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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό ηες 6/03-04-2018 ζσλεδρίαζες
ηες Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ
Θέκα : Δηζήγεζε Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο γηα
Έγθρηζε Δπητεηρεζηαθού Προγράκκαηος ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ 2015 –
2019.
ηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ, επί ηεο νδνύ
Δι. Βεληδέινπ 13-17, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ, ηε Μ. Σξίηε 3 Απξηιίνπ 2018 ζηηο 11.00 π.κ., κεηά από ηελ ππ’ αξ. 6/2018
κε αξ. πξση. 15421/30.03.2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 & 63 ηνπ
Ν.3852/2010.
Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
δεθαηεζζάξσλ (14) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα άπαληα, ήηνη:
Παξόληεο
1.Γαιελόο ππξίδσλ, Πξόεδξνο
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία
3.Σζνππήο Παλαγηώηεο
4.Ισζεθέιιε Αζελά
5.Καξαζάββαο Νηθόιανο
6.Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο
7.Καηδαλόο Γεώξγηνο
8.Ρνύζζεο Μηραήι
9.Ακπνπιόο Ισάλλεο
10.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο
11.Σακβαθέιιεο Μηραήι
12.Ψσκάο Νηθόιανο
13.Βέξξνο Σαμηάξρεο
14.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι

Απόληεο
Οπδείο

επίσης παρέστη ο Γ.Γ. τοσ Δήμοσ, Γρηγόρης Αληγιάννης.
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε δεκνηηθή
ππάιιεινο.
Δηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηδήκαξρνο
Αλάπηπμεο-Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Κσλζηαληίλνο
Καηζαξόο, ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14512/27-03-2018
εηζήγεζή ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ, κε ζπλεκκέλν ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 2015-2019,
όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ ελ ιόγσ Γ/λζε. Η σο άλσ αλαθεξόκελε εηζήγεζε
δηαιακβάλεη ηα θάησζη :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιτειρησιακού Προγράμματος τοσ Δήμοσ Λέσβοσ 2015 –
2019

ΑΔΑ: 6ΤΑ5ΩΛΦ-ΦΕΠ

ΣΦΕΤ.:





Τεκ παν. 1 ημο άνζνμο 266, πεν. β΄ ημο άνζνμο 63, παν. 4 θαη 5 ημο άνζνμο 86
ημο Ν.3852/2010,
Τηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 185/2007 (ΦΓΚ 221/Α/12-09-2007)
Τηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 89/2011 (ΦΓΚ 213/Α/29-09-2011)
ΥΑ 41179/23.10.2014 (ΦΓΚ 2970/04.11.2014 ηεύπμξ Β’) ΥΠ.ΓΣ.Δ.Δ.Α.



Τεκ ανηζ. 18/2016 απόθαζε ηεξ Γθηειεζηηθήξ Γπηηνμπήξ έγθνηζεξ ημο Σπεδίμο






Σηναηεγηθμύ Σπεδηαζμμύ ημο Δήμμο Λέζβμο
Τεκ με ανηζμ. 503/2016 απόθαζή ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο έγθνηζεξ ημο
Σπεδίμο Σηναηεγηθμύ Σπεδηαζμμύ
Τεκ με αν.1/2016 απόθαζή ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαβμύιεοζεξ.

