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ΘΕΜΑ 1ο: Επί της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας για το
«Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου Κηφισιάς».
Στην Κηφισιά σήμερα, την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του
Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που
έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του N.3463/2006 (Νέου Kώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε
με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και
64-71 του Ν. 3852/2010.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ,
Δ.
ΛΙΑΝΟΣ,
Δ.
ΑΓΑΠΑΚΗ,
Α.
ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
Α.
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ,
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ,
Κ. ΠΑΣΤΡΑ - ΜΑΓΕΡ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ,
Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ,
Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ , Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ,
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Ν. ΣΦΑΝΤΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 08-1-2016 πρόσκληση,
που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις
πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά
την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Ζαπάντης, Λιανός,
Χαριτοπούλου, Πατρινού - Ντέλ Τόρο, Τσιάμα, Κομιανός, Χιωτάκης, Κύρλος,
Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Σπηλιωτοπούλου,
Σκορδίλης, Σφαντός.
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Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Τσούλος, Καλός,
Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης,
Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Κόκκαλης, Παπαδήμα, Κούτση, Κασιμάτη,
Πάστρα - Μάγερ, Μωράκης, Βάρσος, Παπαδόπουλος, Κανακάκης, Τσαγκάρης,
Καπάτσος, Ραυτόπουλος.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 23.
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Αυλήτης, Ζαπάντης, Λιανός, Χαριτοπούλου, Πατρινού - Ντελ Τόρο, Τσιάμα,
Κομιανός, Χιωτάκης, Μπιτσάνης, Κεφαλά, Σκορδίλης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κος
Κανακάκης.
Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του
Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση
του 1ου θέματος.
Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 1ου θέματος, το οποίο περιέχει και η
ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του
Σώματος την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το «Στρατηγικό Σχέδιο
2015-2019» του Δήμου Κηφισιάς. Το εν λόγω «Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019»
εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Μηχανοργάνωσης
και Πληροφορικής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων δομών, όπως τα
αιρετά όργανα, τα υπηρεσιακά στελέχη, τους τοπικούς φορείς- ομάδες δημοτών και
λοιπούς φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας. Στη συνέχεια τέθηκε προς
επεξεργασία από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την ειδική συνεδρίασή της στις 3
Δεκεμβρίου 2016, όπου και το ενέκρινε κατόπιν προφορικών επισημάνσεων.
Το «Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019» αποτελεί την Α΄ Φάση του Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο εκπονείται για τρίτη φορά στο Δήμο
Κηφισιάς.
Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος συνίσταται από:
 Tα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με
τα οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α..
 Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με το οποίο
επανέρχεται και επιβεβαιώνει την υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
 Η Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία
καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
των Ο.Τ.Α.
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 Η με αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών για
το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
 Η με αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών,
σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ
Α’ βαθμού
 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.
 Το Προεδρικό Διάταγμα 89/20011 (ΦΕΚ 213 Α/29-09-2011) με το οποίο
τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
 H με αριθμό 35829/22-09-2014 Υπουργική Απόφαση σχετικά με το
περιεχόμενο, δομή, τρόπο υποβολής, όργανα σύνταξης ελέγχου και
αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού για την
περίοδο 2014-2019 καθώς και την με αριθμό 41179/23-10-2014 όμοια του
Υπουργού Εσωτερικών.
Εν περιλήψει παρατίθεται παρακάτω ένα απόσπασμα από το εισαγωγικό μέρος του
Στρατηγικού Σχεδιασμού στο οποίο αποτυπώνονται ο σκοπός και τα βασικά
χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ως μέρος αυτού, η
στοχοθεσία του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
«Σύμφωνα με τα άρθρα 203 - 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/06), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, με
στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού στους
Ο.Τ.Α. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς καταρτίστηκε το
2008 και το δεύτερο για τα έτη 2013-2014.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα τοπικής,
οργανωτικής-λειτουργική ανάπτυξης του Δήμου, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις
αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους της χώρας με τον Ν. 3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης).
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης:
- Αντιμετώπιση των εκτεταμένων συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης,
- Προστασία και βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
- Συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής,
- Προώθηση της ευημερίας της κοινωνίας.
Εσωτερική – λειτουργική ανάπτυξη
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων
του,
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- Υψηλότερη προσφορά υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, εργαζόμενους,
επισκέπτες και των τριών δημοτικών ενοτήτων που απαρτίζουν τον Δήμο Κηφισιάς,
- Διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του,
- Υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως τρόπο άσκησης διοίκησης και
προσφοράς υπηρεσιών, ως τον πλέον ενδεδειγμένο, ως έκφραση αμεσότητας,
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, εναρμονισμένο και με τις πολιτικές της
κεντρικής κυβέρνησης, διεύρυνση και αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
του.
- Διαρκής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, με συνεχή
παρακολούθηση κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργικών δαπανών,
ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης και οικονομικού προγραμματισμού.
- Καθιέρωση του Δήμου ως πολιτικού, διοικητικού και αναπτυξιακού οργανισμού με
σοβαρότατο θεσμικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και λογοδοτικό χαρακτήρα.
Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου
Προκειμένου ο Δήμος να ασκεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις θεσμοθετημένες
αρμοδιότητές του και με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής
κοινωνίας της περιοχής του, δύναται να προβαίνει σε συνεργασίες που αποβλέπουν
στον σκοπό αυτό.
Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο:
-

δημόσιου – ιδιωτικού τομέα,

-

τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων και οργανισμών

-

όμορων Δήμων

-

Περιφέρειας

-

Κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία)

-

Ευρωπαϊκών, Μεσογειακών χωρών.

