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Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 03 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09.00΄ συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Καβάλας, μετά
την από 30 Οκτωβρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της (βάσει
του άρθρου 62 του ν. 3852/2010, των υπ’ αριθ. πρωτ. 19859/2014, 37466/2015, 38025/2015 &
42431/2015 αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων).
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ (Αντιδήμαρχοι)
Καλανταρίδης Ηλίας, Mπόνιας Ζήσης, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Φιλιππίδης Φίλιππος,
Φιλόσογλου Γεώργιος, Χιώτη – Πρασσά Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 3/2015 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή προς
έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2019 (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) του
Δήμου», ανέφερε ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας
συγκέντρωσε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης
του Στρατηγικού Σχεδίου περιόδου 2016-2019 (Ά Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) Δήμου
Καβάλας, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή προς έγκριση και εν συνεχεία η Επιτροπή
θα το εισηγηθεί προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. (περ. β’ του άρθρου 63 του
Ν. 3852/2010).
Παρόντες στη Συνεδρίαση, ήταν οι κ.κ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ψηφιακών Υπηρεσιών, και Ηλίας Γιαρματζίδης,
ειδικός σύμβουλος της Δημάρχου σε θέματα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Γιαρματζίδης αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία διαμόρφωσης του
στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά έως το έτος 2019. Επί της ουσίας, όπως σημείωσε,
μαζευτήκαμε με Αντιδημάρχους και επικεφαλής Δ/νσεων και κάναμε αναλύσεις swot, δηλ.
αναλύσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των Δ/νσεων σας και οι αναλύσεις αυτές
κατέληξαν σ’ αυτά τα αποτελέσματα που περιγράφονται στον σχεδιασμό. Υπάρχουν 4 άξονες
προτεραιότητας στους οποίους έχει χωριστεί ο Δήμος, οι οποίοι είναι, το περιβάλλον και η ποιότητα
ζωής, τα κοινωνικά θέματα της παιδείας και του αθλητισμού, η τοπική οικονομία και η ανάπτυξη και
τέλος ο ίδιος ο Δήμος ως οργανισμός. Καθένας από αυτούς τους άξονες είναι χωρισμένος σε τομείς.
Για παράδειγμα ο τομέας του περιβάλλοντος έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον, το δομημένο
περιβάλλον, με τη βιώσιμη κινητικότητα κλπ. Αξιολογήσαμε λοιπόν τον τομέα ανά χαρακτηριστικό
που έχει μέσα, που μπορεί να φέρει την ανάπτυξη ή να μας πάει πίσω και βάλαμε κι ένα βαθμό
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σημαντικότητας σε καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, στα
πεδία που τους αφορούν ή και σε αυτά ακόμη που δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα και αφορούν σε
άλλη Δ/νση να κάνουν διορθώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις, παρατηρήσεις. Συνολικά σαν
εκτελεστική επιτροπή φτιάχνουμε την στρατηγική του Δήμου. Η υπηρεσία Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, παραδίδει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς έλεγχο στην εκτελεστική, είναι ο
“σύμβουλος” της Εκτελεστικής και εδώ στην Εκτελεστική φτιάχνεται η πολιτική επί της ουσίας του
Δήμου, για τα επόμενα χρόνια.
Για να εμπλουτίσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό, σε συνεννόηση με τη Δήμαρχο, έχουμε κάνει
όλες τις μελέτες που έχουν γίνει από πάνω για εμάς, έχουμε κάνει τη διαβούλευση με τις 32 διμερείς
την ηλεκτρονική και την ανοιχτή και έχουμε συμπεριλάβει όλες τις θεωρίες για τα μοντέλα της
τοπικής ανάπτυξης.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των πόλεων, από τη στιγμή που οι
πόλεις έχουν πεπερασμένους πόρους και δε μπορούν να υλοποιηθούν όσα θα ήθελαν. Σχεδιασμός
σημαίνει να κατευθύνει κανείς τους πόρους του σε τομείς που θα αποδώσουν τη μέγιστη δυνατή
ωφέλεια.(the highest impact). Oι τομείς αυτοί είναι συνήθως εκείνοι στους οποίους οι πόλεις είναι
πιο έτοιμες να τους αναπτύξουν, έχουν δηλαδή το λεγόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με
τους άλλους τομείς.
Ο κ. Παπαδόπουλος λαμβάνοντας το λόγο, ανάφερε ότι, ο Δήμος στην περιοχή του, εκτός των
άλλων υποχρεώσεων, καλείται να αναλάβει τον σημαντικό ρόλο του συντονιστή και των άλλων
φορέων που δρουν στην περιοχή και διαχειρίζονται πόρους ή έχουν κοινούς στόχους, όσον αφορά
την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθειά
μας θα πρέπει να είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, να αποτελέσει ένα εργαλείο το
οποίο θα βοηθήσει το Δήμο, τους φορείς και τους πολίτες να συντονιστούμε καλύτερα, να
επικεντρώσουμε τις προσπάθειες και τους διαθέσιμους πόρους, όπως προαναφέρθηκε, σε δράσεις
που θα επιφέρουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Ακολούθησε λεπτομερής συζήτηση και εξέταση όλων των στοιχείων Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. β ΄& 65 του ν.
3852/2010, τις προτάσεις των μελών της Επιτροπής οι οποίες ενσωματώθηκαν στο προς έγκριση
Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2019 (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του επισυναπτόμενου στην παρούσα,
Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2019 (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου Καβάλας, το
οποίο εισήχθη στην Επιτροπή από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου και στο
οποίο ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Β. Διαβιβάζει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το Στρατηγικό
Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμητρα Τσανάκα
Δήμαρχος Καβάλας
Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 04 Νοεμβρίου 2015
Η Γραμματέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής
Βασιλική Κυριακίδου

2

