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ΘΕΜΑ:

Έγκριση
έκθεσης
τήρησης
διαδικασιών
κατάρτισης
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
του Δήμου Δράμας, δημοτικής
περιόδου 2014-2019

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.15 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ. 22050/08-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπλούχου Κωνσταντίνου
, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπλούχος
2) Παπαδόπουλος
3) Χατζηγιάννης
4) Μουρβετίδης
5) Σολάκης
6) Καρυοφυλλίδου
7) Χατζηκυριακίδης
8) Καψημάλης
9) Μωϋσιάδης
10) Τσεπίλης
11) Καραμπατζάκης
12) Τερζής
13) Ψαρράς
14) Ηλιάδης
15) Σιδηρόπουλος
16) Βασιλειάδης

Κων/νος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Μιχαήλ
Άγγελος
Ζωή
Αναστάσιος
Ιωάννης
Αριστείδης
Γεώργιος
Κων/νος
Ανέστης
Γεώργιος
Νικόλαος
Δημήτριος
Αναστάσιος

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Ζαχαριάδης
Μλεκάνης
Καλαϊτσίδης
Χαρίσκος
Μυστακίδης
Ηλιόπουλος
Καλφόπουλος
Στεφανίδης

Παύλος
Μιχαήλ
Γεώργιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Στέργιος
Ευάγγελος
Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 2) Ρεμόντης Σταμάτιος , 3) Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ,
4) Πετρίδου Χαρίκλεια, 5) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 6) Ρεμόντης Θεμιστοκλής , 7) Σιδερά Χρυσή ,
8) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 9) Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Ο κ. Δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση
Παρόντες επίσης ήταν, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας, Πατακάκης Ανάργυρος, ο Γενικός
Γραμματέας Δήμου Δράμας καθώς και ο Γενικός Δ/ντής της Αναπτυξιακής Α.Ε., κ. Χατζόπουλος
Εμμανουήλ.
Με την παρουσία και της Ψωμά Μυροφόρας ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
καθώς και στα έκτακτα.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του
17ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου
τακτικού θέματος και επανήλθες κατά τη συζήτηση του 58 τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
προ ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου
εκτάκτου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου
τακτικού θέματος
Σημειώνεται ότι, για τα 12ο, 13ο, 14ο , 15ο, 16ο και 17ο θέματα της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον
δημοτικό σύμβουλο Μωϋσιάδη Αριστείδη και συζητήθηκαν ως 1ο , 2ο ,3ο , 4ο ,5ο και 6ο τακτικά
αντίστοιχα.
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Δράμας:
Δερματίδης Ανέστης
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Ξηροποτάμου: Σολάκης Ιωάννης
2)
Χωριστής:
Ζαρόγλου Κων/νος
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Καλλιφύτου:
Διαμαντίδης Κων/νος
2)
Καλού Αγρού: Μπακαλόπουλος Γεώργιος
3)
Μικροχωρίου: Κυριακίδης Χρήστος
4)
Νικοτσάρα:
Τζάφος Χρήστος
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
2)
3)
4)
5)

Κουδουνίων:
Ηλιάδης Χαράλαμπος
Μαυροβάτου:
Κοτανίδης Θεοφύλακτος
Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης
Μυλοποτάμου: Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
Σιδηρονέρου:
Γραμματικού Δημήτριος

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς)
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Λιβαδερού:
Ξυγιντζής Γεώργιος
2)
Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος
3)
Σκαλωτής :
Καλαντίδης Ιωάννης

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο λόγω του ότι
προτάχθηκαν τα 12ο έως και 17ο θέματα, συζητήθηκε ως 8ο από 2ο τακτικό παρουσιάζει στο σώμα
το με αριθμό πρωτ. 18051/12-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, με το
οποίο στάλθηκε προς έγκριση από το ΔΣ, η από 12-05-2016 έκθεση τήρησης διαδικασιών
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας δημοτικής περιόδου 20142019, της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, και καλεί αυτό να αποφασίσει
σχετικά.
Η
από 12-05-2016 έκθεση τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Δράμας δημοτικής περιόδου 2014-2019, όπως αυτή συντάχθηκε από την
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, έχει όπως παρακάτω:

