
       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 11275/06.03.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  081/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασµού του ∆ήµου, στο 

πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 2015  -  2019 

 

Σήµερα στις 5 Μαρτίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθµ. 9402/27.02.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους τους 

∆ηµοτικούς Συµβούλους την  05.03.2015.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

 

    ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασµού του 

∆ήµου, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015  -  2019. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 001/2015 Α.Ε.Ε. (µε Α∆Α:     ) και το υπ’ 

αριθµ.  9208/27.02.2015 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο ∆ήµος µας προχώρησε στην διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για 

την περίοδο 2015 – 2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

� των άρθρων  203 – 207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  114Α’ /08-06-2006):  «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων», 

� του Π.∆ 185/2007 (ΦΕΚ 221 Α’ /12-09-2007):«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού», 

� των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  

� της υπ’ αριθµ. 41179/2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2970 Β’ /04-11-2014): 

«Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-

2019».  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 790 / 27 – 11 – 2014 Απόφαση ∆ηµάρχου, συστάθηκε 

διεπιστηµονική οµάδα για την οργάνωση και κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 

∆ήµου για το χρονικό διάστηµα 2015 – 2019,  αποτελούµενη από τους:  

• Παρασκευή Χρυσάγη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 

• Κυριάκο Καραγιώργη, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

• Αναστασία Παπάζογλου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, 

• Μαρία Λιατήρη, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου 

∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 

• Αναστάσιο Παραστατίδη, Προϊστάµενο του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής 

Πληροφόρησης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

• Βασιλική Ζαννίκου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, 

• Σταυρούλα Γιαννακά, υπάλληλο κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού,  
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Υπεύθυνη της ως άνω οµάδας ορίσθηκε η κ. Νικολέττα Βοµπιράκη, Εντεταλµένη Σύµβουλος, 

ενώ ο ∆ήµαρχος Ιλίου είχε την γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της Οµάδας. 

Η Οµάδα Έργου, αφού έλαβε υπόψη της τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά και δηµογραφικά 

στοιχεία (απογραφές, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), τα οικονοµικά δεδοµένα και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική δοµή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την 

κατάσταση των υφιστάµενων δοµών, επιστηµονικές µελέτες που αφορούν την περιοχή, τα βασικά 

οργανωτικά και οικονοµικά ζητήµατα των υπηρεσιών του ∆ήµου, τις δεσµεύσεις της ∆ιοίκησης για 

τα ζητήµατα ανάπτυξης της περιοχής, τα κατά καιρούς διατυπωθέντα αιτήµατα των δηµοτών και 

οµάδων αυτών, σχετικά µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής, τη 

συνεχή συρρίκνωση και µεταβλητότητα των κρατικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης θεσµοθετηµένων χρηµατοδοτικών µέσων, κατέληξε στο συνηµµένο προτεινόµενο 

Στρατηγικό Σχέδιο.  

Οι Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω, εκφράζουν τις κύριες 

αναπτυξιακές επιδιώξεις του ∆ήµου µας για τα επόµενα πέντε χρόνια. Σύµφωνα µε τους στόχους 

αυτούς, τους ιεραρχηµένους Άξονες Προτεραιοτήτων, που περιλαµβάνονται σε κάθε έναν από 

αυτούς, αλλά και τα Μέτρα- ∆ράσεις στις οποίες εξειδικεύεται κάθε ένας από τους πιο πάνω Άξονες, 

θα διαµορφωθεί στη συνέχεια το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  του ∆ήµου για την περίοδο 2015-2019. 

Οι στόχοι αυτοί που περιλαµβάνουν την προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης του ∆ήµου, την αναβάθµιση της διοικητικής του ικανότητας του, την 

ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών του, τη βελτίωση της οικονοµικής του κατάστασης, 

αποσκοπούν:  

• Σε ένα ∆ήµο ουσιαστικά ενεργό στην καθηµερινότητα των δηµοτών µε έργα και 

δράσεις απαραίτητα για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της πόλης που ενισχύουν τις ήδη 

επιτυχηµένες προσπάθειές µας για έργα ανάπλασης και πολεοδοµικής αποκατάστασης, όπως: 

επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµου, διαχείριση πρασίνου και υδάτινων πόρων, ανάπτυξη – 

συµπλήρωση δικτύων υδάτων, χωροταξικό σχεδιασµό, ενίσχυση των υποδοµών 

προσπελασιµότητας και οδικής ασφάλειας, µέριµνα για την υγιεινή και ασφάλεια των 

δηµοτών, δίκτυα ενέργειας και ηλεκτροφωτισµού. 

• Σε ένα ∆ήµο της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, της εκπαίδευσης, της 

πολιτιστικής ανάπτυξης και της αθλητικής δράσης, παρέχοντας επιπρόσθετες υπηρεσίες 

πρόνοιας και υποστήριξης σε όλους τους δηµότες µας και ειδικότερα σε ευπαθείς κοινωνικές 

οµάδες πληθυσµού, βελτιώνοντας τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της πόλης 

µας, προωθώντας και υλοποιώντας δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, την εκπαίδευσή 

τους, αναβαθµίζοντας και συµπληρώνοντας τις υπάρχουσες υποδοµές.   

• Σε ένα ∆ήµο που προωθεί την τοπική ανάπτυξη µέσα από την δηµιουργία συνεργασιών 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, την ενηµέρωση και την 
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προώθηση και εφαρµογή δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της τοπικής 

αγοράς καθώς και για αντιµετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. 

• Σε ένα ∆ήµο σύγχρονο και αποτελεσµατικό, που θα παρέχει αναβαθµισµένες υπηρεσίες 

στους πολίτες, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του, 

αξιοποιώντας αποδοτικότερα τους διαθέσιµους πόρους, ενισχύοντας τα συστήµατα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή των 

πολιτών σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στο µέλλον της πόλης, µέσα από διαδικασίες 

διαφανείς, συµµετοχικές, προσβάσιµες σε όλους. 

Κατά συνέπεια, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου  για την περίοδο 2015 – 2019 

διατυπώνονται µε την µορφή αξόνων ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περαιτέρω εξειδίκευση των ∆ράσεων και η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 

∆ήµου, θα οριστικοποιηθεί µετά τη συζήτηση και ψήφιση του προτεινόµενου Στρατηγικού 

Σχεδιασµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση που θα ακολουθήσει 

(επισυνάπτεται το σχετικό ενηµερωτικό τεύχος), µε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

µας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο και αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των 

πολιτών, ενώσεων πολιτών ή άλλων τοπικών, κοινωνικών και οικονοµικών φορέων. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούµε για την έγκριση του προτεινόµενου Στρατηγικού 

Σχεδιασµού του ∆ήµου.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 
      
 

 

ΑΞΟΝΕΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

2015 – 2019  

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

  

ΑΞΟΝΑΣ 2 : 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

 ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 :  
 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 
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ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω 

 

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 2015 – 2019, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ. & Σταµατόπουλος Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο. 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. δήλωσαν παρών. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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