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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αργοστόλι ,  20-03-2013 
Νομός Κεφαλληνίας                                                              Αριθμ. Πρωτ. :  11466 
Δήμος Κεφαλλονιάς                                                     
Γραφείο Δημάρχου                                                        
Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 
 
 
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 9 της απόφασης 
18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, 
όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης 
του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. και στα οποία ορίζεται ότι: 
«Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, 
με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.» 
 
Διαβιβάζει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα Έκθεση η οποία συνοδεύει και 
την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
 

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2013‐2014» 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2013‐2014 

 
 

1. Θεσμικό 
πλαίσιο 

 
Η παρούσα Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με την απαίτηση της Εγκυκλίου 
8/12-02-2008 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Α.Π. 8910/12-02-2008) και περιλαμβάνει την συνοπτική περιγραφή και αναφορά, 
κατά χρονολογική σειρά, όλων των διαδικασιών που ακολούθησε ο Δήμος 
Κεφαλλονιάς  προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του 
Προγράμματος για την περίοδο 2013 – 2014. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2013 – 2014 του Δήμου Κεφαλλονιάς εκπονήθηκε 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και απαιτήσεις των κάτωθι: 
α) Τα άρθρα 203 - 207 του Νόμου Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α΄/08-06-2006). 
β) Το άρθρο 266 Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 
γ) Τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ 534/Β΄/13-
04-2007) ΥΠΕΣΔΔΑ «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με τη 
διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 759 Β΄). 
δ) Την Εγκύκλιο 45/58939/25-10-2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το σκοπό την διάρθρωση 
και τους στόχους των Ε.Π. 
ε) Την Εγκύκλιο 66/50837/14-09-2007 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τις διαδικασίες 
κατάρτισης των Ε.Π. ΟΤΑ α΄βαθμού. 
στ) Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-09-
2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α' βαθμού». 
ζ) Την με Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία 
τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση 18183/13-04-2007 «Περιεχόμενο, δομή και 
τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» 
η) Το Προεδρικό Διατάγματος 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29-09-2011) που 
τροποποιεί το Προεδρικό Διάταγμα 185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-09-2007) 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α' βαθμού». 
θ) Τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» που εκπόνησε 
και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις. 
 
 

  
2. Ομάδα 

Έργου 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη περίοδο 2013-2014 
εκπονήθηκε με την ευθύνη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ) του Δήμου 
Κεφαλλονιάς που συγκροτήθηκε με την 473/2011 Απόφαση του Δημάρχου 
Κεφαλλονιάς. Τη συνολική εποπτεία της Ομάδας Έργου είχε ο Δήμαρχος 
Κεφαλλονιάς, Αλέξανδρος Παρίσης. Η ΔΟΕ που συστάθηκε για το σχεδιασμό και 
την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελείται από τα 
κάτωθι εννιά (9) μέλη:  
 
 

 Σάββας Σαββαόγλου, Α/Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, αναπληρωτής Δημάρχου 
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  (Πρόεδρος της Ομάδας) – Επιστημονική 
ιδιότητα: Νομικός 
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 Κυριακή Νικολαϊδου, Γενική Γραμματέας του Δήμου Κεφαλλονιάς, 
Επιστημονική Ιδιότητα: Πολιτικός & Διοικητικός Επιστήμων 

 Αικατερίνη Ποδάρα, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, Επιστημονική Ιδιότητα: Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός 

 Γεράσιμος Παυλάτος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Επιστημονική 
Ιδιότητα: Οικονομικός Επιστήμων 

 Θεόδωρος Μαντζουράτος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού & 
Λογιστηρίου, Επιστημονική Ιδιότητα: Οικονομικός Επιστήμων 

 Σοφία Κουστουμπάρδη, Προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας, 
Επιστημονική Ιδιότητα: Λογιστικής 

 Ευάγγελος Κονταρίνης, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου, Επιστημονική 
Ιδιότητα: Διοίκηση και Οργάνωση επιχειρήσεων 

 Σοφία Γαρμπή, Επιστημονική Συνεργάτης Δημάρχου, Επιστημονική 
Ιδιότητα: Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 Ευθύμιος Τσαγρής, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου, Επιστημονική Ιδιότητα: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 

3. Διαδικασίες 
Κατάρτισης 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 

Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση 

Το πρώτο βήμα αφορούσε στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας 
κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως, η 
διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο 
προγραμματισμός του έργου και της επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό 
(εφαρμογή ερωτηματολογίου) και τη συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του 
Δήμου. 
 
