ΑΔΑ: 4Α1ΘΚ-ΓΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
Α.Π.: 5694

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 27, Αθήνα
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 83
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Φαρούπου – Ι. Μπέλλα
ΤΗΛ.: 210-37.44.721,
210-37.44.533
FAX: 210-37.44.713
e-mail: a.faroupou@ypes.gr
i.mpella@ypes.gr

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθμ.
18183/2-4-2007
(ΦΕΚ
Β΄534/13.4.2007) : Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή
και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την

παράγραφο

Α΄87/07.06.2010)

1

του

άρθρου

266

του

ν.

3852/2010

(ΦΕΚ

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπ. με την
παράγραφο κα΄ του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α΄138/9.8.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 και της παρ.5 του άρθρου 206 του
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
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3. Τη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ με αριθ. πρωτ.
82/19/01/2001 επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την ανάγκη ενσωμάτωσης των αλλαγών που επιφέρει στους ΟΤΑ α΄ βαθμού
ο

ν.

3852/2010

Αυτοδιοίκησης

και

(ΦΕΚ

87Α΄/7.6.2010)

της

Αποκεντρωμένης

«Νέα

Αρχιτεκτονική

Διοίκησης-

της

Πρόγραμμα

Καλλικράτης»,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τροποποιούμε

το

περιεχόμενο,

τη

δομή

και

τον

τρόπο

υποβολής

των

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’
βαθμού, ως εξής:
Άρθρο 1
1. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 1: «Δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων»,
περίπτωση β, περίοδος 3, η λέξη «Τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Πενταετής».
2. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα ιδρύματα και τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄βαθμού (επιχειρήσεις
του Π.Δ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και
δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού).»
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Άρθρο 2
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4: «Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, 1.
Στόχοι και δράσεις», περίοδος2, η λέξη «τετραετία» αντικαθίσταται από τη λέξη
«πενταετία».
2. Στο τέλος της τελευταίας περιόδου του ιδίου άρθρου προστίθεται η φράση: «,
πληροφοριακά

συστήματα

και

συστήματα

βελτίωσης

της

διοικητικής

ικανότητας του Δήμου, ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη
κ.λ.π.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης β, της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, μετά τη
λέξη «τεκμηρίωση πληροφοριών», προστίθεται το σημείο στίξης κόμμα και
ακολουθεί η φράση: «σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία
πληροφοριακών συστημάτων)».
Άρθρο 3
1. Η λέξη «Τετραετής» που αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου 5: «Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός, Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων» αντικαθίσταται από
τη λέξη «Πενταετής».
2. Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, το επίθετο «επόμενης» διαγράφεται ενώ
η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από την λέξη «πενταετίας».
Άρθρο 4
1. Στην περίπτωση α του άρθρου 6: «Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες
παρακολούθησης

και

αξιολόγησης,

1.

Οικονομικός

Προγραμματισμός»

διαγράφεται το επίθετο «επόμενης» και η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από
την λέξη «πενταετίας».
Άρθρο 5
1. Στο άρθρο 7, «Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης, 2. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος» ,
στην παράγραφο 1, μετά την πρώτη περίοδο, προστίθεται νέα περίοδος που
αναφέρει τα εξής: «Σε κάθε δείκτη θα αντιστοιχίζεται μια τιμή- στόχος για κάθε
δράση.».

3

ΑΔΑ: 4Α1ΘΚ-ΓΔ

Άρθρο 6
1. Στο άρθρο 8: «Δομή και Περιεχόμενο των ετησίων προγραμμάτων δράσης των
ΟΤΑ», παράγραφος 3, προστίθεται ως περίπτωση στ. «Η χωροθέτηση της
δράσης».
Άρθρο 7
1. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 9: «Τρόπος υποβολής των
επιχειρησιακών

προγραμμάτων

στις

Περιφέρειες»

αναδιατυπώνεται

ως

ακολούθως:
«Τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Άρθρο 8
1. Προστίθεται νέο άρθρο που αριθμείται ως 10, το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της
αναγκαίας

υλικοτεχνικής

υποδομής,

υποστηρίζονται

και

καταθέτουν

επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής».
Άρθρο 9
1. Το άρθρο 10: «Μεταβατική διάταξη» γίνεται άρθρο 11 και αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός
προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ε.

Κατά

τη

μεταβατική

περίοδο

δεν

αξιολόγησης».
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Άρθρο 10
1. Προστίθεται νέο άρθρο 12 το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18183 Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται
ο όρος «Ο.Τ.Α» αντικαθίσταται με τον όρο «ΟΤΑ α΄ βαθμού».

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρχική Υπουργική Απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Κοινοποίηση:
1.
Σε όλους τους δήμους της Επικράτειας
2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
Εσωτερική διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
7. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α
8. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α
9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
10.Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4
αντίγραφα)
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