ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους ΟΤΑ, απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και
συγκεκριμένα από τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΚΔ), όπως ισχύει, από το Ν.3852/2010
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 206, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ. 1 του
άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 και από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 175 και την παράγραφο 2 του
άρθρου 210 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

Οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ως συμβούλους εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με
τον νόμο 4674/2020 και το Άρθρο 7 «Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ» με το οποίο
τροποποιεί τον ν. 4555/2018 (Α΄ 133) προστέτοντας στο άρθρο 176Α, το εξής:
«Άρθρο 176Α Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 ή να αναθέτουν
σε εξωτερικούς συμβούλους κατά τις κείμενες διατάξεις, τη συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη
τους για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες
για την άρτια κατάρτισή του».

Βασικά Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά στάδια με επιμέρους
βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι
συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Τα βήματα
που περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Στάδιο Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του
Δήμου – Στρατηγικός Σχεδιασμός

 Βήμα 1ο : Προετοιμασία και οργάνωση
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Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω των
εξής ενεργειών:
•

Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής (Εκτελεστική Επιτροπή).

•

Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου.

•

Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

 Βήμα 2ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός
των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την
επόμενη τετραετία (Περιγράφεται η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται
τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά της).
Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης σε
κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»).

 Βήμα 3ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως
οργανισμών
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών
προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές
ενότητες:
•

Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας.

•

Οργάνωση και Συνεργασίες.

•

Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

•

Οικονομικά.
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 Βήμα 4ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου
Προσδιορίζεται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών
στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση
του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της
στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο
Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές
επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα
ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Διατυπώνεται 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.

Στάδιο Β : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου – Διαβούλευση

 Βήμα 5ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:
•

Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.

•

Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

•

Στην πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

•

Στη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων.

•

Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών.

Στάδιο Γ : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
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 Βήμα 6ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης
Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός
από τους γενικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, με σκοπό την εφαρμογή της Στρατηγικής του Δήμου.

 Βήμα 7ο : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται
στα σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο
αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

 Βήμα 8ο : Οικονομικός Προγραμματισμός
Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της
επόμενης τετραετίας, κατανέμονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται
συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες.

Στάδιο Δ : Τελικές Ενέργειες

 Βήμα 9ο : Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:
•

Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος (στρατηγικός σχεδιασμός).

•

Στην έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

•

Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

•

Στην πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

•

Στην κατάρτιση και έγκριση του συνόλου του επιχειρησιακού προγράμματος από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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