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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 
3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 8η Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 μ.μ., στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Γυθείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω 
θέματα: 

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επί του Προσαρμοσμένου Προσχεδίου του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης & του Προσαρμοσμένου Προσχεδίου Προϋπολογισμού 
έτους 2013 του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης 
(www.anmani.gr & www.anatolikimani.gov.gr) καθώς και τα σχετικά έγγραφα προς 
ενημέρωση σας.  
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως 
επόμενη ημέρα (Τετάρτη 9/1/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε 
θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ.3 του Ν.3852/2010). 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την  
διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, κ. Καραμπάση Λένα ή τον κ. Σαμιώτη Κων/νο 
(τηλ. 2733360314-3).  
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ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος, του Προσχεδίου του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & του Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Αγαπητοί συνδημότες,  

Έχοντας υπόψη την  

 Την υπ’ αρίθμ. Οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3990/Β/18-12-2012) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – 
τροποποίηση της υπ. Αρίθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης 
«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» 

 Το υπ. Αρίθμ. 121219/7855/28-12-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου  

 Την υπ. Αρίθμ. 07/07-12-12 Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση 
της υπ. Αρίθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του 
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», επέρχονται τροποποιήσεις στην υπ. 
Αρίθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του 
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» που αφορούν μετονομασία κάποιων 
ΚΑΕ και προσθήκη νέων ΚΑΕ.  

Στο υπ. Αρίθμ. 121219/7855/28-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι «… 
κατά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου σας για το έτος 
2013, ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. Είναι 
φανερό ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού σας Συμβουλίου που λήφθηκαν πριν από 
την έκδοση της ΚΥΑ και έχουν αποσταλεί για επικύρωση στις Υπηρεσίες μας θα 
επιστραφούν προκειμένου να προσαρμοστούν με την εν λόγω απόφαση.» 

Σας καλώ να γνωμοδοτήσουμε εκ νέου επί του προσαρμοσμένου Προσχεδίου του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του προσαρμοσμένου Προσχεδίου του 
Προϋπολογισμού, του Δήμου Ανατολικής Μάνης  έτους 2013 και να ανακαλέσουμε 
την υπ. Αρίθμ. 07/07-12-12 Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Δήμου Ανατολικής Μάνη, ως προς το σκέλος που αφορά την Γνωμοδότηση υπέρ 
του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού και του Προσχεδίου του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης παρ. 
2 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης :  



α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα 
και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.……… 

3. Η  δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση 
του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν την σύνταξη των 
προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης 
……………………  

Το Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός για το έτος 
2013 είναι συνέχεια των αντίστοιχων της προηγούμενης περιόδου, δηλ. του έτους 
2012. Ωστόσο για να είναι ρεαλιστικά, αξιόπιστα και υλοποιήσιμα, πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα αντικειμενικά δεδομένα, τις οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την πρωτόγνωρη ύφεση που διέρχεται η 
ελληνική οικονομία που συνεχίζεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ρυθμό 
μεγαλύτερο του 7%. 

Αυτό έχει ως συνέπεια η οικονομική κατάσταση σε όλους τους Δήμους της χώρας να 
είναι δύσκολη, ενώ σε κάποιους Δήμους είναι δραματική. Ο Δήμος μας, αν και είναι 
οικονομικά υγιής, δέχεται όμως κλυδωνισμούς λόγω της τεράστιας μείωσης των 
εσόδων και των τακτικών επιχορηγήσεων, ενώ παράλληλα λείπουν βασικές 
υποδομές. 

Η μείωση των πόρων που δόθηκαν στους ΟΤΑ από την Κεντρική ξεπερνά το 50%. 
Ενδεικτικό στοιχείο της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης είναι ότι ενώ από τους 
ΚΑΠ το 2011 είχαν προϋπολογιστεί σε 4,7 εκ. € περίπου και χορηγήθηκαν 4,3 εκ € 
περίπου, ενώ αντίστοιχα για το έτος 2012 ενώ είχαν προϋπολογιστεί 3,94 εκ. €  
μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν αποδοθεί 3 εκ. € περίπου. Αντίστοιχα για τη ΣΑΤΑ 
2012 ενώ είχαν προϋπολογιστεί 439.000 € μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί ούτε 1 
ευρώ. Με την τεράστια μείωση των ΚΑΠ και την μεταφορά αρμοδιοτήτων καθώς και 
τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στον Δήμο από τις αρχές του 2013, 
δημιουργούνται προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εύρυθμη και επιθυμητή 
λειτουργία του Δήμου. 

Ως Διοίκηση του Δήμου, μαζί με το προσωπικό και τα στελέχη των Υπηρεσιών, 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ζητούμε την συνεργασία και την κατανόηση 
των πολιτών.         

Στο ετήσιο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης για το 2013 γίνεται προσπάθεια να 
αποτυπωθούν η αναπτυξιακά βραχυπρόθεσμη δυνατότητα του Δήμου με βάση το 
Στρατηγικό Σχεδιασμό τον οποίο οφείλει να υπηρετεί. Στον προσδιορισμό αυτό 
σαφώς λαμβάνονται υπόψη και τα δεδομένα που επηρεάζουν πέρα από την 
πολιτική βούληση τα όρια και τις δυνατότητες του. Τα δεδομένα αυτά είναι η πολύ 
κακή οικονομική θέση της χώρας, η αδυναμία ανάπτυξης του προσωπικού και η 
σταδιακή μείωσή του και το μέλλον των οικονομικών των Δήμων που βαίνει 
επιδεινούμενο ταχέως με βάση και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα ως αρνητικές παραμέτρους αναπτυξιακού σχεδιασμού μπορούμε 
να προσδιορίσουμε: 

• Τον πλήρη περιορισμό των ΚΑΠ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 



της Σ.Α.Τ.Α και την καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 

• Την πλήρη περικοπή (μέχρι τώρα) του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ 
• Το κόστος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων χωρίς τη μεταφορά των 

αντίστοιχων πόρων. 

