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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334
Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2015-2019
Πρακτικό της με αριθ. 20/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της
21ης του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016.
Στο Χολαργό σήμερα, 21.12.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 30094/16.12.2016, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
26 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βικτωρία Νικάκη
Γεωργία Αρβανίτη
Ιωάννης Σκουτέρης

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού
κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα
Μαγδαληνή Πάλλη.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κα Μαρία Σταματάκη, η οποία
έθεσε υπόψη του Σώματος, την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Παπάγου - Χολαργού 2015-2019 και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
2015-2019, ως ακολούθως :
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2015-2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ 2015-2019
Η παρούσα Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 41179/ΦΕΚ
2970Β/2014 και περιλαμβάνει την συνοπτική περιγραφή και αναφορά, κατά χρονολογική σειρά, όλων των
διαδικασιών που ακολούθησε ο Δήμος προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του
Προγράμματος.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και απαιτήσεις των κάτωθι:
1. των άρθρων 203 - 207 του Ν.3463/ΦΕΚ 114Α/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. των άρθρων 86 και 266 του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του
άρθρου 79 του Ν. 4172/ΦΕΚ 167Α/2013 και ισχύουν
3. των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 185/ΦΕΚ 221Α/2007 «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού», όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 89/ΦΕΚ
213Α/2011 και ισχύουν
4. της Υπουργικής Απόφασης 41179/ΦΕΚ 2970Β/2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α'
βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»
5. του «Οδηγού Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α' βαθμού», που εκπόνησε η
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) , Σεπτέμβριος 2011
6. του «Οδηγού Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού», που εκπόνησε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Σεπτέμβριος 2011
Ειδικότερα, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, στο πλαίσιο της
σύνταξης και έγκρισης των δύο προβλεπόμενων φάσεων εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για
την περίοδο 2015-2019 περιγράφονται στα ακόλουθα βήματα:
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Α' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος μέσω ενεργειών, όπως η (με την υπ. αρ. 1227/20.11.2014 απόφαση Δημάρχου) συγκρότηση
Ομάδας Εργασίας (βλ. Παράρτημα Β.1), η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η
οργάνωση και ο χρονοπρογραμματισμός του έργου, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού των
υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το θεσμικό πλαίσιο και τη διαδικασία
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Βήμα 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση και αξιολόγηση της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και των
κάθετων υπηρεσιών του σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά του Πρόσωπα,
αποτύπωσε και παρουσίασε τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου. Η όλη διαδικασία οργανώθηκε με τη
συμπλήρωση πινάκων και στοχευμένων ερωτηματολογίων για τη συνοπτική και περιεκτική συγκέντρωση
και παρουσίαση των στοιχείων. Επιπρόσθετα στοιχεία αντλήθηκαν από διάφορες υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ,
ΟΑΕΔ, ΕΒΕΑ, ΕΕΑ), καθώς και μελέτες που αφορούν την περιοχή του Δήμου και άλλες πηγές όπως
νομοθεσία, αρθρογραφία και το διαδίκτυο.
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η κατάσταση της περιοχής και εντοπίστηκαν τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής
ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα. Για το σκοπό αυτό, τα όργανα Διοίκησης, οι υπηρεσίες και τα Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου συμπλήρωσαν δομημένα ερωτηματολόγια αποτύπωσης και αξιολόγησης της
κατάστασης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον οδηγό της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ενώ τα Συμβούλια των Δημοτικών
Κοινοτήτων υπέβαλαν σχετικές εισηγήσεις (βλ. Παράρτημα Β.2 και Β.3). Αντίστοιχα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν και από εκπρόσωπους συλλόγων και φορέων του Δήμου, με στόχο την ενεργοποίηση των
πολιτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών, σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδιασμού, πριν το
στάδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Βήμα 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σε συνεργασία με τους προϊστάμενους και στελέχη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, περιγράφηκαν
συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας και των Νομικών
Προσώπων, αναφορικά με την οργανωτική δομή, το ανθρώπινο δυναμικό, την κτιριακή υποδομή, τον
μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός Δήμου, τις
διαδικασίες εξυπηρέτησης του πολίτη και τα παρεχόμενα επίπεδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και
τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου.
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η οργάνωση της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και
εντοπίστηκαν τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και
συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας.
Βήμα 4: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διατυπώθηκε το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου και διαμορφώθηκε η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο
Δήμος μέσω του καθορισμού Στρατηγικών Στόχων και πολιτικών δράσης, καθώς και την εξειδίκευση του
Στρατηγικού Σχεδίου σε Άξονες, Μέτρα και Γενικούς Στόχους. Οι ενέργειες αυτές εκτελέστηκαν από την
Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, τον εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό
σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.
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Βήμα 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:


