ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΚ9-ΣΘΓ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ

ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ηο ππακηικό ηηρ 18/2012 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.
Απιθ. Απόθαζηρ 301/2012
«Πεπί τηθίζευρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος Κονεμβαζίαρ εηών
2011-2014».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
18/12-10-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ..
1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ..
3.
Κξππσηφο Παλαγηψηεο Γξακκαηέαο Γ..
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο
13. Λχξαο Υαξάιακπνο
14. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
18. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
19. Μηραιφπνπινο Μηραήι
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
21. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
22. Υαξακήο Αληψληνο
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο
24. Σζάθνο Κσλ/λνο
25. Μέληεο Γεψξγηνο
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ.
Λαρίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο,
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Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεψξγηνο
Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο
απνρψξεζαλ νη θχξηνη Σζάθνο Κσλζηαληίλνο, Μέληεο Γεψξγηνο, Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο θαη
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο. Μεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο
Γεψξγηνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Υαξακήο
Αληψληνο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηελ αληηδήκαξρν θα Παλαγ. Πξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο:
χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ
παξ.10θα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/09.08.2010 ηεχρνο Α):
«Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην
Πξνυπνινγηζκφ. Σν ηερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, ην
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα».
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο
Β’) ΤΠΔΓΓΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ. αξηζκ’.
5694/03.02.2011 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α.& Η.Γ., νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο θαη
θεθάιαηα:
Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο
Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο
ηφρνη θαη δξάζεηο.
Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ.
Δλφηεηα 3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο Β’) ΤΠΔΓΓΑ
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη νξίδνληαη ηα εμήο:
«Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014:
α. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα.
β. Η πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011.
γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο
θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
δ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα.
ε. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο».
χκθσλα κε ην αξ. 1536/13-01-2012 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε
εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΟΣΑ α΄ & β΄ βαζκνχ, ε πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012.
Σν Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο ηνπ Γήκνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ε νπνία δηεμήρζε απφ 08/12/2011 έσο 23/12/2011,
ζπλέηαμε ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ππέβαιε ζηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή κε ην ππ’ αξηζ. 26620/04-10-2012 έγγξαθφ ηεο.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζ. 5/2012 απφθαζή ηεο εηζεγήζεθε πξνο ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο.
Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ αλαηεζεί ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ
Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα – Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 266, ηελ πεξίπη. β' άξζξν 63, ηηο παξ.4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 86
ηνπ Ν.3852/2010, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/07 (ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεχρνο Α'), ηελ ππ' αξηζ.
18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο Β') απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ηελ ππ' αξηζ. 5694/03.02.2011 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α. & Η.Γ., ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2
ηεο απφ 31.12.2011 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4047/2012
(ΦΔΚ 31 ηεχρνο Α'), ηελ αξηζ. 266/2011 Α.Γ.. γηα ηελ Α’ Φάζε ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ
Φεθίδεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εηψλ 2011-2014 ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, φπσο
θαίλεηαη ζην παξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Ο θ. ηαχξνο Υξηζηάθνο ςεθίδεη ζεηηθά κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: Μπήθαλε κέζα ηα
πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ, γηα ηα ζρνιεία, ηνπο ρψξνπο ηνπο αξραηνινγηθνχο θιπ θαη νη
πξνηάζεηο έξγσλ, αθνχ δελ ππάξρεη εηζήγεζε απφ ηα αξκφδηα εθηειεζηηθά φξγαλα. Δπίζεο δελ
ππάξρεη εηζήγεζε ησλ ππεξεζηψλ. Γηαπίζησζα θαη κεξηθέο ειιείςεηο θαη λα πσ ελ ηάρεη λα
βάινπκε ζηελ πεξηνρή καο εκάο πνπ εθπξνζσπψ ην δξφκν πνπ νδεγεί απφ ηελ γέθπξα σο ην
θάζηξν, ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζηελ έδξα καο, ηελ επέθηαζε ηνπ
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ απφ ηα Νφκηα, ην δξφκν απφ Βειηέο ζην Πιαηψξη πνπ έρνπκε θάλεη ηελ
κειέηε θαη είλαη έηνηκε, ην θσηηζκφ ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζην θάζηξν, ζα ζπκθσλήζσ φηη ζα
πξέπεη λα βάινπκε ηελ πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε γηα ην αγθπξνβφιην ζηνλ φξκν ησλ Βαηίθσλ,
λα βάινπκε ζέκα γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη ζην ηνπξηζηηθφ πεξίπηεξν ζηελ Μνλεκβάζηα λα
θάλνπκε αλάπιαζε.
Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ.:
α) Γεκνζζ. Γεκεηξφπνπινο, δηφηη ζεσξεί ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κηα
πνιχπινθε δηαδηθαζία, ην επηρεηξεζηαθφ εμσπξαγκαηηθφ ζε πνιιά δεηήκαηα θαη θελνχ
πεξηερνκέλνπ.
β) Πέηξνο Σζάθνο, δηφηη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζηηθνχ άμνλα, φηη
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Βνηψλ, δελ πξέπεη λα γίλνπλ
νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα θσηνβνιηατθά, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα
ππάξρεη ην αγθπξνβφιην ησλ πινίσλ. Δίλαη δξάζεηο νη νπνίεο αληηζηξαηεχνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε ησλ Βαηίθσλ.
Ζ Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 301/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο
Υαξάιακπνο

Αληηδήκαξρνο

Πεηξάθεο Υξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ
Παλ.

Αληηδήκαξρνο

Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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