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ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

30-19/10/2021

συνεδρίασης

του

92/2021
Δημοτικού

Στην Κάλυμνο σήμερα 19/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα
με τηλεδιάσκεψη μέση της πλατφόρμας Zoom), ύστερα από την με αριθμό:
13580-14/10/2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε
στον
ειδικό
χώρο
ανακοινώσεων
και
επιδόθηκε
με
αποδεικτικό σε όλους τους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με:
α)την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος
Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και
τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
β) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του
Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020)
γ) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.
19515/12.10.2021:
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1), καθώς και στο Δήμαρχο κ. Διακομιχάλη
Δημήτριο, ο οποίος προσήλθε και παρίστατο σ' αυτή.
Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

Γαβαλάς Νικόλαος - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ψαρομπά Σεμίραμις - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λελέκης Μιχαήλ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγκούλιας Ποθητός - ΜΕΛΟΣ

Γιαννικουρής Νικήτας - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χούλλης Σακελλάριος - ΜΕΛΟΣ

Ζωϊδης Παντελής - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαγκάκη Ειρήνη - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τσέρος Ηλίας - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ασωνίτης Νικήτας - ΜΕΛΟΣ
Γαλουζής Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ
Καμπουράκη Καλλιόπη - ΜΕΛΟΣ
Καμπουράκης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ
Κατέρη Θεμελίνα - ΜΕΛΟΣ
Κάτρη Αναστασία - ΜΕΛΟΣ
Κάτρης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ

Οι οποίοι είχαν προσκληθεί νόμιμα
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Κουκουβάς Μικές - ΜΕΛΟΣ
Μαγκάκης Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ
Μακρυνάκης Κωνσταντίνος - ΜΕΛΟΣ
Μαστροκούκος Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ
Μαύρος Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ
Μελάς Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ
Μπούκης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ
Ρήγας Μικές - ΜΕΛΟΣ
Τρικοίλης Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΕΛΟΣ
Ψαράς Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας Κουνενάκης
Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδριάσεως.
Στη συνέχεια ο κ. Τσέρος Ηλίας (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) προχώρησε στην εισήγηση
του παρακάτω θέματος:
ΘΕΜΑ:

Έγκριση
των
ενεργειών
και
διαδικασιών
κατάρτισης
του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 –
2023

ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
92/2021
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Σεργίου Θεόδωρο, ο οποίο έθεσε υπόψη του Σώματος ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ
2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.:
"Η
κατάρτιση
του
Πενταετούς
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.
Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου,
έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο..."
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011
τεύχος Α'):
"Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:
1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί
θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις
υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις
εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου
προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και
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τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και
συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει
στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους
για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης
και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού
σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
(άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση
τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του
δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της
δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
5. (4). Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού
λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το
οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ'
αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου,
τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις
δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά
προτεραιότητας.
6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου,
εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει
απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
7. (6).Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία
επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών,
των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις
αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική
επιτροπή.
8. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού
προγράμματος
στο
δημοτικό
συμβούλιο
για
συζήτηση
και
ψήφιση,
επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων του δήμου.
9. (8).Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο
νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρίζεται
στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο."
Με ευθύνη του Δημάρχου συντάχθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 11887/ 15-09-2021
έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων, η οποία έχει ως εξής:

