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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ        

Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της με αριθ: 9
ης

/2022 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής 
του Δήμου Λευκάδας 

 

Αριθ.Απόφασης:10/2022 

 

 

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  21 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα             

και ώρα 10:00 , η Ε.Ε. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα, με τις 

δ/ξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  την αριθμ.5/11 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 μετά την 

αριθμ.πρωτ.25752/17-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος 

      2.    Σπυρίδων Λύγδας 

3.  Σκληρός Φίλιππος 

4.  Παναγιώτης Γιαννιώτης 

5.  Γεώργιος Τσιρογιάννης 

6.  Νίκος Βικέντιος 

7.  Αναστάσιος Γαζής 

8.  Γεώργιος Σολδάτος 

9.  Νίκος Αργυρός 

10.  Ευτύχιος Ζουριδάκης 

 

 

                   ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

            1.Χαράλαμπος Γιαννούτσος      

             

                   

                   

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα, υπάλληλο 

του Δήμου Λευκάδας.  

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ για το Σχέδιο Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2020-2023 Δήμου Λευκάδας». 

                         Εισηγητής :  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ε.Ε  

                          

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

• Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
 
η Εκτελεστική Επιτροπή 

καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το  Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος  

του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο 

ψηφίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.  
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• Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18: " Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, 

εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης.  

Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται 

σε αυτό, ως παράρτημα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση 

τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς 

και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις 

παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του 

τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει 

προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος 

προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 

του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του 

Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από 

πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το 

περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη 

διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των 

Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 

και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής." 

 

 

• Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από την 

παρ. 2 του άρθρου 175 του N. 4555/18: 

"Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η 

προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση 

υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην 

ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά 

συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που 

διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και 

περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή 

στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, 

καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που 

επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με 

τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και 

συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου. 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές 

δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της 

συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή 

και τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά 

σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014." 
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• Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 

τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος 

Α') ορίζονται τα εξής: 

"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." 

 

• Τις δ/ξεις του άρθρου 9 Ν.4623/19 σύμφωνα με τις οποίες η  συζήτηση και η ψήφιση 

του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 

επιχειρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων 

υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων 

σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες 

ψήφους επί των παρόντων. 

• Την υπ΄αριθμ.87/2022 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.  

• Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψη 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, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο 

υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση του προέδρου,  

� την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 175 του Ν.4555/18 
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� την παρ.1Α του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του 

άρθρου 175 του N. 4555/18 

� την περίπτ.β’ άρθρο 63 του Ν.3852/2010,  

� τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με 

το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) 

� τις δ/ξεις του άρθρου 9 του Ν. 4623/19 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ετών 2020-

2023, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10 /2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος Ε.Ε       Τα μέλη 

 

Χαράλαμπος Δ.Καλός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


