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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: Συγκρότηση ∆ιεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆ήμου Παιονίας 2014 - 2019
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κώδικας
∆ήμων
και Κοινοτήτων»,
2. τα άρθρα 266 παρ 1 και 267 παρ.6 του Ν.3852/2010,
3. το υπ. αρ. 185/2007 Π.∆. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης
και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού»,
4. την υπ. αρ. 41179/23.10.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2970/04.11.2014
τεύχος Β') «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»,
5. τα εδάφια δ’ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-7-2010,
«Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραμμα
Καλλικράτης»), σύμφωνα με τις οποίες ο ∆ήμαρχος είναι προϊστάμενος των
υπηρεσιών του ∆ήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης
έργου,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού,

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.11 09:23:17
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω3Χ4ΩΞΡ-Δ5Υ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη συγκρότηση ∆ιεπιστημονικής Ομάδας Έργου, η οποία θα είναι αρμόδια
για την προετοιμασία, κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου Παιονίας για την
περίοδο 2014- 2019.
Πιο συγκεκριμένα, η ∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου αποτελεί το συνδετικό
κρίκο των Υπηρεσιών του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων με φορείς
και δημότες της Παιονίας και ο ρόλος της είναι η εκπόνηση του Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του ∆ήμου
και αφορά τις υποδομές, τις τοπικές επενδύσεις και τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας του ∆ήμου με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας τίθεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Πολεοδομίας, κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος.
Αναλυτικά, στην ομάδα έργου για την κατάρτιση του Πενταετούς
Επιχειρησιακού Σχεδίου περιόδου 2014 – 2019 του ∆ήμου Παιονίας
συμμετέχουν:
1. Ιωάννης Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Πολεοδομίας
2. Ματθαίος Καπνόπουλος, ∆ιευθυντής Οικονομικών και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών
3. Στυλιανός Μπερμπερίδης, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Σοφία Μιχαηλίδου, ∆ιευθύντρια Καθαριότητας και Πρασίνου
5. Γεώργιος Χαμουρούδης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
Πληροφορικής
6. Γεώργιος Γρηγορίου, Γραφείο Πληροφορικής
7. Πέτρος Μπέλλης, Ειδικός Συνεργάτης ∆ημάρχου Παιονίας
Ενδεικτικά, η ∆ιεπιστημονική Ομάδα Έργου, είναι υπεύθυνη:
•

•

Για την παροχή και συλλογή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη
για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου, την περιγραφή και αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων
σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, τη διατύπωση των
κατευθυντήριων γραμμών και του αναπτυξιακού οράματος.
Για την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και
εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον
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•

•

προσδιορισμό των παραπάνω Στρατηγικών Στόχων, την επιλογή των
Αξόνων Προτεραιότητας και την διαμόρφωση των Προγραμματικών
∆ράσεων.
Για τη σύνταξη της πρότασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης με
τις προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας,
γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) καθώς και την
ομαδοποίηση και ιεράρχηση δράσεων για την επίτευξη των στόχων.
Για τον καθορισμό και τη μελέτη ∆εικτών Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης του Προγράμματος, οι οποίοι διακρίνονται σε ∆είκτες
Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Πληροφορικής θα είναι ο συντονιστής της διαδικασία
συλλογής στοιχείων και συγγραφής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Με ευθύνη του ∆ημάρχου και των αρμόδιων Αντιδημάρχων, των Προέδρων
των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήμου αλλά και των οικείων Προϊσταμένων, οφείλουν όλες
οι Υπηρεσίες του ∆ήμου να παράσχουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό
για τη διευκόλυνση το Τμήματος Προγραμματισμού και της ∆ιεπιστημονικής
Ομάδας Έργου, ώστε να συμπεριληφθεί με ακρίβεια η συνολική
δραστηριότητα του δήμου. Στόχος είναι μέσα από τη συνεργασία Εσωτερικών
Υπηρεσιών, φορέων και δημοτών, συλλογικά αλλά και μεμονωμένα, να
παραχθεί το συντομότερο δυνατό και με το καλύτερο αποτέλεσμα ένα
ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο, αναπτυξιακό και καινοτόμο Πενταετές Επιχειρησιακό
Σχέδιο.

Ο ∆ήμαρχος Παιονίας

Χρήστος Π. Γκουντενούδης