Κατ’ εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.
Α΄), του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τ. Α΄) και των ισχυουσών
διατάξεων του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α') και έχοντας υπόψη το περιεχόμενο των
σχετικών διατάξεων του ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τ. Α'), του ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τ. Α΄),
την Υπουργική Απόφαση για το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών
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Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O. T. A.) α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο
2014−2019 (ΦΕΚ 2970 4-11-2014 τ.Β΄), την Απόφαση με αριθμ. 29/17-2-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καλυμνίων με θέμα την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων 2015-2019 (ΑΔΑ:
6ΩΩ8ΩΕΞ-Β4Λ), με εισήγηση και ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας (άρθρο 8 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄ 2014) πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Απεστάλησαν τα έγγραφα με αρ. πρωτ.: 336/09-01-2020, με αρ. πρωτ.: 19899/29-09-2020, με αρ. πρωτ.:
1396/02-02-2021 προς κάθε αρμοδίως εντεταλμένο και νόμιμο αποδέκτη για την προετοιμασία, προπαρασκευή και
καταγραφή των δεδομένων του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού που συνιστά την ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ στην πορεία
κατάρτισης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023.
2. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4882/29-04-2021 έγγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων
(άρθρο 8 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄ 2014)
απευθύνεται αρμοδίως για τη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό τη λήψη
σχετικής απόφασης – εισήγησης επί του συγκεκριμένου θέματος.
3. Ακολούθως, μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 5309/14-05-2021) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 4/17-5-2021 Απόφαση της, με ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΕΞ8Κ2 και ως θέμα την εισήγηση προς ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο κειμένου 155 σελίδων ως
σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Καλυμνίων.
4. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 με αρ.
πρωτ.: 5940/28-5-2021 υπήρχε ως θέμα Νο.1 της ημερήσιας διάταξης, η ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τελικά
ανεβλήθη και το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε.
5. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 με αρ. πρωτ.:
7030/18-6-2021 υπήρχε ως θέμα Νο. 3 της ημερήσιας διάταξης, η ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.
6. Στη συνέχεια, μετά από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων, δημοσιεύτηκε η
απόφαση με αριθμ. 55/22-06-2021 με θέμα την ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΛ7ΩΕΞ-Μ5Τ).
7. Με το υπ’ αριθμ. 7337/25-06-2021 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων (άρθρο 8
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄2014) ξεκίνησε η
δημόσια διαβούλευση για την επεξεργασία στοιχείων, για την διαμόρφωση και την κατάρτιση του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023. Ως βάση διαλόγου για
τη συγκεκριμένη διαδικασία ορίστηκε το
νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 το οποίο αναρτήθηκε
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων. Ως ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης
ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2021.
8. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων με τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7375/25-06-2021 & υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 8960/22-07-2021 έγγραφά της, διαβίβασε το νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 προς όλες τις
Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό να προτείνουν με γραπτή εισήγηση τους,
κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για
την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά
προτεραιότητας (επιχειρησιακός σχεδιασμός, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης).
9. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7376/25-06-2021 & 8960/22-072021 έγγραφά της, διαβίβασε το νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 προς όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
Καλυμνίων με σκοπό το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου Καλυμνίων, μετά από
εισήγηση των υπηρεσιών του, να λάβει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
10. Μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 7352/25-06-2021) της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2/05-07-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒ6ΩΩΕΞ-1ΚΨ)
με θέμα την γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).
11. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καλυμνίων, μας κοινοποιήθηκαν σχετικώς τα παρακάτω:
α. Απόφαση Νο.4 του πρακτικού συνεδριάσεως της Πέμπτης 8 Ιουλίου 2021 της Ανώνυμης Ναυτιλιακής
Εταιρείας Καλύμνου.
β. Απόφαση με αριθμ. 24/4-8-2021/Πρακτικό 17/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΓΘΟΛΝΛ-ΖΝΛ) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μάνα – Καρπάθιου».
γ. Απόφαση Νο.1 του πρακτικού συνεδριάσεως της Τετάρτης 04/08/2021 (ΑΔΑ: ΡΓΣΔΟΚ29-ΟΤΥ) του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων».
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δ. Απόφαση με αριθμ. 7/28-7-2021/Αρ. Πρωτ.:52/28-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΛΔΟΚ29-ΟΦ0) του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων».
ε. Απόφαση με αριθμ. 121/30-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΚΟΕ23-7Υ0) του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου».
στ. Απόφαση με αριθμ. 49/03-09-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΑΘΟΕΠΛ-09Τ) του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καλύμνου.
ζ. Απόφαση με αριθμ. 1/Πρακτικό 02/07-09-2021 Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ».
12. Από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου Καλυμνίων, μας κοινοποιήθηκαν
σχετικώς τα παρακάτω:
α. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 7992/07-07-2021 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Καλυμνίων.
β. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 7994/07-07-2021 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καλυμνίων.
γ. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 8274/12-07-2021 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φυσικού
Περιβάλλοντος του Δήμου Καλυμνίων.
δ. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 9667/05-08-2021 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής Δήμου Καλυμνίων.
13. Μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 11139/03-09-2021) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 5/07-09-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΤΤΘΩΕΞ-ΘΔΧ), με
θέμα την εισήγηση προς ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το κείμενο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 - 2023.
Μετά από τη νόμιμη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων αναμένουμε τα
παρακάτω:
1.
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ψήφιση και έγκριση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 - 2023. Το κείμενο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υποβάλλεται συνημμένα.
2.
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση των ενεργειών και διαδικασιών κατάρτισης του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023, όπως αυτές
καταγράφονται ως ανωτέρω.
Η διαδικασία ψήφισης και έγκρισης θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4623/2019 και εκ της υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι ουδεμία εναλλακτική πρόταση
και ουδέν άλλο σχέδιο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023
κατατέθηκε νομίμως και αρμοδίως, πλην αυτού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/07-09-2021 Απόφαση
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων(ΑΔΑ: 9ΤΤΘΩΕΞ-ΘΔΧ).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
σχετικά με την έγκριση των ενεργειών και διαδικασιών κατάρτισης του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