Συμπερασματικά, ο Δήμος μέσω ενός πλαισίου συνεργασιών έχει την δυνατότητα
να επηρεάσει την λήψη αποφάσεων, που ενώ δεν είναι απαραίτητα τοπικού
χαρακτήρα αποβλέπουν σε όφελος τόσο της περιοχής του όσο και της τοπικής
κοινωνίας.
Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
1. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της
διοικητικής του ικανότητας. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και
τοπικών επενδύσεων καθώς και πρόγραμμα που αποσκοπεί στην βελτίωση της
λειτουργίας των υπηρεσιών και των τριών δημοτικών ενοτήτων και των νομικών
του προσώπων. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών
αντικειμένων αντίστοιχου των ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινή
λειτουργία του Δήμου Κηφισιάς . Καλύπτει όλο το φάσμα των θεσμοθετημένων
αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
2. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου
και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του Επιχειρησιακού
Προγράμματος είναι το πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης
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και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί διαρκές
αντικείμενο ενασχόλησης του συνόλου των αιρετών οργάνων, των Προϊσταμένων
όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου
και της αρμόδιας υπηρεσίας
προγραμματισμού.
3. Αποτελεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των νομικών
προσώπων: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το
όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε επίπεδο: τοπικό, επίπεδο όμορων Δήμων, περιφερειακό , Εθνικό έως
και Ευρωπαϊκό. Το όραμα της Δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και
αναλύεται αφενός μεν στο πενταετές πρόγραμμα δράσης, αφετέρου δε στα ετήσια
προγράμματα δράσης όλων των δημοτικών οργανικών μονάδων, υπηρεσιών και
νομικών προσώπων .
4. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των νομικών
προσώπων: Με τη σύνταξη των ετήσιων προγραμμάτων δράσης εξειδικεύεται το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου. Με αυτή τη
διαδικασία επιμερίζονται οι δράσεις του Προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες
υλοποιούν τμήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
5. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία
σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:


Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές του Δ.Σ., Αντιδήμαρχοι,
Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων).



Υπηρεσιακά στελέχη (Διευθυντές και Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων,
Πρόεδροι και στελέχη Νομικών Προσώπων).



Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών που συμβάλλουν τόσο στην τοπική
ανάπτυξη όσο και στη λειτουργία του Δήμου.



Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, Υπουργεία).

Η λήψη των αποφάσεων δεν βασίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων, και των
εργαζομένων καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές
αποτυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης,
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και
των υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του Δήμου,
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των
δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών
ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο
αυτά εμπλέκονται.
6. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτυπώνονται
μετρήσιμοι στόχοι, η επίτευξη των οποίων, παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης
συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών των
δεικτών αξιοποιούνται στοιχεία (εισροές - πόροι, εκροές - δαπάνες, αποτελέσματα)
που τηρούνται στις υπηρεσίες του Δήμου.
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Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στηρίζεται σε μια διαδοχική και
ιεραρχημένη- δομημένη διαδικασία που αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια, ένα
εκ των οποίων είναι και η Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού.»
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, μετά από σειρά ενεργειών που προηγούνται:
Α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα
χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως
οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
Β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α και οι
κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον
τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεσων,
Γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.ΤΑ προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.
Η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού έγινε από την Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
κα Λαδάκη Μαρία, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά στον σκοπό του σχεδίου, στα
βασικά χαρακτηριστικά του, στη μεθοδολογία κατάρτισής του, στους άξονές του,
στα μέτρα του και στις δράσεις του. Η παρουσίαση αυτή έλαβε χώρα κατά την
37η/2015 (προηγούμενη) Συνεδρίαση του ΔΣ, χωρίς όμως το Σώμα να προβεί σε
συζήτηση και λήψη απόφασης.
Κατά την παρούσα 1η/2016 Συνεδρίαση του ΔΣ, το εν λόγω θέμα τίθεται προς
συζήτηση και ψήφιση. Επ’ αυτού τοποθετείται ο Δήμαρχος κος Θωμάκος και με
συγκεκριμένες προτάσεις ακολουθούν ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΗΜΑΤΑ» κος Χιωτάκης, οι κύριοι Τσαγκάρης και Σκορδίλης από τη
Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΝΑΣΑ- ΑΛΛΑΖΩ ΠΟΛΙΤΕΣ» καθώς και πολλοί
άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Γενική Γραμματέας κα Κοντάκου.
Τέλος ο κος Δήμαρχος επισημαίνει ότι όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται μπορούν
να γίνουν δεκτές, δεδομένου ότι η προσπάθεια και ο στόχος όλων είναι ο
Σχεδιασμός αυτός να γίνει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος και εμπλουτισμένος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και ως έχον
αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το «Στρατηγικό Σχέδιο 2015 – 2019» του Δήμου Κηφισιάς, όπως
διαμορφώθηκε μετά από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, το οποίο επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Υπέρ, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Τσούλος, Καλός,
Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Λιανός,
Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης,
Παπαδήμα, Πατρινού- Ντελ Τόρο, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Κομιανός, ΠάστραΜάγερ, Μωράκης, Χιωτάκης, Βάρσος, Μπιτσάνης, Κεφαλά, Παπαδόπουλος,
Καπάτσος, Ραυτόπουλος.
Παρών, δηλώνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκορδίλης, Τσαγκάρης.
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Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 2/2016 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Κηφισιά,1-3-2016

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ,
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,
Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ,
Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ,
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ,
Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ,
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ,
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,
Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.
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