ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 28 Αυγούστου 2014.
Αριθ. απόφασης 103

Περίληψη
«Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του Τεχνικού
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου
2015-2020»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Ζωγράφου Ηρακλή,
αριθ. πρωτ., 40542/26-08-2014 όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την
Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο ένδεκα(11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη,
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζωγράφος Ηρακλής
1. Ταϊφούρ Γιασάρ Ογλού
2
Νίκη Χοτζούδη
2. Ονού Χίντ
3 Έφη Αρβανιτίδου
3. Ειρήνη Παπάζογλου
4 Ιωάννης Δαδαλιάρης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν )
5 Μαριάνθη Χαρισιάδου
6 Κων/νος Γαβριηλίδης
7 Μαρία Γκαγκώνη
8. Ηλίας Μαδεμλής
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 40542/24-072014 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Ξάνθης ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την
εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
Επιπλέον το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα
τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην
εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των
κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να
περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (παρ.4 άρθρο 86
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Για τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα 83 & 84 του Ν.3852/2010, παρακαλείσθε μέχρι τις 25-082014 να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής /τοπικής κοινότητας σας δεν
υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού
προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.(παρ.5 άρθρο 86 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης καθώς αλλάζει
η διοίκηση της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Ηρακλής Ζωγράφος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 02-09-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας

Τσαπαδίκου Αικατερίνη
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