 
Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της 
περιοχής του Δήμου 
 
Στο δεύτερο βήμα σκοπός ήταν η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου - μετά την εφαρμογή του Ν. 
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σύμφωνα με τον 
οποίο ο Δήμος Κεφαλλονιάς αποτελείται από 7 πρώην Δήμους και 1 Κοινότητα  - 
και ο εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που δύναται 
να αντιμετωπίσει ο Δήμος το 2013 και έως τον 8ο μήνα του 2014, αξιοποιώντας τις 
σχετικές δυνατότητες και ευκαιρίες, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την 
αποστολή του. 
 
Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των 
νομικών προσώπων του ως οργανισμών. 
Για τις ανάγκες του τρίτου βήματος εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο στο ανθρώπινο 
δυναμικό του Δήμου προκειμένου οι ίδιοι οι υπάλληλοι και προϊστάμενοι να 
αξιολογήσουν συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά της οικείας υπηρεσίας. Στη συνέχεια η ομάδα έργου, αξιοποιώντας 
τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτηματολόγια καταγράφει τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία (SWOT analysis) της κάθε υπηρεσίας και εντοπίζει τα κρίσιμα 
ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις προηγούμενες θεματικές 
ενότητες. 
 
Βήμα 4 :  Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων του Δήμου. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο εκπληρώθηκαν οι εξής σκοποί: 
Α. η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού 
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης 
Β. η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και 
Γ. η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου. 
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Οι ενέργειες αυτές υλοποιήθηκαν από την διεπιστημονική ομάδα έργου σε 
συνεργασία με τη Δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα: 
 
Α. Διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου με τον προσδιορισμό των κρίσιμων 
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι 
τοπικής ανάπτυξης) και με τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών 
στρατηγικών επιλογών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής προσέγγιση των 
παραπάνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (γενικοί στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης και πολιτικές δράσης). 
Ο Δήμος κατά το επόμενο 1,5 έτος (έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας)  
καλείται να υπηρετήσει δράσεις που αναπτύσσονται επί των ακόλουθων τεσσάρων 
θεματικών Αξόνων: 

 Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής  
 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 
 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση  
 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου  

Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι πολιτικές δράσης στοχεύουν στη 
βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν 
τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές δράσης 
αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής που καθοδηγούν, 
προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών 
κατά την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης. 
 
Β. Διαμορφώθηκαν οι γενικοί στόχοι του Δήμου. 
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε Μέτρα και τα συναφή 
Μέτρα σε ευρύτερες Προτεραιότητες – Άξονες.  

 
Γ. Διατυπώθηκε το Όραμα του Δήμου. 

 
Βήμα 5 (α): Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες 
διαβούλευσης. 
Το πέμπτο και τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
διακρίνεται  στην: 

• Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
• Στην έναρξη των διαδικασιών διαβούλευσης 

Με την 17/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς 
ενέκρινε, έπειτα από την απόφαση - εισήγηση 01/2013 της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του 2013-2014.  
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω ενεργειών 
δημοσιότητας συνοδευόμενο από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αποτέλεσε 
αντικείμενο γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέθηκε 
υπ’ όψιν των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να 
καταρτίσουν τα Προγράμματα Δράσης σε ευθυγράμμιση με τους Άξονες, τα 
Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

 
4. Διαδικασίες 

δημόσιας 
διαβούλευση
ς 

Βήμα 5 (β): Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες 
διαβούλευσης. 
Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την επομένη 
της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Α)  Στις 9/2/2013 δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο περίληψη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου και Πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους (Εφημερίδα Ημερήσιος, Εφημερίδα Ανεξάρτητος) 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kefallonia.gov.gr σε διακριτό banner αναρτήθηκε 
το Ε.Π. Στρατηγικός Σχεδιασμός καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης με στοιχεία επικοινωνίας της Δ/νης Προγραμματισμού προκειμένου 

http://www.kefallonia.gov.gr
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φορείς και πολίτες να απευθύνουν τις προτάσεις τους. 
Η Δ/νση Προγραμματισμού απέστειλε προς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 
επιστολή για να επιληφθούν τα συλλογικά τους όργανα σχετικά με την γνώμη 
τους και τις παρατηρήσεις του επί του Ε.Π. και να αποστείλουν τα προγράμματα 
δράσης τους. 

