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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  18/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  300/2012 
 

«Πεξί εγθξίζεσο ηεο έθζεζεο δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα επηά (17) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 18/12-10-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ..  1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..    
3. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   Γξακκαηέαο Γ..   
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       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 Παλαγηώηα   
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
13. Λύξαο Υαξάιακπνο   
14. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο   
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
22. Υαξακήο Αληώληνο   
23. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
24. Σζάθνο Κσλ/λνο   
25. Μέληεο Γεώξγηνο   
26. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο 
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Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, 
Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεώξγηνο 
Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θύξηνη Σζάθνο 
Κσλζηαληίλνο, Μέληεο Γεώξγηνο, Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο θαη Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο. Μεηά 
ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε 
ηνπ δέθαηνπ όγδννπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηελ αληηδήκαξρν θα Παλαγ. Πξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο: 

ην άξζξν 9 ηεο απόθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεύρνο Β’) ΤΠΔΓΓΑ, 
όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ην άξζξν 7 ηεο ππ. αξηζ. 5694/03.02.2011 απόθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α. & 
Η.Γ. νξίδεηαη όηη: 

«Γηα ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ, κε 
επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ, έθζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο, 
εγθεθξηκέλε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην». 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεύρνο Α’), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ.89/2011 (ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεύρνο Α'): 

Σν επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαηαξηίδεηαη σο αθνινύζσο: 
1. Η αξκόδηα, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνύ ζπγθεληξώλεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ, θαζώο θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθώλ ή ηνπηθώλ 
θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ πξνο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ δήκνπ θαη ζπληάζζεη ζρέδην 
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ δήκνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.  

2. Η εθηειεζηηθή επηηξνπή, πξηλ εηζεγεζεί ην ζρέδην ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο όκνξνπο δήκνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνύ 
ησλ δξάζεσλ ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνώζεζε ηπρόλ δηαδεκνηηθώλ ζπλεξγαζηώλ.  

3. (2). Η εθηειεζηηθή επηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε.  

4. (3). Σν εγθεθξηκέλν από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θείκελν ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, 
ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο (άξζξν 76 λ.3852/2010) θαη 
παξάιιεια δεκνζηνπνηείηαη γηα δηαβνύιεπζε ηνπιάρηζηνλ επί δύν (2) εβδνκάδεο, κε θαηαρώξεζε 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη κε θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεκνζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη πξνηάζεηο, εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά.  

5. (4). Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ, αθνύ ιάβνπλ ππόςε ηνπο 
ην εγθεθξηκέλν θείκελν ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ην νπνίν απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε 
ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνπλ, κε γξαπηή εηζήγεζή 
ηνπο, θαη' αληηζηνηρία πξνο ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ, ηνπο ζηόρνπο 
ηεο θάζε ππεξεζίαο γηα ηελ επόκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 
απηώλ, ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  

6. (5). Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ θάζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, εληόο κηαο (1) 
εβδνκάδαο από ηελ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ιακβάλεη απόθαζε γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 
δξάζεηο πνπ ην αθνξνύλ. 

7. (6). Η αξκόδηα θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία επί ζεκάησλ 
πξνγξακκαηηζκνύ επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ, ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθώλ 
ή ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο 
πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο θαη ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ 
επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή.  

8. (7). Η εθηειεζηηθή επηηξνπή εηζεγείηαη ην ζρέδην επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, επηζπλάπηνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ 
ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ.  

9. (8). Σν εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ από ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ (άξζξν 214 
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λ.3852/2010), θαηαρσξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε άιιν 
πξόζθνξν κέζν». 

Με επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ ζπληάρζεθε ε από 8-10-2012  έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 
θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 185/2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ/ηνο 89/2011 θαη κεηά 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
 Δγθξίλεη ηελ από 8/10/2012 Έθζεζε Γηαδηθαζηώλ Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 
   Μεηνςήθεζε ν θ. Γεκνζζ. Γεκεηξόπνπινο, δηόηη ζεσξεί ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 
κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία, ην επηρεηξεζηαθό εμσπξαγκαηηθό ζε πνιιά δεηήκαηα θαη θελνύ 
πεξηερνκέλνπ. 

 
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  300/2012. 

    
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                   Ο Γξακκαηέαο                    Σα Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Κξππσηόο Παλαγηώηεο Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.. 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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