
 

 

Κάλυμνος 25/06/2021 

 Αρ. Πρωτ.: 7337 

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: 852 00 Κάλυμνος         

Πληρ.: Θεόδωρος Σεργίου         

Τηλέφωνο: 2243360153 

Fax: 2243360123 

Email. thsergiou@gmail.com          

Προς 

Κάθε Νόμιμο Αποδέκτη.  

 

 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

για τα έτη 2020 – 2023. 

 Σχετ.: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 55/22-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΛ7ΩΕΞ Μ5Τ).  

 

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 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 της αρμόδιας υπηρεσίας, απεστάλησαν τα έγγραφα με αρ. πρωτ.: 

336/09-01-2020, 19899/29-9-2020, 1396/2-2-2021 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. 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε συγκεκριμένο κείμενο υπό την επιμέλεια του 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλυμνίων, τη συνδρομή της 

ΑΝΝΑΣ ΠΟΥΛΛΑ υπαλλήλου ΙΔΟΧ και τη συνεργασία όλων αρμοδίως εντεταλμένων και νόμιμων 

εκπροσώπων των υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας.      

 Ακολούθως, μετά από νόμιμη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων 

δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 4/17-5-2021 Απόφαση με ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΕΞ-8Κ2 και ως θέμα την 

εισήγηση προς ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του συνημμένου κειμένου των 155 

σελίδων ως σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Καλυμνίων.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με την απόφαση υπ’ αριθ. 55/22-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΛ7ΩΕΞ 

Μ5Τ) ψήφισε την έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 σύμφωνα με εισήγηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων.  

Με το παρόν διαβιβάζεται το νομίμως εγκεκριμένο σχέδιο σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023 με 

σκοπό την καταχώρησή του και ανάρτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων για 

την έναρξη διαδικασιών διαβούλευσης  

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμπατριώτες και συμπατριώτισσές μας μπορούν να υποβάλλουν 

γραπτώς τις απόψεις τους επί του συγκεκριμένου κειμένου και η υπηρεσία μας θα τις συμπεριλάβει 

στην διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ για τα έτη 2020 – 2023. 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ξεκινά από σήμερα ημέρα Παρασκευή 25 Ιουνίου 

2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων θα υπάρχουν στοιχεία 

των ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 2019,2020,2021 για την 

πραγματοποίηση αντίστοιχης διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης. 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος  


