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ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ζε ζςνεδπίαζη ηων μελών ηηρ Γημοηικήρ Δπιηποπήρ 
Γιαβούλεςζηρ ζσεηικά με ηην καηάπηιζη: 

α) Σεσνικού Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2021,  
β) Πποϋπολογιζμού Δζόδων - Δξόδων έηοςρ 2021 

 
 

Αμηόηηκα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, 
αθνύ ζέζνπκε ππόςε ζαο ηηο δηαηάμεηο: 
i. ησλ άξζξσλ 159 πεξί «θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη δεκνζίεπζεο πξνϋπνινγηζκνύ», 206 

πεξί «Πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ», ηνπ Ν. 3463/2006 
«Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 
4172/2013 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεύρνο Α') ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηελ ςήθηζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εθάζηνπ έηνπο, απαηηείηαη κόλν ε θαηάξηηζε Τερληθνύ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο απηό θαη δελ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε εθπόλεζε θαη 
έγθξηζε Πεληαεηνύο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, 

ii. ηνπ άξζξνπ 266 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010), πεξί 
«Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ», 

iii. ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ πεξί «Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο», 
παξάγξαθνο 2 & 3 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 78 παξ. 2 & 3 ηνπ 
Ν.4555/2018 Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν: 
Η δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο α) γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε 
ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθό 
πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ, β) ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κεηά από 
πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, πξηλ από ηε ζύληαμε 
ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο,  

iv. ην ππ’ αξηζκ 2/55677/ΓΠΓΚ/05.07.2019 (ΑΓΑ: Ψ1ΒΦΗ-ΧΦΘ) ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ 
έγγξαθν κε ην νπνίν δίλνληαη νη θαηεπζύλζεηο θαη θαζνξίδνληαη ηα όξηα δαπαλώλ θαη νη 
ζηόρνη, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο  νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2020. 

 
ζαρ καλούμε ζε ζςνεδπίαζη ηηρ Γημοηικήρ Δπιηποπήρ Γιαβούλεςζηρ Γήμος Αιγάλεω, 
ηην Σπίηη 21/7/2020 και ώπα 12:00 ζηην Αίθοςζα Γημοηικού ςμβοςλίος ζηο Ηζόγειο ηος 
Γημοηικού Καηαζηήμαηορ (Ηεπά Οδόρ 364 και Κάλβος) γηα ελεκέξσζε, ζπδήηεζε, ππνβνιή 
πξνηάζεσλ θαη γλσκνδόηεζε επί: α) ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 
2021, β) ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-Δμόδσλ γηα ην έηνο 2021 ηνπ Γήκνπ. 

Οη δηαδηθαζίεο ζύληαμεο ησλ παξαπάλσ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
καο θαη ε ζπκβνιή ζαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, ηδίσο ζηελ ζεκεξηλή 
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δύζθνιε επνρή κε ηελ αύμεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ από ηελ κία θαη ηελ κείσζε ησλ 
δηαζεζίκσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ από ηελ άιιε. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο θαη ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε ζα επαλαιεθζεί ηελ Πέμπηη 23/7/2020 και 
ώπα 18:30 ζηην Αίθοςζα Γημοηικού ςμβοςλίος ζηο Ηζόγειο ηος Γημοηικού 
Καηαζηήμαηορ (Ηεπά Οδόρ 364 και Κάλβος), νπόηε ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε όηη 
πθίζηαηαη απαξηία. Η δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δηαηππώλεη ηε γλώκε ηεο κεηά από 
ζρεηηθή ζπδήηεζε. Σηελ εηζήγεζή ηεο αλαγξάθνληαη όιεο νη γλώκεο πνπ δηαηππώλνληαη. 
 

Σην δηάζηεκα κέρξη ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, νη ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ καο (Τκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Λνγηζηεξίνπ, Α’ όξνθνο ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα) ζα βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ζαο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή πιεξνθνξηώλ 
πνπ ζα δεηεζνύλ θαζώο θαη γηα ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ   

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

 

 

ΚΑΝΣΕΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ. 

 
ςνημμένα: 
1. Πξνζρέδην Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2021 
2. Πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ  2021 