Η Εκτελεστική Επιτροπή με το πρακτικό της υπ’ αρ. 26/14.09.2015 συνεδρίασής της εισηγήθηκε το
σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση (βλ.
Παράρτημα Β.4)



Με την υπ’ αριθ. 245/19.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Α΄ Φάση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (βλ.
Παράρτημα Β.5)



Το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου καταχωρήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών
(epota.ypes.gr) και δημοσιοποιήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr), μέσω
της ανάρτησής του, όσο και στον τοπικό τύπο με σχετικά δελτία



Διεξήχθη Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση από την 23-10-2015 έως την 23-11-2015 (βλ. Παράρτημα
Β.6). Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για την υποστήριξη και τυποποίηση της διαδικασίας αποστολής προτάσεων. Το
ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε όλους τους συλλόγους και φορείς του Δήμου και ήταν διαθέσιμο
για κάθε ενδιαφερόμενο, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και σε έντυπη
μορφή στο Δημαρχείο.



Συγκλήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις 25-11-2015, η οποία με την υπ' αρ.
4/25.11.2015 απόφασή της (βλ. Παράρτημα B.7) γνωμοδότησε θετικά επί του κειμένου του
εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας
καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις και προτάσεις των συμμετασχόντων.
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Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βήμα 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
Σε αυτό το βήμα της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίστηκαν τα Σχέδια Δράσης για την
επίτευξη κάθε αναπτυξιακής προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου, που αποτυπώθηκε στην Α' Φάση.
Αρχικά, το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αφού έλαβε υπόψη του το εγκεκριμένο κείμενο του
στρατηγικού σχεδιασμού και το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, πρότεινε
με γραπτή εισήγησή του ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του
Δήμου και των Νομικών Προσώπων εισηγήθηκαν Σχέδια Δράσης για κάθε Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και συμπλήρωσαν Τεχνικά Δελτία Δράσεων, όπου για κάθε ξεχωριστή Δράση (έργο με
καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης ή επαναλαμβανόμενη λειτουργία των υπηρεσιών, ή
ενέργεια του Δήμου ως οργανισμός), αποτυπώθηκαν οι επιμέρους φάσεις, το χρονοδιάγραμμά τους και ο
προϋπολογισμός των δαπανών υλοποίησής τους. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίστηκαν και οι δράσεις
υπερτοπικής σημασίας και προώθησης συνεργασιών.
Βήμα 7: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίηση και ο έλεγχος του συνόλου των Δράσεων, που προτάθηκαν από τις
υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων στο προηγούμενο βήμα, ως προς την ιεράρχηση και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:


Δημοσιοποιήθηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος μέσω της
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) και με σχετικά δελτία τύπου
προς τον τοπικό τύπο.



Διεξήχθη Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση από την 25-07-2016 έως την 31-08-2016 (βλ. Παράρτημα
Β.8). Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο ιεράρχησης των Δράσεων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για τη βαθμολόγηση καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης βάσει
σπουδαιότητας. Το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε όλους τους συλλόγους και φορείς του Δήμου
και ήταν διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου αλλά και σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο.



Το ανωτέρω ερωτηματολόγιο ιεράρχησης των προτεινόμενων Δράσεων βάσει σπουδαιότητας
απεστάλη προς συμπλήρωση σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους συμβούλους των
Δημοτικών Κοινοτήτων.



Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο ιεράρχησης των προτεινόμενων Δράσεων βάσει σπουδαιότητας και
δυνατότητας υλοποίησης, το οποίο συμπληρώθηκε από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων, καθώς και από τα όργανα διοίκησης.



Το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.)», με την υπ’ αρ. 85/15.11.2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (βλ.
Παράρτημα B.9), ενέκρινε τα Σχέδια Δράσης που το αφορούσαν.



