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ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων 2015-2019. 
 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 18η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα 
από τη με αρ. πρωτ.8554/12-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα 
με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά 
Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) 
Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος 
Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά 
Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) 
Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) 
Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) 
Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης 
Μάριος, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) 
Πράπας Κωνσταντίνος 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλτης 
Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τζανακούλης Κων/νος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) 
Τσιλιμίγκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι της 1ης 
Δημοτικής Κοινότητας Δαούλας Γεώργιος, της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ζέβλας Κων/νος, της 
4ης Δημοτικής Κοινότητας Αργυροπούλου Ευαγγελία, της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης 
Φατούρας Κων/νος και της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας Μπόνιας Νικόλαος. 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γεωργούλης 

Αλέξανδρος, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) 
Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 6) Σουλούκου Ασπασία ,7) Τερζούδης Χρήστος, 
8) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, και 9) Τσιαούσης Κωνσταντίνος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 
παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του 
μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των 
θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωσταρόπουλος 
Γεώργιος, Μπαράς Νικόλαος, Νασιώκας Έκτορας και Ξηρομερίτης Μάριος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την 
Έγκριση έκθεσης τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 και αφού έλαβε υπόψη: 
1. Το άρθρο 9 Υ.Α. 18183/2-4-2007 «Περιεχόμενο δομή και τρόπος υποβολής των Ε.Π. 

των ΟΤΑ Α΄ βαθμού» 
2. Τη με αρ. πρωτ.8080/11-02-2016 εισήγηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Καλογιάννη 

Απόστολου, η οποία έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Τήρησης Διαδικασιών Κατάρτισης του B΄ 

Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων 2015-2019, σύμφωνα με το άρθρο 
9 της Υ.Α. 18183/2-4-2007 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».  
 Στην συνημμένη έκθεση περιέχεται η εν λόγω καταγραφή των διαδικασιών που 
τηρήθηκαν και προτείνεται η έγκρισή της προκειμένου να υποβληθούν όλα τα σχετικά στοιχεία 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
3. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σούλτη Γεώργιου, 

Καραλαριώτου Ειρήνης, Καλαμπαλίκη Κων/νου, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρίας, 
Διαμάντου Κωνσταντίνου, Κρίκη Πέτρου, Μαβίδη Δημήτριου, Δεληγιάννη Δημήτριου, 
Νταή Παναγιώτη, Αράπκουλε Δέσποινας, Καλτσά Νικόλαου, Βαγενά Αγγελικής, 
Δαούλα Θωμά, Παζιάνα Γεώργιου και Τζανακούλη Κων/νου. 

4. Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Τάχος Δημήτριος και είκοσι τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης 
Κων/νος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Κρίκης Πέτρος, 
Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, Παζιάνας Γεώργιος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας 
Αντώνιος, Τζανακούλης Κων/νος και Τσακίρης Μιχαήλ ψήφισαν ΚΑΤΑ. 
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5. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την έκθεση τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων 2015-2019, η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με την απαίτηση της Εγκυκλίου 8/12-02-

2008 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Α.Π.8910/12-02-

2008) και περιλαμβάνει την συνοπτική περιγραφή και αναφορά, κατά χρονολογική σειρά, 

όλων των διαδικασιών που ακολούθησε ο Δήμος Λαρισαίων προκειμένου να ολοκληρώσει 

την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015–2019. 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Λαρισαίων εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και απαιτήσεις των κάτωθι: 

α) Τα άρθρα 203 - 207 του Νόμου Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α΄/08-06-2006). 

β) Το άρθρο 266 Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

γ) Τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ 534/Β΄/13-04-2007) 

ΥΠΕΣΔΔΑ «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με τη διόρθωση σφάλματος 

(ΦΕΚ759 Β΄). 

δ) Την Εγκύκλιο 45/58939/25-10-2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το σκοπό την διάρθρωση και τους 

στόχους των Ε.Π. 

ε) Την Εγκύκλιο 66/50837/14-09-2007 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης 

των Ε.Π. ΟΤΑ α΄βαθμού. 

στ) Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 185/12-09-2007 (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». 

ζ) Την με Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η 

Υπουργική Απόφαση 18183/13-04-2007 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' 

βαθμού». 

η) Το Προεδρικό Διάταγμα 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29-09-2011) που τροποποιεί το 

Προεδρικό Διάταγμα 185/12-09-2007 (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». 

θ) Τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» που εκπόνησε και 

διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 

σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις. 

Σελίδα 4 από 13 
 

ι) Την υπ΄ αριθ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2970/04-11-2014) απόφαση του ΥΠΕΣ με την 

οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α' βαθμού 

για τη δημοτική περίοδο 2015-2019. 

