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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2258
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-7-2010, «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. To Π. Δ/γμα 185/2007 (ΦΕΚ Α/221/2007): «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»
3. Τον Οδηγό Κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, στο κεφάλαιο
«Συγκρότηση της Ομάδας 'Έργου» και, πιο συγκεκριμένα, το Βήμα 1, που αφορά στην
προετοιμασία και οργάνωση της κατάρτισης του Ε.Π., στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται
ότι: «Με απόφαση του Δημάρχου συγκροτείται η διεπιστημονική ομάδα έργου, με
αξιοποίηση του κατάλληλου και διαθέσιμου επιστημονικού προσωπικού του Δήμου. Στην ομάδα
έργου, μπορούν να συμμετέχουν μέλη των οργάνων διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας
Αντιδήμαρχος, και υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,
προερχόμενοι κατά προτίμηση από την Οικονομική Διεύθυνση, την Τεχνική Υπηρεσία,
καθώς και την Υπηρεσία Προγραμματισμού, όπου αυτές υφίστανται….»
4. Tην υπ΄αριθμ. 5694/3-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα την τροποποίηση της υπ' αρ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής
Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των ΟΤΑ».
5. Τις σχετικές με τα επιχειρησιακά προγράμματα διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΦΕΚ
Α/114/8-6-2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρα 203 έως 207) και
3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-7-2010, «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 266 και 267) και
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί καμία δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε
Α. Τη συγκρότηση της Διεπιστημονικής Ομάδας για την κατάρτιση του Τριετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 του Δήμου Αιγάλεω, που θα αποτελείται από τα
παρακάτω μέλη:
α) από τη Διοίκηση του Δήμου:
1.

Μαυρίδου-Τσιναρίδου Νίνα, Αντιδήμαρχο

2. Σκλαβούνο Λάμπρο, Αντιδήμαρχο
3. Λάμπρου Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.»
4. Κοκάκη Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
με τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.» καθώς και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος του Δήμου με
τίτλο «Β/Ν Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
β) από τους υπαλλήλους του Δήμου:
5. Κυριακόπουλο Παναγιώτη, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Θηρίου Σπυρίδωνα, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Γιαρίκα Ευθαλία, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού
8. Συκαμιά Ευαγγελία, Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών
9. Τριδήμα Γεώργιο, Διευθυντή υπηρεσίας Πρασίνου
10.

Τζεμπελίκο Δημήτριο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Σβώλο Χαράλαμπο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας
12.

Κυπραίο Μιχάλη, υπάλληλο του τμήματος Πληροφορικής

Το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
με όλο το στελεχιακό του δυναμικό, έχει την ευθύνη κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος
2012-2014 και είναι αρμόδιο για την υποστήριξη της διεπιστημονικής ομάδας και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.
Το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιδημάρχων,
Προέδρων Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Διευθυντών, στους οποίους και θα κοινοποιηθεί η παρούσα, θα
πρέπει να πλαισιωθεί άμεσα και για το σκοπό αυτό, με επιπλέον στελέχη από τις υπηρεσίες του
Δήμου και ιδιαιτέρα από αυτές που δεν «αντιπροσωπεύονται» στην παραπάνω διεπιστημονική
ομάδα καθώς και με στελέχη των Ν.Π.Δ.Δ. και του Ιδρύματος του Δήμου, έτσι ώστε το Τριετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να λαμβάνει υπόψη του την συνολική δραστηριότητα του Δήμου.
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Β. Έργο της Διεπιστημονικής Ομάδας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η κατάρτιση του
Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. 18183/2-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
αποκέντρωσης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αυτού, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιδημάρχων, Προέδρων
Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Διευθυντών, τα στελέχη του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του Ιδρύματος,
μαζί με το στελεχιακό δυναμικό του τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αλλά και αυτών
που στελεχώνουν την παραπάνω Διεπιστημονική Ομάδα, θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσουν
και στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το επόμενο έτος 2012.
Γ. Ο χρόνος που πρέπει να περαιωθεί η εργασία καθώς και οι διαδικασίες που την
ακολουθούν έως και την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δ.Σ., είναι αυτός
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-7-2010, «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
και στο άρθρο 11 περίπτωση β της υπ' αρ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την υπ΄αριθμ. 5694/3-2-2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δηλαδή η 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Η προθεσμία αυτή τίθεται με επιφύλαξη, αφού είναι γνωστό ότι δεν έχει καταρτιστεί ακόμα το
«σχέδιο-οδηγός» από την ΕΕΤΑΑ και επίσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να συγκροτηθεί ακόμα στο
Δήμο μας η επιτροπή διαβούλευσης, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 α του
άρθρου 76 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα πρέπει να γνωμοδοτήσει στο Δ.Σ., τόσο επί του
Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και επί του Προγράμματος Δράσης.
Δ. Τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας θα εργάζονται και θα συνεδριάζουν εντός του
ωραρίου εργασίας τους και δεν προβλέπεται για κανένα μέλος η οποιαδήποτε πρόσθετη
αμοιβή ή αποζημίωση για τον λόγο και τον σκοπό αυτό.
Παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ και
του Ιδρύματος, συλλογικά αλλά και μεμονωμένα όλοι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αυτές,
όπως βοηθήσουν και συνεργαστούν με την παραπάνω Ομάδα, ώστε αυτή να περαιώσει το έργο
της το συντομότερο δυνατόν και με το καλύτερο δυνατό τρόπο και αποτέλεσμα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Αντιδημάρχους
3. Γεν. Γραμματέα
4. Προέδρους Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. & Ιδρύματος
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων (με ευθύνη των οποίων θα πρέπει
να λάβει γνώση όλο το προσωπικό των υπηρεσιών τους)
6. Υπευθύνους Ν.Π.Δ.Δ. & Ιδρύματος (με ευθύνη των οποίων
θα πρέπει να λάβει γνώση όλο το προσωπικό των υπηρεσιών τους)

6. Οριζόμενους με την παρούσα, υπαλλήλους.
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