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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 2
ης

 / 25  Αυγούστου 2016  Συνεδρίασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Καβάλας 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αριθ. απόφασης    02/2016  

     «Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

του ∆ήµου Καβάλας 2015 - 2019 (Β’ Φάση)». 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ∆ήµαρχος Καβάλας 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 25 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ηµέρα 

της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή ∆ήµου Καβάλας, 

µετά την από 19 Αυγούστου 2016 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 ∆ηµάρχου 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 2/2016 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Απεχώρησαν:  

Επανήλθαν:  

 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1
ο
 και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Υποβολή προς 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Καβάλας 2015 - 2019 (Β’ Φάση)», 

ανέφερε τα εξής: 
 

Μετά από την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Καβάλας (Α’ φάση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019) από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (αρ. αποφ. 779 -  

9/11/2015) και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαδικασιών έγκρισης του ΕΠ το πρόγραµµα 

αναρτήθηκε για 2 και πλέον µήνες στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καβάλας (http://www.kavala.gov.gr) 

και στη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα ∆ιαβούλευσης του Kavala Urban Center 

(http://hello.crowdapps.net/participation-dimoskavalas). Ταυτόχρονα πραγµατοποιήθηκαν, σύµφωνα 

µε τον αρχικό σχεδιασµό, τρεις Ανοιχτές ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις: 

• στις 19/11/2015 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Στρατηγικού 

Σχεδίου στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (υπ’ αριθµόν 5/2015 συνεδρίαση),  

• στις 25/11/2015 στο Kavala Urban Center, και  

• στις 15/12/2015, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου των Κρηνίδων. 

Κατόπιν συντάχθηκε και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου η σύνοψη των συµπερασµάτων 

των διαδικασιών διαβούλευσης από την Οµάδα Σύνταξης η οποία και επισυνάπτεται.  
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Ακολούθως και µε βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα, ενηµερώθηκαν η Εκτελεστική Επιτροπή, οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου τα οποία εµπλούτισαν µε περαιτέρω σχόλια 

και προτάσεις τους την κατάρτιση του Σχεδίου στην οποία ενσωµατώθηκε ο Χρονικός και 

Οικονοµικός Προγραµµατισµός των δράσεων το Φεβρουάριο.      

 Στη συνέχεια η τελική σύνταξη των κειµένων ολοκληρώθηκε παράλληλα µε την προετοιµασία του 

φακέλου υποβολής της πρότασης του ∆ήµου Καβάλας για την έγκριση του Σχεδίου της Στρατηγικής 

Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης.  

Το κείµενο αυτό υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή προς έγκριση και εν συνεχεία η 

Επιτροπή θα το εισηγηθεί προς συζήτηση και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. (περ. β’ του 

άρθρου 63 του Ν. 3852/2010). 

 

Παρόντες στη Συνεδρίαση, ήταν οι κ.κ Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, Προϊστάµενος της  

∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ψηφιακών Υπηρεσιών, και Ηλίας Γιαρµατζίδης, 

ειδικός σύµβουλος της ∆ηµάρχου σε θέµατα Σχεδιασµού & Ανάπτυξης. 

 

Ακολούθησε λεπτοµερής συζήτηση και εξέταση όλων των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου Καβάλας, που αποτελεί τη Β’ Φάση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 2015 – 2019, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθεί ο στρατηγικός 

σχεδιασµός που ήταν το αποτέλεσµα της Α’ Φάσης, και πώς αυτός αναλύεται σε Άξονες 

Προτεραιότητας, Μέτρα, Γενικούς Στόχους και Σχέδια ∆ράσης.  

 

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 

Επιχειρησιακό Σχέδιο, που αποτελεί τη Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 

Καβάλας 2015 - 2019  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του επισυναπτόµενου στην παρούσα, 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019 (Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος), του ∆ήµου 

Καβάλας, το οποίο εισήχθη στην Επιτροπή από τη ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του 

∆ήµου και στο οποίο ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις της Προέδρου και των µελών της Επιτροπής.  

Β. ∆ιαβιβάζει την απόφαση αυτή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνοδευόµενη από το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

Η Πρόεδρος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής  

 

 ∆ήµητρα Τσανάκα 

 ∆ήµαρχος Καβάλας 

 

 Ακριβές αντίγραφο 

Καβάλα  25 Αυγούστου 2016 

Η Γραµµατέας 

της Εκτελεστικής Επιτροπής  

  

 Βασιλική Κυριακίδου      