Σύμθςκα με ηεκ παν.1 ημο άνζνμο 266 ημο Ν.3852/2010 όπςξ ακαδηαηοπώζεθε με
ηεκ παν. 10 ημο άνζνμο 18 ημο N. 3870/2010 (ΦΓΚ 138/09.08.2010 ηεύπμξ Α)
«Γηα ημ μεζμπνόζεζμμ Πνμγναμμαηηζμό ηςκ Δήμςκ εθπμκείηαη πεκηαεηέξ
Γπηπεηνεζηαθό Πνόγναμμα, ημ μπμίμ ελεηδηθεύεηαη θαη' έημξ ζε εηήζημ Πνόγναμμα
Δνάζεξ θαη Γηήζημ Πνμϋπμιμγηζμό. Τμ Τεπκηθό Πνόγναμμα θαηανηίδεηαη μαδί με ημ
Γηήζημ Πνόγναμμα Δνάζεξ, ημ μπμίμ απμηειεί μένμξ ημο θαη επηζοκάπηεηαη, ζε
αοηό, ςξ πανάνηεμα»
Σημ άνζνμ 3 ηεξ απόθαζεξ 41179/23.10.2014 (ΦΓΚ 2970/04.11.2014 ηεύπμξ Β’)
ΥΠ.ΓΣ.Δ.Δ.Α., μνίδμκηαη ηα ελήξ:
«Τα Πεκηαεηή Γπηπεηνεζηαθά Πνμγνάμμαηα πενηιαμβάκμοκ:
1. Σηναηεγηθό Σπέδημ.
2. Γπηπεηνεζηαθό Σπέδημ.
3. Δείθηεξ Παναθμιμύζεζεξ θαη Αλημιόγεζεξ.
1. Σηναηεγηθό Σπέδημ
Σημ Σηναηεγηθό Σπέδημ:
α. απμηοπώκμκηαη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ γεςγναθηθήξ εκόηεηαξ ημο Ο.Τ.Α, ηα
παναθηενηζηηθά ημο ίδημο ημο Ο.Τ.Α. θαη ηςκ Νμμηθώκ Πνμζώπςκ ημο, ςξ
μνγακηζμώκ θαη αλημιμγείηαη ε οθηζηάμεκε θαηάζηαζε,
β. δηαηοπώκεηαη ημ ακαπηοληαθό όναμα γηα ηεκ πενημπή ημο Ο.Τ.Α. θαη μη
θαηεοζοκηήνηεξ ανπέξ, πμο πνέπεη κα δηέπμοκ ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο θαη ημκ
ηνόπμ δημίθεζεξ ηςκ ημπηθώκ οπμζέζεςκ,
γ. πνμζδημνίδεηαη ε ζηναηεγηθή ημο Ο.Τ.Α πνμθεημέκμο κα επηηεοπζεί ημ όναμά ημο»
2. Γπηπεηνεζηαθό Σπέδημ
α. πνμζδημνίδμκηαη μη ακαπηοληαθέξ πνμηεναηόηεηεξ, ζύμθςκα με ηηξ μπμίεξ
δηανζνώκεηαη ημ Πεκηαεηέξ Γπηπεηνεζηαθό Πνόγναμμα, ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηηξ
εζκηθέξ θαη πενηθενεηαθέξ ακαπηοληαθέξ πνμηεναηόηεηεξ θαη ηα ζεζμμζεηεμέκα
ενγαιεία πςνηθμύ ζπεδηαζμμύ θαζώξ θαη ηεκ πνμώζεζε ηεξ μαθνμπενηθενεηαθήξ
ζηναηεγηθήξ. Οη ακαπηοληαθέξ πνμηεναηόηεηεξ ημο Ο.Τ.Α. δηαηοπώκμκηαη με ηε
μμνθή αλόκςκ μη μπμίμη ελεηδηθεύμκηαη πεναηηένς ζε μέηνα,
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β. θάζε μέηνμ ελεηδηθεύεηαη ζε ζηόπμοξ. Πνμθεημέκμο κα επηηεοπζμύκ μη ζηόπμη ημο
θάζε μέηνμο, θάζε οπενεζία θαηανηίδεη ανμμδίςξ ζπέδηα δνάζεξ. Οη δνάζεηξ είκαη
δοκαηό κα είκαη θαηεγμνίεξ ένγςκ ή μεγάια ένγα ή επακαιαμβακόμεκεξ ιεηημονγίεξ
ηςκ οπενεζηώκ θαη ηςκ μνγάκςκ δημίθεζεξ,
γ. πνμζδημνίδμκηαη δνάζεηξ οπενημπηθήξ ζεμαζίαξ θαη πνμώζεζεξ δηαδεμμηηθώκ
ζοκενγαζηώκ δηαζθαιίδμκηαξ ηηξ ανπέξ ηεξ πμιοεπίπεδεξ δηαθοβένκεζεξ.
Υπεύζοκμη οιμπμίεζεξ ηςκ δνάζεςκ μπμνεί κα είκαη οπενεζίεξ ημο Ο.Τ.Α. θαη ηςκ
Νμμηθώκ Πνμζώπςκ ημο. Μπμνεί επίζεξ κα είκαη θαη ζύκδεζμμη Ο.Τ.Α. ζημοξ
μπμίμοξ ζομμεηέπεη μ Ο.Τ.Α. ή μη δμμέξ πμο μνίδμκηαη ςξ θμνείξ οιμπμίεζεξ ζηηξ
ζομβάζεηξ ζοκενγαζίαξ ημο Ο.Τ.Α. με άιιμοξ θμνείξ.