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με την απαίτηση της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. με αρ.
41179/23.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2970/04.11.2014) με θέμα:: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής
των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» που περιλαμβάνει την συνοπτική περιγραφή και
αναφορά, κατά χρονολογική σειρά, όλων των διαδικασιών που ακολούθησε ο Δήμος Δράμας
προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο
2014–2019.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2019 του Δήμου Δράμας εκπονήθηκε σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις και απαιτήσεις των κάτωθι:
α) Τα άρθρα 203 - 207 του Νόμου Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/ Α΄/08-06-2006).
β) Το άρθρο 266 Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
γ) Το Προεδρικό Διάταγμα 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29-09-2011) που τροποποιεί το Προεδρικό
Διάταγμα 185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-09-2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού».
δ) Τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» που εκπόνησε και διέθεσε στους
Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε ορισμένες γενικές
κατευθύνσεις.
ε) Την υπ΄ αριθ. 8586/31.03.2015 διευκρινιστική επιστολή του ΥΠΕΣ σχετικά με τον χρόνο
ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων.
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014- 2019
Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Δράμας, στα πλαίσια της σύνταξης και έγκρισης
των δύο προβλεπόμενων φάσεων εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την
περίοδο 2014 – 2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος),
ακολουθούν πιστά τις απαιτήσεις και υποδείξεις των σχετικών προαναφερθέντων Υπουργικών
Αποφάσεων και Εγκυκλίων. Με βάση τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ο.Τ.Α.», η εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα οκτώ
(8) βήματα:
Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση
Βήμα 2: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου
Βήμα 3: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου
Βήμα 4: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ φάσης) και υλοποίηση των διαδικασιών
διαβούλευσης
Βήμα 5: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Β΄ φάση)
Βήμα 6: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων και οικονομικός προγραμματισμός.
Βήμα 7: Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
Βήμα 8: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικές ενέργειες
Αναλυτικότερα:

Βήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράμματος, καθοριστικό ρόλο στην οποία διαδραμάτισε, το Τμήμα
Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης
και Πληροφορικής, που αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων και συνέβαλε αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή προετοιμασία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Οι ενέργειες του Τμήματος Π.Ο.Α. συνέβαλαν:
1.
στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του
τμήματος εκείνου του Επιχειρησιακού σχεδίου που σχετίζεται με την περιγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο,
2.
στην οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών
διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών
Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην διαμόρφωση των Δράσεων.
3.
στη μελέτη και στο σχολιασμό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης με τις
προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).
Για την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την αναγκαιότητα σύνταξης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την έναρξη σχετικής προεργασίας το Τμήμα Π.Ο.Α. έστειλε στις
11-11-2014 το με αρ. πρωτ. 59860 έγγραφο προς την Εκτελεστική Επιτροπή με το οποίο εισηγήθηκε
τη Διαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος δήμου Δράμας περιόδου 2014-2019 και
εξεδόθη η με αρ. πρωτ. 5/05-12-2014 σχετική απόφαση της Ε.Ε. Ο δήμαρχος στη συνέχεια απέστειλε
Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας επί της διαδικασίας κατάρτισης του ΕΠ, προς όλες τις Δ/νσεις του
δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στους αντιδημάρχους και Προέδρους
(αντίστοιχα) –αρ. πρωτ. 2248/19-01-2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε την 22-01-2015. Στη
συνέχεια το Τμήμα ΠΟΑ έστειλε στις 28-01-2015 συμπληρωματικό έγγραφο (αρ.πρωτ.: 3700) με
συνημμένο ερωτηματολόγιο (με όλους τους παραπάνω αποδέκτες) για την καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ζητήθηκε η
άμεση συμπλήρωσή του.
Βήμα 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στο δεύτερο βήμα σκοπός ήταν η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης της περιοχής του Δήμου και ο εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής
ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την παρούσα πενταετία, αξιοποιώντας τις
σχετικές δυνατότητες και ευκαιρίες, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Για το
σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατόπιν
αιτήματος του Δήμου Δράμας καθώς και στοιχεία από άλλες μελέτες που αφορούν στην περιοχή του
Δήμου αλλά και πηγές όπως η βιβλιογραφία, η αρθογραφία και το διαδίκτυο και επιχειρησιακά
προγράμματα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Υπουργείων.
Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη της Δράμας (εξωτερικό περιβάλλον του
Δήμου) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Ισχυρών και Αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και
Απειλών (μέθοδος SWOT) ανά Θεματικό Τομέα. Οι Θεματικοί Τομείς που αναπτύχθηκαν είναι οι
εξής:
. Περιβάλλον και Ποιότητας Ζωής,
. Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Τουρισμός –Κοινωνική Πολιτική,
. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση και
. Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών του δήμου
Για την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου συμπληρώθηκε σχετικό έντυπο
/ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα νομικά
πρόσωπα του Δήμου ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις όπου

αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που
αντιστοιχούσαν στις αρμοδιότητές τους.
Βήμα 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:
3.1 η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων
που εξυπηρετούν τόσο την τοπική ανάπτυξη όσο και την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου και τις
πολιτικές δράσης του,
3.2 η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και
3.3 η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου.
Οι ενέργειες αυτές υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης
(ΤΠΟΑ) της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη
Δημοτική αρχή.
Αναλυτικότερα:
3.1 Διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου με τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής
ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) αλλά και με τη διαμόρφωση
των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών, (στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές
δράσης), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής προσέγγιση των παραπάνω στόχων τοπικής
ανάπτυξης.
Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης που διατυπώνονται ανά θεματικούς τομείς προέκυψαν μετά από
ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης και αποτελούν επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα
που αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία. Παράλληλα καθορίζονται οι
στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης που στοχεύουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού
περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας
και της γενικότερης λειτουργίας του. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές
κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες
αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων.
3.2 Διαμορφώθηκαν οι γενικοί στόχοι του Δήμου.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε Μέτρα και τα συναφή Μέτρα σε ευρύτερες
Προτεραιότητες – Άξονες-Τομείς. Επίσης ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα έχει και την ευθύνη
αλλά και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες, για την επίτευξη κάθε ενός από τους γενικούς στόχους.
3.3 Διατυπώθηκε το Αναπτυξιακό όραμα του Δήμου.
Στη παρούσα φάση διατυπώθηκε το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την
εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να
διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.
Βήμα 4: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κατά το συγκεκριμένο βήμα πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου
Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας
Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών
Συγκεκριμένα, στις 22/07/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας με την υπ’ αριθ. 341/2015
απόφασή του ενέκρινε και ψήφισε την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που
περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη
δημόσια διαβούλευση. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού τέθηκε προς συζήτηση στην Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία συνεδρίασε αρχικά στις 05/08/2015, με απαρτία μελών.
Παράλληλα στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης έγινε ανάρτηση του κειμένου του Στρατηγικού
Σχεδιασμού (Ά Φάση) στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-dramas.gr) με σκοπό την
γνωστοποίησή του στους πολίτες, στις ενώσεις πολιτών, στα συμβούλια των Τοπικών & Δημοτικών
Κοινοτήτων, καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Δράμας. Η διαδικασία αυτή διήρκησε έως τις 15/09/2015 δηλαδή πλέον των δύο
(2) εβδομάδων που ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Π.Δ.89/2011 ως ελάχιστο χρόνο