κ) Την υπ΄ αριθ. 8586/31.03.2015 διευκρινιστική επιστολή του ΥΠΕΣ σχετικά με τον χρόνο 

ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων. 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015- 

2019 

 

 Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Λαρισαίων, στα πλαίσια της 

σύνταξης και έγκρισης των δύο προβλεπόμενων φάσεων εκπόνησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός και 

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος), ακολουθούν πιστά τις απαιτήσεις και υποδείξεις των 

σχετικών προαναφερθέντων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων. Με βάση τον «Οδηγό 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.», η εκπόνηση του παρόντος 

Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα οκτώ (8) βήματα: 

Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση 

Βήμα 2: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου 

Βήμα 3: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 

Βήμα 4: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ φάσης) και υλοποίηση των διαδικασιών 

διαβούλευσης 

Βήμα 5: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Β΄ φάση) 

Βήμα 6: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων και οικονομικός προγραμματισμός. 

Βήμα 7: Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Βήμα 8: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικές ενέργειες 

 

Αναλυτικότερα: 

Βήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας 

κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, καθοριστικό ρόλο στην οποία διαδραμάτισε, 

το Τμήμα Σχεδιασμού – Στοχοθεσίας, που αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και συνέβαλε αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή 

προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Οι ενέργειες του Τμήματος Σχεδιασμού - Στοχοθεσίας συνέβαλαν: 
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1. στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση του τμήματος εκείνου του Επιχειρησιακού σχεδίου που σχετίζεται με την 

περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, 

οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. 
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2. στην οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των 

Στρατηγικών Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην 

διαμόρφωση των Δράσεων. 

3. στη μελέτη και στο σχολιασμό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης με τις 

προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και 

ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης). 

 Για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την έναρξη σχετικής προεργασίας το 

Τμήμα Σχεδιασμού - Στοχοθεσίας έστειλε στις 08-09-2014 έγγραφο (αρ.πρωτ.: 84860) 

προς όλες τις διευθύνσεις, τα τμήματα, τα αυτοτελή γραφεία, τα Νομικά Πρόσωπα, τις 

Επιχειρήσεις του Δήμου, τις τοπικές & δημοτικές κοινότητες καθώς και σχετική κοινοποίηση 

στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης το Τμήμα Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας έστειλε στις 17-09-

2014 συμπληρωματικό έγγραφο (αρ.πρωτ.: 88626) με συνημμένο υπόδειγμα προς όλες τις 

Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες σχετικά με την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Βήμα 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Στο δεύτερο βήμα σκοπός ήταν η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και ο εντοπισμός των σημαντικότερων 

ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την παρούσα 

πενταετία, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες και ευκαιρίες, προκειμένου να εκπληρώσει 

καλύτερα την αποστολή του. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από 

την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατόπιν αιτήματος του Δήμου Λαρισαίων καθώς και 

στοιχεία από άλλες μελέτες που αφορούν στην περιοχή του Δήμου αλλά και πηγές όπως η 

βιβλιογραφία, η αρθογραφία και το διαδίκτυο. 

 Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη της Λάρισας (εξωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Ισχυρών και Αδύνατων 

σημείων, Ευκαιριών και Απειλών (μέθοδος SWOT) ανά Θεματικό Τομέα. Οι Θεματικοί Τομείς 

που αναπτύχθηκαν είναι οι εξής: 

 Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 

 Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία/Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική 

Ενσωμάτωση, 

 Οικονομία και Απασχόληση 
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 Για την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου συμπληρώθηκε 

σχετικό έντυπο /ερωτηματολόγιο περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις 

υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα, 
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ανάγκες και προτάσεις όπου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, σε 

συγκεκριμένα θεματικά πεδία που αντιστοιχούσαν στις αρμοδιότητές τους. 

 

 

 

 

Βήμα 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

3.1 η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών 

στόχων που εξυπηρετούν τόσο την τοπική ανάπτυξη όσο και την εσωτερική ανάπτυξη του 

Δήμου και τις πολιτικές δράσης του, 

3.2 η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και 

3.3 η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου. 

 Οι ενέργειες αυτές υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Σχεδιασμού - Στοχοθεσίας της 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τη Δημοτική αρχή.  

 Αναλυτικότερα: 

3.1 Διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου με τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) αλλά και με 

τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών, (στόχοι εσωτερικής 

ανάπτυξης και πολιτικές δράσης), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής προσέγγιση των 

παραπάνω στόχων τοπικής ανάπτυξης.  

 Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης που διατυπώνονται ανά θεματικούς τομείς προέκυψαν 

μετά από ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης και αποτελούν επιλεγμένα 

κρίσιμα ζητήματα που αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία. 

