Ενότητα «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 20152019.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Β φάσης του ΕΠ περιέλαβε
τα ακόλουθα:
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•

•

•
•

•

•

Με την υπ’ αρ. 3/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Α’ φάση
του του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας, η οποία στη συνέχεια το
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Η 1η Ενότητα του
Ε.Π. του Δήμου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 367/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας.
Το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας, αναρτήθηκε στις 24-092015 στην ιστοσελίδα του Δήμου και τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 1210-2015.
Συγχρόνως, το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κείμενο του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας, τέθηκε σε
συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στις 10-11-2015.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού επεξεργάστηκε και συνέθεσε στη συνέχεια τις
προτάσεις των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις
που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συνέταξε το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο υπέβαλλε στον Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κάλεσε σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, με θέμα την
έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας 2015-2019.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αρ: 3/7-4-2016 απόφαση της εισηγήθηκε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2016 το Σχέδιο
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας για συζήτηση και ψήφιση. Το Επιχειρησιακό σχέδιο, εγκρίθηκε με την αριθ. 172/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας.
Το Ε.Π. του Δήμου Ναυπακτίας, μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο
και τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.”
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 173/2016.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 28-4-2016
Η α/α Προϊσταμένη τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Παυλοχρήστου Σπυριδούλα

Τα μέλη
Υπογραφές

Η ειδική γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου
Νταουσάνη Βασιλική

7