Το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», με την υπ’ αρ. 176/27.09.2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (βλ.
Παράρτημα Β.10), ενέκρινε τα Σχέδια Δράσης που το αφορούσαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου, τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, καθώς και τις
προτάσεις που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης, ομαδοποίησε, ιεράρχησε και
προγραμμάτισε το σύνολο των Δράσεων, συντάσσοντας τους Πίνακες Επιχειρησιακού Σχεδίου.
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Βήμα 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίηση και ο έλεγχος του συνόλου των Δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, σε όρους οικονομικού προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό, εκτιμήθηκαν οι λειτουργικές
και επενδυτικές δαπάνες υλοποίησης κάθε Δράσης του προγράμματος, σε σχέση με τις διαθέσιμες και
δυνητικές πηγές χρηματοδότησης. Επίσης εκτιμήθηκαν τα συνολικά αναμενόμενα εισπραχθέντα έσοδα του
Δήμου - και όσων Νομικών Προσώπων του έχουν υποχρέωση κατάρτισης ετήσιου προϋπολογισμού - για
την περίοδο 2016-2019. Βάσει των ανωτέρω, καταρτίστηκαν οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.
Βήμα 9: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καθορίστηκαν δείκτες βάσει των οποίων θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση της επίτευξης και
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε ξεχωριστή δράση, ορίστηκε
από την αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, συγκεκριμένος δείκτης παρακολούθησης και μια προτεινόμενη
τιμή-στόχος. Επίσης, από το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίστηκαν οι δείκτες αξιολόγησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε όρους εισροών, εκροών και αποτελέσματος, βάσει των οδηγιών της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και οι γενικοί δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Βήμα 10: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιλαμβάνεται η υλοποίηση των εξής ενεργειών:


Η Εκτελεστική Επιτροπή με το πρακτικό της υπ’ αριθ. 16/19.12.2016 συνεδρίασής της εισηγήθηκε το
σχέδιο της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και
ψήφιση (βλ. Παράρτημα B.11), επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των
Νομικών Προσώπων του Δήμου



Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε με το υπ’ αριθ. 30172/19.12.2016 έγγραφο την Έκθεση με τις διαδικασίες
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση



Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 333/21.12.2016 απόφασή του, ενέκρινε και ψήφισε τη Β΄
Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου (βλ. Παράρτημα B.12)

Αμέσως μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της ανωτέρω έκθεσης, αυτή θα αποσταλεί στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ή στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έως
την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας, μαζί με το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνουν την α’ και β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος),
για έλεγχο νομιμότητας.
Τέλος, το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 2015–2019
θα καταχωρηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (epota.ypes.gr) και θα δημοσιοποιηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του
Δήμου (www.dimpapxol.gov.gr), μέσω της ανάρτησής του, όσο και στον τοπικό τύπο με σχετικά δελτία.
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Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υπ’ αρ. 1227/20.11.2014 απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη
εκπόνησης του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την δημοτική περίοδο 2014-2019 (ΑΔΑ:
ΒΔΝΞΩΞ1-Μ2Ι)
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2. Υπ’ αρ. 1/19.01.2015 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, με την οποία εισηγείται
στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
και των προτάσεων που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΡΦ1ΩΞ1-2Ν9)
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3. Υπ’ αρ. 4/15.01.2015 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, με την οποία εισηγείται
στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
και των προτάσεων που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του Δήμου (ΑΔΑ: 7ΞΤΝΩΞ1-Α4Λ)
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4. Πρακτικό της υπ’ αρ. 26ης/14.09.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία
εισηγείται την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Στρατηγικό Σχέδιο στο Δημοτικό
Συμβούλιο
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5. Υπ’ αρ. 245/07.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε η Α΄ Φάση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος – Στρατηγικό Σχέδιο (ΑΔΑ: 75ΔΣΩΞ1-ΞΜΣ)
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6. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) για την Α'
Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Στρατηγικό Σχέδιο (1η Δημόσια Διαβούλευση)
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7. Υπ’ αρ. 4/25.11.2015 απόφαση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του
κειμένου του Στρατηγικού Σχεδίου
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8. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) για την
ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού προγράμματος (2η Δημόσια
Διαβούλευση)
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9. Υπ’ αρ. 85/15.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΑΔΑ: 6ΙΞΤΟΛΥΡ-4ΕΚ)
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10. Υπ’ αρ. 176/27.09.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» (ΑΔΑ: 70ΚΓΟΛΝ6-Ο7Υ)
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11. Πρακτικό της υπ’ αρ. 16ης/19.12.2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με το οποίο εισηγείται
τη Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
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12. Υπ’ αρ. 333/21.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση και ψήφιση της Β΄ Φάσης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΑΔΑ: ΨΟΔΛΩΞ1-3ΧΑ)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 334/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη
Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ.
Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β.
Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α.
Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.