Παράλληλα καθορίζονται οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης που στοχεύουν στη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της γενικότερης λειτουργίας του. Από την 

άλλη πλευρά, οι πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής 

που καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών 

κατά την επιλογή των δράσεων. 

3.2 Διαμορφώθηκαν οι γενικοί στόχοι του Δήμου. 

 Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε Μέτρα και τα συναφή Μέτρα σε 

ευρύτερες Προτεραιότητες – Άξονες. Επίσης ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα έχει και 

την ευθύνη αλλά και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες, για την επίτευξη κάθε ενός από τους 

γενικούς στόχους. 
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3.3 Διατυπώθηκε το Αναπτυξιακό όραμα του Δήμου. 
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 Στη παρούσα φάση διατυπώθηκε το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του 

Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι 

κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον 

τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 
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Βήμα 4: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 Κατά το συγκεκριμένο βήμα πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

 Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 

 Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας 

 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των 

αρμόδιων υπηρεσιών  

 Συγκεκριμένα, στις 16/07/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με την 

υπ’ αριθ. 320/2015 απόφασή του ενέκρινε και ψήφισε την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου που περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την έναρξη των 

προβλεπόμενων διαδικασιών για τη δημόσια διαβούλευση. Το κείμενο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού τέθηκε προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία 

συνεδρίασε αρχικά στις 21/7/2015, χωρίς όμως απαρτία μελών. Έτσι τέθηκε εκ νέου προς 

συζήτηση στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 22/9/2015 με 

απαρτία μελών.  

 Παράλληλα στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης έγινε ανάρτηση του κειμένου 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ά Φάση) στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.larissa-dimos.gr) 

με σκοπό την γνωστοποίησή του στους πολίτες, στις ενώσεις πολιτών, στα συμβούλια των 

Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαρισαίων. Η διαδικασία αυτή 

διήρκησε έως τις 15/9/2015 δηλαδή πλέον των δύο (2) εβδομάδων που ορίζει το άρθρο 2 

παράγραφος 4 του Π.Δ.89/2011 ως ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης. Προς διευκόλυνση 

υποβολής προτάσεων από τους πολίτες και τοπικούς φορείς της πόλης υπήρχε ανηρτημένο 

ειδικό έντυπο – ερωτηματολόγιο και συνοπτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου. Τα 

αποτελέσματα τις διαβούλευσης απεστάλησαν στις 18/9/2015 με αρ.πρωτ. 68756 στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων και ελήφθησαν υπόψη από το Τμήμα 

Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας. 

 

Βήμα 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) 
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 Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, τον Σεπτέμβριο του 2015 με 

το υπ΄αρίθμ.: 68466/18-9-2015 το Τμήμα Σχεδιασμού – Στοχοθεσίας της Δ/νσης 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κάλεσε τις Υπηρεσίες του Δήμου, τα Νομικά του Πρόσωπα και 

τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες αφού λάβουν υπόψη το εγκεκριμένο κείμενο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, να προτείνουν με γραπτές εισηγήσεις 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. 
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 Το τμήμα Σχεδιασμού– Στοχοθεσίας επεξεργάστηκε τις προτάσεις των υπηρεσιών, 

των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των 

νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από την διαδικασία 

διαβούλευσης και συνέταξε το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος-Β΄ Μέρος το οποίο 

υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, 

επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του 

δήμου. 

 

Βήμα 6: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 Οι σκοποί του βήματος αυτού είναι: 

α) η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προταθεί 

β) η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος από το Τμήμα Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας και 

γ) ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας με την κατάρτιση 

αναλυτικών σχεδίων δράσης για την επίτευξη τους 

 Έτσι το Τμήμα Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας μετά από επεξεργασία και σύνθεση των 

προτάσεων των υπηρεσιών, των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης 

προχώρησε στην σύνταξη του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β΄ Φάση). Επιπλέον 

συντάχθηκαν αναλυτικά σχέδια δράσης για συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τομείς 

πολιτικής που αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την πόλη της Λάρισας τα οποία 

παρατίθενται στο Παράρτημα του Β΄ Μέρους του Επιχειρησιακού. 

 Στα πλαίσια του οικονομικού προγραμματισμού του επιχειρησιακού προγράμματος 

έγιναν οι εξής ενέργειες: 

α) συντάχθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος  

β) καταρτίστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και 

γ) λήφθηκε υπόψη το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του 

Δήμου Λαρισαίων. 

Επιπλέον συνδέθηκαν οι κωδικοί αριθμοί προϋπολογισμού του 2016 με τις δράσεις του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου στο λογισμικό παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

(genesis) για άμεσο και λεπτομερή έλεγχο της πορείας υλοποίησης του. 

