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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην Αιθηβηάδε 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Κνκλελνύ – 

Κνύκπα Άλλα, 

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 2ν Ζ.Γ. 

Πύληαμε ζε ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο έηνπο 2012. 

 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Σύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007, νη Γήκνη θαηαξηίδνπλ εηήζην πξόγξακκα 

δξάζεο γηα θάζε έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ καδί κε ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηνπο. 

  

 Οη πξναλαθεξζείζεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνύλ ζηελ εηζαγσγή κόληκσλ 

εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ ζηνπο ΟΤΑ. Σηόρνο είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 



ησλ δξάζεσλ ησλ Ο.Τ.Α, λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξόιν, ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο. 

 

 Μέρξη ηώξα νη Γήκνη ζπλέηαζζαλ ην ηερληθό πξόγξακκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ ην 

πξόγξακκα ηεο ηερληθήο ηνπο ππεξεζίαο. Τώξα πιένλ όιεο νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ηόζν ζε εηήζην όζν θαη ζε ηεηξαεηή ρξνληθό νξίδνληα (κε 

ηελ θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ). Μέξνο ινηπόλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο είλαη ην εηήζην ηερληθό πξόγξακκα, πνπ πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηα έξγα 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ θαη πνπ ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηα θάζε είδνπο 

έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Γελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

εηήζην ηερληθό πξόγξακκα, ελώ ηξνπνπνίεζή ηνπ επηηξέπεηαη κόλν ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Οη Γξάζεηο πινπνηνύληαη κόλνλ εθόζνλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο θαη θαιύπηνληαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

 

 Σην πιαίζην ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνύ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απώηεξν ζθνπό ηε δεκηνπξγία κόληκσλ δνκώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπο, νη 

Ο.Τ.Α. θαινύληαη λα θαηαξηίζνπλ εηήζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα θάζε έηνο ηεο δεκνηηθήο 

πεξηόδνπ καδί κε ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηνπο. Τν εηήζην πξόγξακκα δξάζεο απνηειεί 

έγγξαθν πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό. Ο εηήζηνο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ θαιύπηεη ηηο δξάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην αληίζηνηρν πξόγξακκα δξάζεο. 

 

 Τν παξόλ Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Χπρηθνύ,  απνηειεί ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη ηνλ ιεπηνκεξέζηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνύλ θαηά ην έηνο 2012, νη 

δαπάλεο ησλ νπνίσλ θαιύπηνληαη από ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό. Γελ απνηειεί κόλν 

επελδπηηθό πξόγξακκα, αιιά θαη πξόγξακκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο Φηινζέεο 

Χπρηθνύ ζε ζπλερή βάζε. Σθνπόο ηνπ παξόληνο Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ 

Φηινζέεο Χπρηθνύ είλαη ε πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ζε 

ελαξκόληζε κε ηηο θαηεπζύλζεηο αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζε πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν. 

 

 Σηνλ ηνκέα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ην εηήζην απηό πξόγξακκα πξνζδηνξίδνληαη νη 

λέεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο θαηά ην έηνο 2012 ζε όιν ην θάζκα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Η ζύληαμε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, έρεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνλ Γήκν Φηινζέεο Χπρηθνύ όπσο: 

 

 Βειηηώλεηαη ν κεραληζκόο πξνγξακκαηηζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Οδεγεί ζε απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ. 

 Βνεζά ζηελ πξνζέιθπζε πξόζζεησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ. 

 Δπηζπεύδεη ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. 

 Δληζρύεη ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία θαη απμάλεη ηε δπλαηόηεηα θνηλσληθνύ ειέγρνπ. 

 Καζηζηά ηνπο ζηόρνπο ηεο δεκνηηθήο αξρήο δηαπγείο. 

 Πξνζδηνξίδεηαη ν ηξόπνο δηνίθεζεο θαη πξνσζείηαη ν εζσηεξηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ 

Ο.Τ.Α. 

 

 Τν Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Χπρηθνύ δηαξζξώλεηαη ζηα ηξία 

αθόινπζα κέξε: 

 

1. Σπλνιηθή παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

2. Παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο αλά Γηεύζπλζε 

3. Παξαξηήκαηα - Πίλαθεο 



 

 Θέησ ππ’ όςηλ ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2012 πνπ ζπλέηαμε 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη παξαθαιώ ηα κέιε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007, 

4. Τν ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο πνπ ζπλέηαμε θαη καο ππέβαιε ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Καηαξηίδεη ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Χπρηθνύ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2012 ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζρέδην θαη ην ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην γηα έγθξηζε καδί κε ηνλ Πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 185/2007). 

 

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Φαξνθόπνο Παληειήο θαη Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

απέρνπλ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 227/2011 

 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηνο Γεώξγηνο - Αιθηβηάδεο 

 Ιάβδα Διέλε 
Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο Σπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2011. 

Χπρηθό, 21-12-2011 

Γνπλδνπιάθε Διέλε 
Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


