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Θέµα: Γνωµοδότηση δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δηµοτικό 
συµβούλιο σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα 
του δήµου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010) 
 
 
Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δηµοτική επιτροπή 
διαβούλευσης γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά 
προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 
 
Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') 
ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται τα εξής: 
"Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση 
των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων 
Δράσης της δηµοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών 
κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ α' βαθµού και παρακολούθησης, 
αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 
ΟΤΑ α' βαθµού της δηµοτικής περιόδου 2010-2014. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρµονίζονται µε 
νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρµόνιση γίνεται µετά από σχετική ενηµέρωση 
και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών." 
 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 
τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 
213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
"1. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων 
προγραµµατισµού συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του 
δήµου, των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των 
δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά 
µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του δήµου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, 
το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.  
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο 
δηµοτικό συµβούλιο, συνεργάζεται µε τους όµορους δήµους για τη διασφάλιση του 
συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν 
διαδηµοτικών συνεργασιών.  
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο 
δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 
4. (3).Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, 
τίθεται προς συζήτηση στη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 
ν.3852/2010), και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο 
(2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και µε κάθε άλλο 
πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά." 
 



Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 10/2015 
απόφασή της εισηγήθηκε στο Δηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το 
σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του επιχειρησιακού προγράµµατος του Δήµου  
Αλεξανδρούπολης έπειτα από τη σύνταξη του σχεδίου από την υπηρεσία 
προγραµµατισµού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, 
των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των 
δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου. 
 
Κατόπιν αυτών το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 537/2015  απόφασή του 
ενέκρινε το κείµενο του στρατηγικού σχεδιασµού όπως του υποβλήθηκε από την 
Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το δηµοσιοποίησε µε καταχώρηση στην 
ιστοσελίδα του δήµου για διαβούλευση. 
 
Επί του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού καλείται να συζητήσει η 
Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειµένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να 
συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος κατά τις διατάξεις της παρ.7 
του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ.6 του άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 
τεύχος Α'). 
 
Το πλήρες κείµενο του στρατηγικού σχεδιασµού είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
του Δήµου Αλεξανδρούπολης, στο σύνδεσµο 
http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=4478 
 
Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις θα προωθηθούν στο Δηµοτικό Συµβούλιο το οποίο 
είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού 
Προγράµµατος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 65 
του Ν.3852/2010 και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου κατά το άρθρο 2 
του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) 