διαβούλευσης. Προς διευκόλυνση υποβολής προτάσεων από τους πολίτες και τοπικούς φορείς της
πόλης υπήρχε ανηρτημένο ειδικό έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και αναλυτική παρουσίαση
του Στρατηγικού Σχεδίου. Τα αποτελέσματα τις διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη από το Τμήμα
Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης
και Πληροφορικής του δήμου.
Βήμα 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)
Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, τον Σεπτέμβριο του 2015 με το υπ΄αριθμ.:
40831/18-09-2015 το Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της Δ/νσης
Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής κάλεσε τις Υπηρεσίες του Δήμου και αρμοδίους
αντιδημάρχους, αφού λάβουν υπόψη το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, να
προτείνουν με γραπτές εισηγήσεις τους κατ’ αντιστοιχία προς τους θεματικούς τομείς 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.
Το Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) επανέλαβε την παραπάνω
Πρόσκληση και συμπεριέλαβε και τα Νομικά Πρόσωπα και τη Δημοτική Επιχείρηση, τον Οκτώβρη
του 2015 (αρ. πρωτ. 43953/06-10-2015) και η Τεχνική συνάντηση έλαβε χώρα την 14-10-2015 και
στη συνέχεια απέστειλε το με αρ. πρωτ. 50524/11-11-2015 έγγραφο προς τον δήμαρχο Δράμας, για
γνωστοποίηση μη τήρησης χρονοδιαγράμματος αποστολής στοιχείων από τις Υπηρεσίες κ.λ.π., και μη
ανταπόκρισής τους στην τεθείσα ημερομηνία. Ο δήμαρχος Δράμας, την 19-11-2015 (αρ. πρωτ.
52456) απέστειλε έγγραφο υπενθύμισης τήρησης του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την αποστολή
των σχετικών στοιχείων , που ήταν απολύτως απαιτητά για τη συνέχεια της σύνταξης της Β’ Φάσης
του Ε.Π. Ακολούθησε συνάντηση και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και Προέδρους των Τοπικών
και Δημοτικών Κοινοτήτων τον Ιανουάριο του 2016 (12/01/2016) και Τεχνική Συνάντηση
Υπηρεσιακών Στελεχών για την αποδελτίωση των Προτάσεων –που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της
12/01/16) των Κοινοτήτων, προκειμένου να αποστείλουν όλες (οι κοινότητες) αποφάσεις των
συμβουλίων τους για τις τελικές τους προτάσεις. Η αποστολή των προτάσεων των Κοινοτήτων
ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Μαρτίου 2016.
Δεδομένου όμως,
ότι το Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ),
επεξεργαζόταν τις προτάσεις των Υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που
προέκυψαν από την διαδικασία διαβούλευσης όλο το παραπάνω διάστημα (από τέλος Σεπτεμβρίου
2015 ως τέλος Μαρτίου 2016), αμέσως μετά την εισροή τους, ήταν σε θέση άμα τη υποβολή των
τελευταίων στοιχείων να ολοκληρώσει αμέσως, δηλαδή στο τέλος Μαρτίου τη σύνταξη της Β’ Φάσης
του Ε.Π. την οποία και απέστειλε σε όλους με το με αρ. πρωτ. 12001/29-03-2016, για τυχόν τελικές
διορθώσεις από κοινού με το Τμήμα ΠΟΑ, σε κατ’ ιδίαν συνεργασίες. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτή
η διαδικασία, το Τμήμα ΠΟΑ υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή τη Β’ Φάση με το με αρ. πρωτ.
15322/20-04-2016. Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τη με αρ. 1/10-05-2016 απόφασή της,
εισηγήθηκε το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και
ψήφιση.
Βήμα 6: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι σκοποί του βήματος αυτού είναι:
α) η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προταθεί
β) η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος από το Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της Δ/νσης
Π.Ο. & Π. και
γ) ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας με την κατάρτιση
αναλυτικών σχεδίων δράσης για την επίτευξη τους
Έτσι το Τμήμα ΠΟΑ μετά από επεξεργασία και σύνθεση των προτάσεων των υπηρεσιών, των
αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης προχώρησε στην σύνταξη του Σχεδίου Επιχειρησιακού
Προγράμματος (Β΄ Φάση). Επιπλέον συντάχθηκαν αναλυτικά σχέδια δράσης για συγκεκριμένες
δράσεις που αφορούν τομείς πολιτικής που αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την πόλη της Δράμας
τα οποία συμπεριελήφθησαν στη Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Π.
Στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού του επιχειρησιακού προγράμματος έγιναν οι εξής
ενέργειες:

α) συντάχθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος
β) καταρτίστηκε ο συγκεντρωτικός και αναλυτικός πίνακας δαπανών ανά Τομέα, Μέτρο και πηγή
χρηματοδότησης και
γ) λήφθηκε υπόψη το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Δήμου
Δράμας.
Επιπλέον ελέγχθησαν οι κωδικοί αριθμοί προϋπολογισμού του 2016 με τις δράσεις του
Επιχειρησιακού Σχεδίου και ελπίζουμε ότι σύντομα θα συνδεθούν στο λογισμικό παρακολούθησης
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για άμεσο και λεπτομερή έλεγχο της πορείας υλοποίησής του.
Δεδομένου ότι τα έσοδα συνήθως δεν επαρκούν για τη κάλυψη των δαπανών όλων των δράσεων,
αξιοποιήθηκε η ιεράρχηση των δράσεων και προσδιορίζονται οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν
κατά προτεραιότητα από κάθε πηγή χρηματοδότησης.
Βήμα 7: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η
παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενώ ο σχεδιασμός των δεικτών
έγινε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και βάσει των ακόλουθων κριτηρίων, αφού ελήφθη
υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία και οι εισηγήσεις των στελεχών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των Ημερίδων που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
την 11-02-2015 και 24-04-2015, στην Κομοτηνή, τις οποίες παρακολούθησε το ΤΠΟΑ:
α) την σαφήνεια και την ακρίβεια, β) την εύκολη και άμεση κατανόηση, γ) τη δυνατότητα μέτρησης
τιμών, δ) τη δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων.
Βήμα 8: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α. Το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 υποβλήθηκε από το ΤΠΟΑ στην Εκτελεστική
Επιτροπή με το με αρ. πρωτ. 15322/20-04-2016 έγγραφό του.
Β. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε στις ………. το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
Γ. Στις ..…/6/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας με την υπ’ αρ:.. …../2016 απόφασή
του και μετά από την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενέκρινε και ψήφισε το ολοκληρωμένο
Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας.
Δ. Αμέσως μετά την λήψη των σχετικών αποφάσεων θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΜΑΚ-ΘΡΑΚ -Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν.Δράμας και θα κοινοποιηθεί
στη Διεύθυνση Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής το πλήρες κείμενο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος για έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος, μαζί με την
παρούσα «Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος», εγκεκριμένη
από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 4 της Υ.Α. 41179/23-010-2014.
Ε. Τέλος θα καταχωρηθεί και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (www.dimosdramas.gr) το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
• 59860/11-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής προς
την Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα: «Διαδικασία κατάρτισης Ε.Π. δήμου Δράμας περιόδου 20142019»
• 5/05-12-2014 απόφαση της Ε.Ε. με θέμα: «Καθορισμός της Διαδικασίας κατάρτισης Ε.Π. δήμου
Δράμας περιόδου 2014-2019»
• 2248/19-01-2015 έγγραφο της Ε.Ε. με θέμα: «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας επί της
διαδικασίας κατάρτισης του Ε.Π.»
• 37000/28-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ)
της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με θέμα: «Διαβίβαση
Ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση για την κατάρτιση του Ε.Π. δημοτικής περιόδου 2014-2019»
• 31474/24-07-2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου με θέμα: «Πρόσκληση σε τεχνική συνάντηση
όλων των Υπηρεσιών του δήμου Δράμας για το Ε.Π. του δήμου Δράμας»
• 31507/24-07-2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

• Πρακτικό 1 (και απόφαση με αρ. 1)/05-08-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης
• 341/22-07-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ψήφιση Σχεδίου Ε.Π. του δήμου
Δράμας, περιόδου 2014-2019-Στρατηγικός Σχεδιασμός δημοτικής περιόδου 2014-2019»
• 40831/18-09-2015 Υ.Σ. του Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της
Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με θέμα: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
δήμου Δράμας 2014-2019»
• 43953/06-10-2015 Υ.Σ. του Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της
Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με θέμα: «Πρόσκληση σε Τεχνική
Συνάντηση Εργασίας σχετικά με το Ε.Π. του δήμου Δράμας 2014-2019 και τη διαδικασία σύνταξης
ΣΒΑΑ και ΣΒΑΚ»
• 50524/11-11-2015 Υ.Σ. του Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης (ΤΠΟΑ) της
Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με θέμα: «Τήρηση χρονοδιαγράμματος
Ε.Π. δήμου Δράμας»
• 52456/19-11-2015 Υ.Σ. του Γραφείου Δημάρχου με θέμα: «Σύνταξη Ε.Π.»
• 12001/29-03-2016 έγγραφο (e-mail) του Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Οργάνωσης
(ΤΠΟΑ) της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με θέμα: «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα δήμου Δράμας»
• 15322/20-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής με
θέμα: «Προγραμματισμός ΟΤΑ – Σύνταξη Ε.Σ. – Β’ Φάση – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός»
• 16652/04-05-2016 Πρόσκληση σύγκλισης Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου:
• η με αριθ. 6/27-02-2016 «Κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου σχεδίου Δράσης της
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2016» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. (το
περιεχόμενό της παρατίθεται ως παράρτημα και δεν ενσωματώθηκε στο Ε.Π., λόγω του ότι δεν
γνωστοποιήθηκες εγκαίρως –απεστάλη την 10-05-2016- στο Τ.Π.Ο.Α.)
• η με αριθ. 51/05-10-2015 «Έγκριση Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου του δήμου Δράμας
• η με αριθ. 63/2016 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 ………………………………..»
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράμας Δήμου Δράμας
και
• η με αριθμ. 1/10-05-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για συζήτηση και ψήφιση
του Β΄ Μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019
• η με αριθ.269./2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ψήφιση Σχεδίου
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δράμας, της δημοτικής περιόδου 2014-2019, Β΄ φάση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων
Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του Ν.
3463/2006 και το 18051/12-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης καθώς
και την 63/2016 του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας

Αποφασίζει

ομόφωνα

Εγκρίνει την έκθεση τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Δράμας, δημοτικής περιόδου 2014-2019, όπως αυτή συντάχθηκε από τη
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.


Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