5. Διαδικασίες 
κατάρτισης 
Επιχειρησιακ
ού 
Προγραμματι
σμού 

 
Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

 
Καταρτίζονται σχέδια δράσης επί των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων 
αυτών, που εξειδικεύουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου και των νομικών 
του Προσώπων προς επίτευξη των στόχων, της αποστολής τους και του 
οράματος. 
Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς προγράμματα δράσης 
απέστειλαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ), η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ), η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (ΔΕΥΑΚ) και το Δημοτικό Ίδρυμα 
Γηροκομείο Αργοστολίου.  Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΔΑΚΙ 
Α.Ε. ΟΤΑ, δεν προβλέπει επεκτατική – επενδυτική δράση μεν και αφετέρου ο 
λειτουργικός τους σχεδιασμός παρακολουθείται από σχετική οικονομοτεχνική 
μελέτη καθώς οι εισροές του από τους Δήμους διέπονται από ειδικό νομοθετικό 
πλαίσιο. Ωστόσο περιλαμβάνεται ως δράση – στόχος στο Ε.Π. του Δήμου, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση, η ορθολογικοποίηση της ολικής διαχείρισης στερών 
αποβλήτων στο πλαίσιο της οικονομικότητας. Το διαδημοτικό ΝΠΔΔ, Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο, έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν χρηματοδοτείται από το 
Δήμο με οιονδήποτε τρόπο και διοικείται από διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο. 
 
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμο Κεφαλλονιάς: Απόφαση 2/2013 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ): Απόφαση 1/2013 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ: Απόφαση 17/2013 
Ίδρυμα Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου: Απόφαση 1/2013 
 
 
 

 

 Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων 
Καταρτίστηκε ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων 
αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8ο μήνα του έτους 
2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής 
αρχής. Συνεπώς η χρονική έκταση του επιχειρησιακού προγράμματος είναι 1,5 
έτη. 
 
 

 Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός 

Καταρτίστηκε ο προγραμματισμός δαπανών και πηγών χρηματοδότησης αυτών 
για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η υλοποίηση – ολοκλήρωση της 
δράσης, και όχι πέραν του 8ου μήνα του 2014. Παράλληλα εξειδικεύονται και οι 
δείκτες παρακολούθησης των δράσεων.  

Στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού του επιχειρησιακού Προγράμματος 
έγιναν οι εξής ενέργειες: 
α) εκτιμήθηκαν τα έσοδα του Δήμου ανά πηγή χρηματοδότησης, για το έτος  2013 
και έως τον 8ο μήνα του έτους 2014. 
β) καταρτίστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα  
γ) Συντάχθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος. 
δ) Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β΄φάση) του 
Δήμου Κεφαλλονιάς, δηλαδή ο Επιχειρησιακός - Οικονομικός Προγραμματισμός και 
οι προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης. 
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 Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες 

Το τελικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εισήγηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής προωθείται για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
υλοποίηση του παρακολουθείται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και κατά το 
τελευταίο δίμηνο της παρούσας δημοτικής θητείας γίνεται η τελική του 
αξιολόγηση.  
 

Συμπεράσματα 
Ομάδας Έργου 

Όσον αφορά στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
Κεφαλλονιάς, που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Έργου σημειώνονται τα 
ακόλουθα: 

1) Ο χρονικός ορίζοντας του ΕΠ από την κατάρτισή του έως την λήξη της θητείας 
της τρέχουσας δημοτικής αρχής είναι μόλις 1,5 έτος. Αυτό καθιστά το ΕΠ ένα 
διευρυμένο ετήσιο πρόγραμμα και απέχει πολύ από την ίδια τη φύση και το 
σκοπό ενός πλήρους μακροπρόθεσμου στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού. 