Δεδομένου ότι τα έσοδα συνήθως δεν επαρκούν για τη κάλυψη των δαπανών όλων των 

δράσεων, αξιοποιήθηκε η ιεράρχηση των δράσεων και προσδιορίζονται οι δράσεις που θα 

χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από κάθε πηγή χρηματοδότησης. 
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Βήμα 7: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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 Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιηθεί 

η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενώ ο σχεδιασμός 

των δεικτών έγινε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και βάσει των ακόλουθων 

κριτηρίων: 

α) την σαφήνεια και την ακρίβεια, β) την εύκολη και άμεση κατανόηση, γ) τη δυνατότητα 

μέτρησης τιμών, δ) τη δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων. 

 

 

 

Βήμα 8: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Α. Το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 υποβλήθηκε από το Τμήμα 

Σχεδιασμού – Στοχοθεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή με το με υπ΄ αριθμ.: 2993/18-1-

2016 έγγραφο. 

Β. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε στις 10/2/2016 το Σχέδιο Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις 

αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 

Γ. Στις ..…/2/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με την υπ’ αρ:.. …../2016 

απόφασή του και μετά από την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενέκρινε και ψήφισε 

το ολοκληρωμένο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων. 

Δ. Αμέσως μετά την λήψη των σχετικών αποφάσεων θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για έλεγχο της διαδικασίας 

κατάρτισης του προγράμματος, μαζί με την παρούσα «Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος», εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 

το αρ. 9 της Υ.Α. 18183/2-4-2007. 

Ε. Τέλος θα καταχωρηθεί και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων 

(www.larissa-dimos.gr) το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019. 

 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 

• 84860/08-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας προς όλες τις 

Διευθύνσεις του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα, τις Επιχειρήσεις, τις Τοπικές και 

Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου (με κοινοποίηση στην Εκτελεστική Επιτροπή), ώστε 

να αποστείλουν τις προτάσεις για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019. 
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• 49638/07-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού στην Εκτελεστική 

Επιτροπή της Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019. 
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• 1/8-7-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για συζήτηση και ψήφιση της Α΄ 

Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• 50278/09-07-2015 εισήγηση του Δημάρχου για έγκριση και έναρξη της δημόσιας 

διαβούλευσης της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 

• 320/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Α΄ Μέρους 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 - Στρατηγικός 

Σχεδιασμός» 

• 52051/17-7-2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης 

• Πρακτικό 2/21-7-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης 

• 68447/18-9-2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης 

• Πρακτικό 3/22-9-2015 συνεδρίας της Επιτροπής Διαβούλευσης 

• 68756/18-9-2015 διαβίβαση αποτελεσμάτων διαβούλευσης (ερωτηματολόγια) 

στην Εκτελεστική Επιτροπή 

• 68466/18-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας προς όλες τις 

Διευθύνσεις του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα, τις Επιχειρήσεις, τις Τοπικές και 

Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες με στόχο 

την σύνταξη της Β΄ Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου.  

• Αντίστοιχο έγγραφο με αρ.πρωτ.: 69742/23-9-2015 προς την Εκτελεστική 

Επιτροπή 

Τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου: 

• την υπ. αριθ. 295/2015 «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ» απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ  

• την υπ. αριθ. 40/2015 «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)  

• την υπ. αριθ. 55/2015 «Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.» 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο 

Γ.Ι. Κατσίγρα  

• την υπ. αριθ. 41/2015 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Δημοτικού Ωδείου 

Λάρισας» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας  

• την υπ. αριθ. 33/2015 «Έγκριση πενταετούς προγράμματος δράσης 2015-2019» 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» 

Τις αποφάσεις των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 : 

• την υπ. αριθ. 21/2015 απόφαση της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας  

• την υπ. αριθ. 95/2015 απόφαση της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας  
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• την υπ. αριθ. 47/2015 απόφαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας  
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• την υπ. αριθ. 32/2015 απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας 

• την υπ. αριθ 5/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας 

• την υπ. αριθ. 16/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης  

• την υπ. αριθ. 12/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης  

• την υπ. αριθ. 7/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας  

• την υπ. αριθ. 9/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών  

• την υπ. αριθ. 6/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας 

• την υπ. αριθ. 4/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κουτσοχέρου  

• την υπ. αριθ. 7/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας 

• την υπ. αριθ. 7/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας 

• την υπ. αριθ. 2/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού 

• την 1/10-2-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για συζήτηση και ψήφιση 

του Β΄ Μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 από το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

• 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σχεδίου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 – Επιχειρησιακός – 

Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες παρακολούθησης» 

 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως 
παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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