 τις
διατάξεις
του
άρθρου
67
του
Ν.
3852/2010
όπως
αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-32020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του
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τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.
19515/12.10.2021:
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1
την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'
Το άρθρο της υπ' αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014
τεύχος Β') απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
το κείμενο της έκθεσης σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει
την
έκθεση
περί
διαδικασιών
κατάρτισης
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων της οποίας το κείμενο
έχει ως εξής:
Κατ’ εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ. Α΄), του
συνόλου των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τ. Α΄) και των ισχυουσών διατάξεων
του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α') και έχοντας υπόψη το περιεχόμενο των σχετικών
διατάξεων του ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τ. Α'), του ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τ. Α΄), την
Υπουργική Απόφαση για το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O. T. A.) α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 (ΦΕΚ 2970 411-2014 τ.Β΄), την Απόφαση με αριθμ. 29/17-2-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων με θέμα
την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων 2015-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΩ8ΩΕΞ-Β4Λ), με
εισήγηση και ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας (άρθρο 8 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου
Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄ 2014) πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Απεστάλησαν τα έγγραφα με αρ. πρωτ.: 336/09-01-2020, με αρ. πρωτ.: 19899/29-09-2020, με αρ. πρωτ.:
1396/02-02-2021 προς κάθε αρμοδίως εντεταλμένο και νόμιμο αποδέκτη για την προετοιμασία, προπαρασκευή και
καταγραφή των δεδομένων του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού που συνιστά την ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ στην πορεία
κατάρτισης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023.
2. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4882/29-04-2021 έγγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων
(άρθρο 8 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄ 2014)
απευθύνεται αρμοδίως για τη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό τη λήψη
σχετικής απόφασης – εισήγησης επί του συγκεκριμένου θέματος.
3. Ακολούθως, μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 5309/14-05-2021) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 4/17-5-2021 Απόφαση της, με ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΕΞ8Κ2 και ως θέμα την εισήγηση προς ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο κειμένου 155 σελίδων ως
σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Καλυμνίων.
4. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 με αρ.
πρωτ.: 5940/28-5-2021 υπήρχε ως θέμα Νο.1 της ημερήσιας διάταξης, η ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τελικά
ανεβλήθη και το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε.
5. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 με αρ. πρωτ.:
7030/18-6-2021 υπήρχε ως θέμα Νο. 3 της ημερήσιας διάταξης, η ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.
6. Στη συνέχεια, μετά από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων, δημοσιεύτηκε η
απόφαση με αριθμ. 55/22-06-2021 με θέμα την ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΛ7ΩΕΞ-Μ5Τ).
7. Με το υπ’ αριθμ. 7337/25-06-2021 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων (άρθρο 8
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293Β΄2014) ξεκίνησε η
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δημόσια διαβούλευση για την επεξεργασία στοιχείων, για την διαμόρφωση και την κατάρτιση του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023. Ως βάση διαλόγου για
τη συγκεκριμένη διαδικασία ορίστηκε το
νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 το οποίο αναρτήθηκε
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων. Ως ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης
ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2021.
8. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων με τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7375/25-06-2021 & υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 8960/22-07-2021 έγγραφά της, διαβίβασε το νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 προς όλες τις
Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό να προτείνουν με γραπτή εισήγηση τους,
κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για
την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά
προτεραιότητας (επιχειρησιακός σχεδιασμός, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης).
9. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7376/25-06-2021 & 8960/22-072021 έγγραφά της, διαβίβασε το νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 προς όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
Καλυμνίων με σκοπό το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου Καλυμνίων, μετά από
εισήγηση των υπηρεσιών του, να λάβει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
10. Μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 7352/25-06-2021) της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2/05-07-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒ6ΩΩΕΞ-1ΚΨ)
με θέμα την γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).
11. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καλυμνίων, μας κοινοποιήθηκαν σχετικώς τα παρακάτω:
α. Απόφαση Νο.4 του πρακτικού συνεδριάσεως της Πέμπτης 8 Ιουλίου 2021 της Ανώνυμης Ναυτιλιακής
Εταιρείας Καλύμνου.
β. Απόφαση με αριθμ. 24/4-8-2021/Πρακτικό 17/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΓΘΟΛΝΛ-ΖΝΛ) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μάνα – Καρπάθιου».
γ. Απόφαση Νο.1 του πρακτικού συνεδριάσεως της Τετάρτης 04/08/2021 (ΑΔΑ: ΡΓΣΔΟΚ29-ΟΤΥ) του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων».
δ. Απόφαση με αριθμ. 7/28-7-2021/Αρ. Πρωτ.:52/28-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΛΔΟΚ29-ΟΦ0) του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλυμνίων».
ε. Απόφαση με αριθμ. 121/30-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΚΟΕ23-7Υ0) του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου».
στ. Απόφαση με αριθμ. 49/03-09-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΑΘΟΕΠΛ-09Τ) του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καλύμνου.
ζ. Απόφαση με αριθμ. 1/Πρακτικό 02/07-09-2021 Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ».
12. Από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου Καλυμνίων, μας κοινοποιήθηκαν
σχετικώς τα παρακάτω:
α. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 7992/07-07-2021 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Καλυμνίων.
β. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 7994/07-07-2021 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καλυμνίων.
γ. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 8274/12-07-2021 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φυσικού
Περιβάλλοντος του Δήμου Καλυμνίων.
δ. Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 9667/05-08-2021 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής Δήμου Καλυμνίων.
13. Μετά από νόμιμη σύγκληση (Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 11139/03-09-2021) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 5/07-09-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΤΤΘΩΕΞ-ΘΔΧ), με
θέμα την εισήγηση προς ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το κείμενο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 - 2023.
Μετά από τη νόμιμη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων αναμένουμε τα
παρακάτω:
3.
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ψήφιση και έγκριση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 - 2023. Το κείμενο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υποβάλλεται συνημμένα.