2) Το αυστηρό πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου υπό την 
υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση απόκλιση από τα 
οριζόμενα οικονομικά μεγέθη που επιβάλλονται και φυσικά κάθε επιθυμία 
επενδυτικής δράσης πρέπει να έχει διασφαλισμένη και την αντίστοιχη 
πίστωση, διαφορετικά καθίσταται απλώς επιθυμία. 

3) Το ΕΠ υποχρεωτικά περιλαμβάνει κληροδοτημένα έργα από τους πρώην 
συνενούμενους ΟΤΑ τα οποία δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια της δημοτικής 
αρχής για το αν θα ολοκληρωθούν ή εξοφληθούν. Αποτελούν δέσμευση και 
συνάμα απορροφούν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων. Οπότε η 
ευχέρεια νέων δράσεων είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη. 

4) Τονίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα των ΟΤΑ να προκαλούν 
ελλείμματα και να τα καλύπτουν με δανειοδοτήσεις ή υπεραναλήψεις 
(χρεωστικά ανοίγματα) όπως συνέβαινε μέχρι και το 2010.  

5) Τα αξιόπιστα και επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία ήταν περιορισμένα. 
6) Παρά το γεγονός της έγγραφης πρόσκλησης προς τους προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκαν όλοι στην κατάρτιση του 
Επιχειρησιακού.  

7) Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Δ/νσης Προγραμματισμού η οποία 
επιφορτίστηκε να συλλέξει και να διατυπώσει πλήρως τις δράσεις που 
αφορούν σε υπηρεσίες που δεν ανταποκρίθηκαν εγγράφως. Συνέβαλαν 
ουσιαστικά και οι καθ’ύλην αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι. 

 
Ενέργειες μετά 
την 
ολοκλήρωση 
του Ε.Π. 

Η Απόφαση του ΔΣ αποστέλλεται για Έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 
κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής 
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή της παρούσας έκθεσης, όπως εγκρίνεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Το πλήρες εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κεφαλλονιάς 2013-
2014 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kefallonia.gov.gr 

 
 
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς 
Αλέξανδρος Παρίσης

http://www.kefallonia.gov.gr


7 

 

 
 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Συνημμένα σχετικά έγγραφα 

• Η 473/2012  απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της Ομάδας έργου για την 
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• Η 1/2013 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την Α’ φάση 
του ΕΠ – Στρατηγικός Σχεδιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετώντας την 
εισήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου. 

• Την 17/2013 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της Α΄ Φάσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος – Στρατηγικός Σχεδιασμός  

• Την 2/2013 Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) 

• Την 1/2013 Απόφαση του Οργανισμού Κοιν. Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) 

• Την 17/2013 Απόφαση της ΔΕΥΑΚ 

• Την 1/2013 Απόφαση του Ιδρύματος Δημοτικό Γηροκομείο 

• Τα από 24/11/2011 Υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και το με 
α.π. 25849/25/6/2012 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, με τα οποία κλήθηκαν οι 
Υπηρεσίες να διατυπώσουν τις προτάσεις τους 

• Το με α.π 7408/4/3/2011 και το με α.π. 43903/17/10/2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Προγραμματισμού με τα οποία κλήθηκαν οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες να 
διατυπώσουν τις προτάσεις τους 

• Το με α.π. 5490/8-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού με το οποίο 
καλούνται τα συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων του Δήμου να 
συμμετάσχουν στη διαβούλευση του Ε.Π. και τα καταρτίσουν τα προγράμματα 
δράσης τους 

• Η με α.π. 5629/11-2-2013 Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης 

• Η 1/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με την οποία εγκρίνεται 
το Ε.Π. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

• Το με α.π. 34794/14/8/2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της 
Γ.Γραμματέως με το οποίο κλήθηκαν όλοι οι υπάλληλοι να συμμετάσχουν στην 
κατάρτιση του Ε.Π. με την συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου 

• Η 5/19-2-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία ψήφισε ομόφωνα το 
καταρτισθέν Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013-2014 

• Την 81/27-3-2013 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση και ψήφιση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (B΄Φάση) του Δήμου. 