δ. μμαδμπμημύκηαη θαη ειέγπμκηαη μη δνάζεηξ γηα ηεκ επίηεολε ηςκ ζηόπςκ ημο θάζε
μέηνμο,
ε. ηενανπμύκηαη θαη πνμγναμμαηίδμκηαη μη δνάζεηξ θαζμνίδεηαη ημ πνμκμδηάγναμμα
οιμπμίεζήξ ημοξ,
ζη. ζοζπεηίδμκηαη μη δνάζεηξ με μηθμκμμηθέξ πεγέξ θαη ζομπιενώκεηαη ζπεηηθό
έκηοπμ − πίκαθαξ πνμγναμμαηηζμμύ,
δ. θαηαγνάθμκηαη μη ζοκμιηθά δηαζέζημμη πόνμη ακά πεγή πνεμαημδόηεζεξ θαη μη
πνμϋπμζέζεηξ άκηιεζεξ όπςξ οπμιμγίδμκηαη θαηά ηε πνμκηθή πενίμδμ θαηάνηηζεξ
ημο επηπεηνεζηαθμύ ζπεδίμο,
ε. εθηημώκηαη ηα έζμδα ημο Ο.Τ.Α. θαη ηςκ Νμμηθώκ Πνμζώπςκ ημο, ακά πεγή
πνεμαημδόηεζεξ γηα θάζε έημξ ηεξ πεκηαεηίαξ,
ζ. οπμιμγίδμκηαη ζοκμπηηθά μη ιεηημονγηθέξ θαη μη επεκδοηηθέξ δαπάκεξ ηςκ
δνάζεςκ ημο πνμγνάμμαημξ γηα θάζε έημξ ηεξ πεκηαεηίαξ,
η. θαηανηίδμκηαη μη πνεμαημδμηηθμί πίκαθεξ ημο πνμγνάμμαημξ ακά έημξ θαη πεγή
πνεμαημδόηεζεξ.
3. Δείθηεξ Παναθμιμύζεζεξ θαη Αλημιόγεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ
Γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ημο Πεκηαεημύξ Γπηπεηνεζηαθμύ Πνμγνάμμαημξ
θαηανηίδμκηαη Δείθηεξ Παναθμιμύζεζεξ θαη Αλημιόγεζεξ μη μπμίμη δηαθνίκμκηαη ζε
Δείθηεξ Γηζνμώκ, Γθνμώκ θαη Απμηειέζμαημξ.
Οη Δείθηεξ αλημπμημύκηαη γηα ηεκ πμζμηηθμπμίεζε ηςκ ζηόπςκ, πνμθεημέκμο αοημί
κα θαηαζημύκ μεηνήζημμη.
Σε θάζε Δείθηε ακηηζημηπίδεηαη μηα ηημή − ζηόπμξ γηα θάζε δνάζε.
Η
ανμόδηα Δ/κζε Πνμγναμμαηηζμμύ, Ονγακηζμμύ & Πιενμθμνηθήξ, ανπηθά
ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηεκ ςξ άκς ηζπύμοζα κμμμζεζία θαζώξ θαη ηα ζημηπεία από ηηξ
οπενεζίεξ ημο δήμμο, ηςκ κμμηθώκ πνμζώπςκ ημο, θαζώξ θαη ηηξ εηζεγήζεηξ ηςκ
ζομβμοιίςκ ηςκ δεμμηηθώκ ή ημπηθώκ θμηκμηήηςκ ημο δήμμο, πνμπώνεζε ζηε
ζύκηαλε ημο ζπεδίμο ηεξ Α θάζεξ ημο Πεκηαεημύξ Γπηπεηνεζηαθμύ Πνμγνάμμαημξ
«Σηναηεγηθόξ Σπεδηαζμόξ», ημ μπμίμ οπμβιήζεθε ζηεκ Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή.
Η Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή, με ηεκ αν. 18/2016 απόθαζε ηεξ εηζεγήζεθε ζημ
Δεμμηηθό Σομβμύιημ γηα ζοδήηεζε θαη ρήθηζε ημ ζπέδημ ζηναηεγηθμύ ζπεδηαζμμύ
ημο επηπεηνεζηαθμύ πνμγνάμμαημξ ημο Δήμμο
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Καηόπηκ αοηώκ ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ με ηεκ οπ’ ανηζ. 503/2016 απόθαζή ημο
εκέθνηκε ημ θείμεκμ ημο ζηναηεγηθμύ ζπεδηαζμμύ όπςξ ημο οπμβιήζεθε από ηεκ
Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή θαη ζηε ζοκέπεηα ημ δεμμζημπμίεζε με θαηαπώνεζε ζηεκ
ηζημζειίδα ημο δήμμο γηα δηαβμύιεοζε έςξ ηεξ 31/08/2016
Ταοηόπνμκα ηέζεθε πνμξ ζοδήηεζε ζηεκ Γπηηνμπή ∆ηαβμύιεοζεξ
απόθαζή ηεξ γκςμμδόηεζε ζεηηθά.