ΑΔΑ: ΩΦΣ8ΩΕΞ-ΦΣΒ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση των ενεργειών και διαδικασιών κατάρτισης του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023, όπως αυτές
καταγράφονται ως ανωτέρω.
Η διαδικασία ψήφισης και έγκρισης θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4623/2019 και εκ της υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι ουδεμία εναλλακτική πρόταση
και ουδέν άλλο σχέδιο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023
κατατέθηκε νομίμως και αρμοδίως, πλην αυτού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/07-09-2021 Απόφαση
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων(ΑΔΑ: 9ΤΤΘΩΕΞ-ΘΔΧ).
4.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαστροκούκος Ιωάννης, Καμπουράκης Μιχαήλ,
Κάτρη
Αναστασία,
Κάτρης
Μιχαήλ,
Λελέκης
Μιχαήλ,
Μακρυνάκης
Κωνσταντίνος(ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ),
Γαλουζής
Ιωάννης,
Μελάς
Γεώργιος, Ρήγας Μικές, Τρικοίλης Γεώργιος, Ψαράς Γεώργιος (ΝΕΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ), Μαύρος Γεώργιος, Ασωνίτης Νικήτας, Κατέρη Θεμελίνα,
Κουκουβάς Μικές και Μαγκάκης Ιωάννης (Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ) δήλωσαν
ΠΑΡΩΝ.
Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της
απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. (παρ.10 άρθρο 75
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

Το Πρακτικό αυτό έγινε και υπογράφηκε από τους παρακάτω :
Ο Πρόεδρος
Γαβαλάς Νικόλαος

Ο

Γραμματέας

Γιαννικουρής Νικήτας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζωίδης Παντελής
Καμπουράκη Καλλιόπη
Μαγκάκη Ρένα
Μπούκης Μιχαήλ
Τσαγκάρης Νικόλαος
Τσέρος Ηλίας

