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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 11ης / 20 Δεκεμβρίου 2022 Συνεδρίασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης     12/2022
 «Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση)».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δήμαρχος Καβάλας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Σήμερα στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 20.00΄ 
συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Καβάλας, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 78 του ν. 4954/2022,μετά την 11/16 Δεκεμβρίου 2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που δόθηκε στα μέλη της. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ (Αντιδήμαρχοι)
Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παπαδόπουλος 
Θεόδωρος, Λεωνίδας Παππάς,  Προμούσας Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 11/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: 
Ιακωβίδης Ιωάννης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Απεχώρησαν: 
Επανήλθαν: 

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Χριστίνα Ταβουλτσίδου και 
ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή προς έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση)», ανέγνωσε την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 32343/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
       Σας υποβάλουμε προς έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή, εκ μέρους της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, το Στρατηγικό Σχέδιο  2021-2023 (Α' 
Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου. Με την έγκρισή του η Εκτελεστική Επιτροπή 
καλείται στη συνέχεια να το εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας κ. 
Γεώργιος Μιχαηλίδης παρέθεσε το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2023 (Α'.Φάση Επιχειρησιακού 
Προγράμματος) επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων «….ότι είναι προϊόν συλλογικής λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Δήμου, και  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης πολυτομεακού 
χαρακτήρα, για την περιοχή του Δήμου Καβάλας. Στις προτεραιότητες του προγράμματος, με βάση 
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τις ευρωπαϊκές & εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, αντανακλάται με ρεαλισμό το όραμα της 
Δημοτικής Αρχής. Εισάγεται ένα εργαλείο-πλαίσιο διαρκούς και δυναμικής αλληλεπίδρασης, με 
σκοπό τη βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ώστε να καταστεί λειτουργικός, 
χρηστικός και αποτελεσματικός, θα αξιοποιεί τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας για να 
ανοίγει νέους ορίζοντες. Αποτελεί μια συνισταμένη τεσσάρων βασικών παραγόντων αναπτυξιακού 
σχεδιασμού: α) του συναφούς υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού), β) των προεξεχόντων 
κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης όπως αυτά προέκυψαν από τις SWOT αναλύσεις στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, γ) των προτάσεων που προέκυψαν από τη 
διαδικασία διαβούλευσης με φορείς και πολίτες και δ) των συναφών θεωριών τοπικής ανάπτυξης 
όπως αναφέρονται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία…..»  
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής,  εξέταση των στοιχείων του Στρατηγικό 
Σχέδιο  2021-2023 (Α' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) και κατάθεση προτάσεων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010, τη συζήτηση που έλαβε χώρα και το επισυναπτόμενο σχέδιο του Στρατηγικό Σχέδιο  
2021-2023 (Α' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  το επισυναπτόμενο στην παρούσα,   
Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2023 (Α'.Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος), του Δήμου  
Καβάλας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Β. Διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας
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