ε μπμία με

Η Δ/κζε Πνμγναμμαηηζμμύ, Ονγακηζμμύ & Πιενμθμνηθήξ, επελενγάζηεθε ηηξ
πνμηάζεηξ ηςκ οπενεζηώκ, ηςκ Νμμηθώκ ημο Πνμζώπςκ, θαζώξ θαη ηηξ πνμηάζεηξ
πμο πνόεθορακ από ηε ζπεηηθή δηαβμύιεοζε θαη ζοκέηαλε ημ Γπηπεηνεζηαθό
Σπέδημ, ημ μπμίμ ζοκμδεύεη ηεκ πανμύζα εηζήγεζε πνμξ ηεκ Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή.
Λαμβάκμκηαξ οπ’ όρε ηα ακςηένς:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Όπςξ ε Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο Λέζβμο, με απόθαζή ηεξ
εηζεγεζεί πνμξ ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ ηεκ έγθνηζε – ρήθηζε ημο Σπεδίμο
Γπηπεηνεζηαθμύ Πνμγνάμμαημξ ημο Δήμμο Λέζβμο, όπςξ εμθακίδεηαη ζημ ζοκεμμέκμ
θείμεκμ».
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηεο ιήςε απόθαζεο γηα εηζήγεζε
ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, κε ζθνπό ηελ έγθξηζε – ςήθηζε ηνπ ρεδίνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 2015-2019, όπσο απηό
ζπληάρζεθε από ηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά ηελ νπνία,
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 65, 266 ηνπ Νόκνπ N.3852/10 (ΦΔΚ
87/07.06.2010 ηεύρνο Α’):Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη,
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο
Α') «Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο»,
3) ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 266, ηελ πεξίπη. β’ άξζξν 63, θαη ηηο παξ.4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 86 ηνπ Ν.3852/2010,
4) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/07 (ΦΔΚ 221/12.09.2007 ηεύρνο Α’) όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/29.09.2011 ηεύρνο Α’),
5) ηελ ππ’ αξηζ. 41179/23.10.2014 (ΦΔΚ 2970/04.11.2014 ηεύρνο Β') απόθαζε
ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.,
6) ηελ ππ’ αξηζκ. 18/2016 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο
ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
7) ηελ ππ’ αξηζκ. 503/2016 απόθαζή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πεξί έγθξηζεο
ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
8) ηελ ππ’ αξηζκ.1/2016 απόθαζή ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο.
9) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14512/27-03-2018 εηζήγεζή ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε
ζπλεκκέλν ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 2015-2019,
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δηζεγείηαη προς ηο Γεκοηηθό σκβούιηο ηελ έγθρηζε – υήθηζε ηοσ τεδίοσ
Δπητεηρεζηαθού Προγράκκαηος ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ 2015-2019, όπφς ασηό
ζσληάτζεθε από ηε Γ/λζε Προγρακκαηηζκού, Οργάλφζες & Πιεροθορηθής,
εκθαλίδεηαη ζηο ζσλεκκέλο θείκελο θαη αποηειεί αλαπόζπαζηο ηκήκα ηες
παρούζας απόθαζες.

Σν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο:
Ο Πξόεδξνο
ππξίδσλ Γαιελόο
Γήκαξρνο Λέζβνπ

Σα Μέιε
(Τπνγξαθέο)

5

