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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 2ης / 06 Φεβρουαρίου 2023 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση)»

Αριθ. Αποφάσεως 11/2023 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 06 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19.00΄ συνεδρίασε με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 02 Φεβρουαρίου 2023 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010.  

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ    Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  Ι 

Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζής Δημήτριος, Βογιατζίδης Νικόλαος, 
Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Καλανταρίδης 
Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κουφατζής 
Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης 
Απόστολος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Μπουμπούνας Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, 
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς 
Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, 
Σταυρίδης Κυριάκος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τσαπανίδης Αναστάσιος, 
Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,   

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:
Βακιρτζή Σαΐα, Δεληκάρης Σωτήριος, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, 

Πετρόπουλος Πέτρος, Τσανάκα Δήμητρα, 
  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 02/2023 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Δ.Κ.Καβάλας
Λόλακας Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Κ.Πολυστύλου  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:                                   
Αποχώρησαν: στην 10 Α.Δ.Σ. ο κ. Καλανταρίδης, στην 11 Α.Δ.Σ. οι κ. Παπαδόπουλος Σ. και 

Λαζαρίδης, στην 12 Α.Δ.Σ. οι κ. Δρακονάκη, Τσουρουκίδης, Σωτηριάδης και Μουρτασάγας, στην 13 
Α.Δ.Σ. ο κ. Τσαπανίδης, στην 14 Α.Δ.Σ. ο κ. Γραμμένος, στην 15 Α.Δ.Σ. ο κ. Ξανθόπουλος,       
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Επανήλθαν:     

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα: «Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση)», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 32343/2022 
εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ψηφιακών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα 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 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…..».

Λαμβάνοντας το λόγο ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Ψηφιακών 
Υπηρεσιών, ενημέρωσε το Σώμα ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν.  

Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Λαμβάνοντας το λόγο η κ. Δρακονάκη ως εκπρόσωπος της παράταξής της δήλωσε, 
«βλέπουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο εξαρτάται από επιχορηγήσεις και η 
υλοποίησή του εξαρτάται από χρηματοδοτήσεις από άλλους φορείς, είμαστε θετικοί».

Ο κ. Παπαδόπουλος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «μιλάμε 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ξεκινά το 2021 και λήγει το 2023 κι εμείς το συζητάμε το 
2023. Κάνατε διαβούλευση χωρίς τις δημοτικές παρατάξεις, θα περιμένουμε τη 2η φάση για να 
συζητήσουμε, θα είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «αυτά τα 
οράματα του επιχειρησιακού προγράμματος θα πρέπει να δούμε και πως προχωρούν. Εγώ το 
εξετάζω σαν διαδικασία καταγραφής και το βλέπω σαν μία διαδικασία υποχρεωτική και το 
ψηφίζω».

Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «μιλάμε για 
δράσεις που θα υλοποιηθούν τους επόμενους δέκα μήνες. Μιλάμε για ένα σχέδιο που θα μείνει 
στα συρτάρια γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί σε δέκα μήνες. Για όλους αυτούς τους 
λόγους είμαστε αρνητικοί».
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Ο κ. Ποτόλιας λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «το να λέμε ανάπτυξη χωρίς να θέτουμε το 
ερώτημα για ποιόν είναι η ανάπτυξη δεν είναι ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν και η 
ανάπτυξη θα είναι για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, όχι».

Ο κ. Βογιατζής ψήφισε ναι.
Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε, «για μένα είναι ένα εργαλείο το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

της Καβάλας, θα είμαι θετικός».
Ο κ. Κουνάκος ψήφισε ναι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Παπαδόπουλου Χρυσ., 
Γουνελά, Προυσαεύς, Μαυρίδη, Μπουμπούνα, Βέρρου, Σωτηριάδη, Μουρτασάγα και Ποτόλια, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση), όπως 
παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης 
αυτής.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 Κωνσταντίνος Πεφάνης
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