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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 1ης/05-12-2022 συνεδρίασης  

Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  του Δήμου Βέλου-Βόχας.

                                        

          Αριθ. Απόφασης:  01/2022

                                 Περίληψη: «  Γνωμοδότηση προς  το δημοτικό συμβούλιο

σχετικά  με    τα  προγράμματα  δράσης  του  δήμου,    το  τεχνικό

πρόγραμμα   και τον προϋπολογισμό  20  23     >>

 

 

        Σήμερα την 5 η      του μήνα   Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  13,00       

, συνήλθε υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου 

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου σε συνεδρίαση τακτική η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης που συστήθηκε  με την  214/2019 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.9333/22-11-2022  έγγραφη πρόσκληση

του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 78 του 

Ν.4555/2018 σε κάθε ένα μέλος ,

Η συνεδρίαση  αποτελεί επανάληψη  της ματαιωθείσας της  2ας        του μήνα Δεκεμβρίου  2022

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19,00    λόγω έλλειψης απαρτίας καθότι σε σύνολο 50 μελών είχαν

παραβρεθεί 5 και σύμφωνα με την πρόσκληση που είχε σταλεί  αναγραφόταν ότι  σε περίπτωση

μη απαρτίας  η  συνεδρίαση θα επαναληφθεί  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι  την

Δευτέρα 5  Δεκεμβρίου 2022  ώρα 13,00, στον ίδιο χώρο, και θεωρείται  ότι σε  αυτήν την

συνεδρίαση   σε κάθε περίπτωση   υφίσταται απαρτία  σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ 3του Ν

4555/2018. 

   Στη   συνεδρίαση κλήθηκε και  παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κος Αννίβας Παπακυριάκος οι 

Αντιδήμαρχοι του Δήμου και απο την Επιτροπή     ονομαστικά οι:    

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5 )

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 45

1.ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
2.ΔΑΡΕΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3.ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
4.ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
5.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7.ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9.ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 10.ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
11.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΗΣ
12.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13.ΑΝΑΣΤAΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17.ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18.ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20.ΖΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
22.ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
23.ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
24.ΚΕΛΑΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
25.ΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26.ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
27.ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
28.ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29.ΛΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
30.ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
31.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
32.ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34.ΟΓΚΟΥΡΛΟΥ ΑΖΑΝΤ
35.ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
36.ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37.ΣΙΑΡΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38.ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
39.ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40.ΤΖΟΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
41.ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
42.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43.ΤΣΕΠΕΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
44.ΤΣΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
45.ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ
 
                           

Εισήγηση επί του θέματος :

Γνωμοδότηση προς  το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με   τα προγράμματα δράσης του δήμου,   το τεχνικό

πρόγραμμα   και  τον προϋπολογισμό  2023 ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψιν των μελών την εισήγηση του

Δημάρχου   :

         Κυρίες και κύριοι ,
μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέλου Βόχας



Το θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η γνωμοδότηση προς  το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με   τα 

προγράμματα δράσης του δήμου,  το τεχνικό πρόγραμμα  και τον προϋπολογισμό  2023.

   Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχοποιεί τις δράσεις του Δήμου για τα επόμενα   χρόνια και εξειδικεύεται 

κατ΄ έτος με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου,  το τεχνικό πρόγραμμα  και την οικονομική 

αποτύπωση των παραπάνω στον προϋπολογισμό . 

  Στην πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, πέραν του καθορισμού 

του οράματος και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Βέλου- Βόχας, διατυπώθηκαν οι Γενικοί Στόχοι, 

οι οποίοι προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου.

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ με τελευταίο τον Νόμο 3852/10 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ επιβάλλει στους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά

Προγράμματα  με  χρονικό  ορίζοντα  πενταετίας    τα  οποία  και  θα  πρέπει  να  εξειδικεύονται  σε

Ετήσια Σχέδια Δράσης (άρθρο 266 παρ. 1 του ως άνω νόμου). 

Σκοπός επομένως των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος

προγραµµατισµός  των  δράσεων  που  προβλέπεται  από  το     επιχειρησιακό  πρόγραµµα ότι  θα

υλοποιηθούν κατά το έτος δράσης.

Στόχος είναι ο γενικότερος ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων

με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

Εποµένως,  το  περιεχόµενο  του  ετήσιου  προγράµµατος  δράσης  περιλαµβάνει  τις  δράσεις  που

προκύπτουν από την κατ΄ έτος εξειδίκευση του   επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των

οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό.

Το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  αποτελεί  πρόγραµµα  «πλαίσιο»  για  την  κατάρτιση  του  ετήσιου

προγράµµατος.  Κάθε  έτος  πριν  από  τη  σύνταξη  του  ετήσιου  προγράµµατος  δράσης,  οι

προϊστάµενοι των δηµοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο  πρόγραµµα του Δήµου,

προκειµένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εµπλέκεται η υπηρεσία τους.

Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ένας Δήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη

µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισµούς.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έχει άμεση σχέση με

τον  Προϋπολογισμό  και  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα.  Ο  προϋπολογισµός  αποτελεί  οικονοµικό

πρόγραµµα  εσόδων  και  δαπανών.  Το  λογικό  προαπαιτούµενο  για  την  κατάρτιση  ενός



προϋπολογισµού,  είναι  η  κατάρτιση  του  προγράµµατος  δράσης  που  αντιστοιχεί  στον

προϋπολογισµό.  Στον  προϋπολογισµό  αποτυπώνονται  το  ύψος  και  τα  είδη  των  δαπανών  ενός

Δήµου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

  Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού δαπανών, η Οικονοµική υπηρεσία ενός

Δήµου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο µε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης

χρονιάς. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και

προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους

κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειµένου να συνταχθεί το σχέδιο του

προϋπολογισµού, εκτιµάται το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις

των δηµοτικών υπηρεσιών, µε βάση τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής. 

Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της άτυπης διαδικασίας και  οι σχετικές αποφάσεις  της δηµοτικής

αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόµενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν

πλέον σε επίσηµο έγγραφο του Δήµου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης.

Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση ενός Δήµου και ο δηµότης µπορούν να

γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις

δαπάνες  που  προβλέπονται  στον  προϋπολογισµό  καθώς  και  το  αναµενόµενο  προϊόν  των

προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων.

Η μορφή σύνταξης του προϋπολογισµού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράµµατος

δράσης σε α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραµµα

επενδύσεων.

Α) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες είναι οι  δράσεις,  των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 6 του

προϋπολογισµού και οι οποίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση

καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Οι καθηµερινές  λειτουργίες  των δηµοτικών  υπηρεσιών απορροφούν το  µεγαλύτερο µέρος  των

δαπανών ενός Δήµου, ενώ παράλληλα έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και

της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δηµοτών.

Είναι σηµαντικό εποµένως, στον προγραµµατισµό ενός Δήµου, να αποτυπώνονται οι

υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Β) Πρόγραµµα επενδύσεων

Οι  επενδύσεις  είναι  οι  δράσεις  των  οποίων  οι  δαπάνες  περιλαµβάνονται  στην  οµάδα  7  του

προϋπολογισµού και οι οποίες, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, περιλαµβάνουν :

Έργα  (Κ.Α.  731  και  732),  Μελέτες  .  έρευνες  (Κ.Α.  74),  Επισκευές  και  συντηρήσεις  παγίων

εγκαταστάσεων κοινής  χρήσεως (Κ.Α.  733),  Προµήθειες  παγίων (Κ.Α.  713) Απαλλοτριώσεις  και



αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712), Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε

επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75)

Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράµµατος δράσης (πρόγραµµα δηµοτικών

επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαµβάνει επίσης τις προµήθειες εξοπλισµού και τις

κάθε φύσης µελέτες και έρευνες.

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το τεχνικό πρόγραµµα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί

µέρος του προγράµµατος επενδύσεων.

Από τα παραπάνω απορρέει ότι ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αντιστοιχεί

στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήµου, η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος

Δράσης αντιστοιχεί  στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Δήµου.  Το Ετήσιο Πρόγραµµα

Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει και οι

δηµοτικές  υπηρεσίες,  µε  µέριµνα  των προϊσταµένων  τους,  θα  πρέπει  να  προγραµµατίσουν  τις

δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται 

Από τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και  εσωτερικού περιβάλλοντος

προέκυψαν  ανάγκες  και  κρίσιμα  ζητήματα  για  τα  οποία  απαιτείται  ένας  βραχυπρόθεσμος  και

μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός που αποτυπώνεται  στα ετήσια σχέδια δράσης.  Σαφώς λαμβάνονται

υπόψη δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήμου όπως:

(1) Νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ (Καλλικράτης) 

(2) Οικονομική κρίση (σε επίπεδο παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό) 

(3) Νέες Αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄βαθμού 

(4) Οικονομική αδυναμία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας

του Δήμου 

Το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα αποτυπώνεται για το 2023 στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου  που είναι 

και το Ετήσιο πρόγραμμα  δράσης και στην συνοπτική εικόνα του σχεδίου του προυπολογισμού 2023 τα 

οποία έχουν τεθεί σε γνώση των μελών με τις εισηγήσεις   .

  

 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

       Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης  του Δήμου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και  το τεχνικό πρόγραμμα 

και γνωμοδοτεί θετικά για την αποτύπωσή τους στον προϋπολογισμό έτους 2023 .

    Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας για τη λήψη σχετικής

απόφαση.

 

Η  απόφαση πήρε αύξ. αριθ.  01/2022

                                  Αφού συντάχθηκε   υπογράφεται



Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Παρόντα Μέλη

Υπογραφή                                                                                   Υπογραφές

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