• Την αυξημένη και απαιτητική πλέον ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση 
αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για τους οποίους ο Δήμος 
οφείλει κατά απόλυτη προτεραιότητα να στηρίξει παντοιοτρόπως στα όρια 
ίσως και καθ’ υπέρβαση των θεσμικών ορίων του. 

• Τη ραγδαία συρρίκνωση της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών που έχει 
άμεση αντανάκλαση στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών 

• Τη μείωση του προσωπικού εξαιτίας της απαγόρευσης των προσλήψεων 
ακόμα και συμβασιούχων, τη συνταξιοδότηση εμπείρων στελεχών, τη 
επικείμενη διαθεσιμότητα μέρους και του τακτικού προσωπικού. 

Το ευαίσθητο όμως σημείο όπου υπάρχει θεσμική και λειτουργική απομείωση και 
ακύρωση δυνατοτήτων, εντοπίζεται στην απαγόρευση ενίσχυσης του προσωπικού 
με επιστημονικές ειδικότητες (ποσοτικά και ποιοτικά) για να μπορεί να στηρίξει 
νέες υπηρεσίες και προγράμματα. Έτσι το πλεονέκτημα του μέχρι σήμερα για τον 
ορθολογικό τρόπο προσλήψεων καθίσταται έμμεσα μειονέκτημα στελεχικής 
αφυδάτωσης. 

Παρά όμως από τα παραπάνω πραγματικά δεδομένα, απαιτούνται από πλευρά 
διοίκησης του Δήμου, σύγχρονοι και αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας του, με 
ανάπτυξη υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πολιτών, επικοινωνία, ενημέρωση, σχεδιασμό 
και δράσεις. Απάντηση στην ανάγκη αυτή μπορεί να δώσει το νέο σύγχρονο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον λειτουργίας των μονάδων παραγωγής έργων υπηρεσιών, 
πολιτικών και εξυπηρέτησης πολιτών στο οποίο με ταχύτητα πρέπει να ανταποκριθεί 
ακόμα πιο εκτεταμένα και αποτελεσματικά. 

 

Για το 2013 οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της διοίκησης επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

• Συνέχιση της προσπάθειας παράλληλα με ορθολογική περιστολή δαπανών 
και αύξηση εσόδων, παρά την τεράστια απομείωση των ΚΑΠ 

• Τη διεύρυνση και συνεχή ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών δομών, υπηρεσιών 
λειτουργιών, παροχών προς διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την 
αποφυγή φαινομένων περιθωριοποίησης και της έμπρακτης έκφρασης της 
κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου προς ευπαθή και οικονομικά αδύναμα 
στρώματα συμπολιτών μας. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση αξιοποιούνται έργα του 
ΕΣΠΑ («Τοπικές δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην 
περιοχή των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης» (ΤΟΠΕΚΟ), Τοπικές 
Σχέδια Προώθησης στην Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), καταπολέμηση βίας κατά 
των γυναικών, ισότητας φύλλων καθώς και η προσπάθεια για τη διάσωση 
του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 

• Στη διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών πολιτικών, με αντίληψη αειφορίας και βιώσιμης 



ανάπτυξης. Στη κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί η συμμετοχή του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας (Πρόγραμμα 
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»).  

• Στη διατήρηση και ενίσχυση των χωροταξικών και πολεοδομικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής και στην προσθήκη και άλλων ώστε να 
τείνουμε προς τη δημιουργία συνθηκών ήπιας ανάπτυξης και 
δραστηριότητας.  

• Στη συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των 
Σχολείων για τη βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση 

• Στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας του 
Δήμου  

• Στη βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, καθώς και τη στήριξη 
του υπάρχοντος Σωματειακού αθλητισμού. 

• Στη καταγραφή, διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 

• Στην ενίσχυση του θεσμικού και ουσιαστικού φυσιολογικού και 
λειτουργικού χαρακτήρα του Δήμου ως «σύγχρονου», «διαφανούς» και 
«συμμετοχικού» βιώσιμου και αποτελεσματικού στην υπηρεσία των 
αναγκών των πολιτών. 

Τώρα όσον αφορά στο σχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2013 αυτό 
στη τελική του μορφή θα περιλαμβάνει τις ενέργειες, τις λειτουργικές δαπάνες και 
τις επενδύσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο  
Τα νομικά πρόσωπα «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας 
και Αθλητισμού» Δήμου Ανατολικής Μάνης και «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος» Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπως και τα Νομικά Πρόσωπα : 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης», 
θα εκπονήσουν δικά τους προσχέδια με ευθύνη των οικείων Διοικητικών 
Συμβουλίων. 
Τέλος για κάθε Διεύθυνση/Τμήμα/Γραφείο θα ετοιμαστούν πίνακες με δείκτες 
στοχοθεσίας και απόδοσης υπηρεσιών. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ 
 


