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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ή μη Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου 

έτους 2018. 
 
ΣΧΕΤ.: 1.- ΥΠ.ΕΣ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ 2970/04-11-2014 τ.Β΄) «Περιεχόμενο, δομή 

και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 
2014-2019». 
2.- Η αρ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τ.Β'): "Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2018" 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών 
προχώρησε στην διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας και συνεχίζουμε να έχουμε  την 
υποχρέωση  κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές από το 
προγενέστερο καθεστώς. 

Μέχρι το 2013 η διαδικασία σύνταξης αυτού ήταν παράλληλη με αυτή του 
προϋπολογισμού. 

Με την έκδοση του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α'): «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» στο άρθρο 79 «Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος» έχει 
αποσυνδεθεί πλέον το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης από την ψήφιση και εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. 

Με σειρά θεσμικών ρυθμίσεων που σκοπό είχαν την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών 
διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ και στόχο τη διαδικασία του 
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των 
δράσεων των Ο.Τ.Α., συντάσσεται το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης ,ώστε να αποτελέσει μια 
σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με 
συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. 

Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑΑ και 
περιλαμβάνει: 
 Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και 

των αυτοτελών του τμημάτων. 
 Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. 



Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζεται αναλυτικά το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 
2018» του Δήμου Βέροιας όπως έχει προκύψει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις- έχουν 
γίνει ανάλογες προσαρμογές στα όργανα που εισηγούνται, γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν-,το 
οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις όπως αυτά καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και 
ιεραρχήθηκαν με βάση τα αιτήματα πολιτών καθώς και τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων 
με προτεραιότητες. Επίσης, σε Παράρτημά του παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 
2018. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και : 
1. Την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534/Β΄/13/4/2007, στην οποία καθορίστηκε η 

δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 
2. Την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 
3. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού. 
4. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

5. Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Υ.Α. 
18183/13-4-2007. 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού». 

7. Την αρ. ΚΥΑ 23976/26.07.2016 (ΦΕΚ 2311/Β΄/26.07.2016) Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της 
αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης. 

8. Την αρ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/Β'/28.07.2017): "Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018". 

9. Την αρ. 821/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. 

10. Την αριθμ. 822/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης έτους 2018. 

11. Την αριθμ. 12531/4-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας–Θράκης, με την οποία θεωρήθηκε νόμιμη η 822/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

12. Την αριθμ. 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. 
13. Το άρθρο 72 «Οικονομική επιτροπή–Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010. 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει  το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 
2018.  
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