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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/2015 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :283/2015
ΘΕΜΑ : Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αστερουσίων

2015-2019 ∆ήµου Αρχανών

Στα Πεζά σήµερα την 16η Σεπτεµβρίου 2015 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αρχανών –Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµό
πρωτοκόλλου 15584/10-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Επιτροπάκη Γεωργίου, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε Σύµβουλο, στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας στους Προέδρους και
στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του δήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Επιτροπάκης Γεώργιος (Πρόεδρος ∆.Σ. )
1. Πασπαράκης Εµµανουήλ
2. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος
2. Σεραφειµίδης Γεώργιος
3. Καράτζης Ιωάννης
3. Αλεξάκης Ιωσήφ (Αποχώρησε µετά τη
συζήτηση του 15ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης)
4. Μανταδάκης Εµµανουήλ
4. Καπετανάκης Εµµανουήλ
5.Κεφαλογιάννης Μιχαήλ
5. Βελεγράκης Κωνσταντίνος
6.Αγαπάκης Χαρίλαος
6. Βασιλάκης Σπυρίδων
7. Πολυζωάκης Γεώργιος
7. Λυδατάκης Αντώνιος
8. ∆ακανάλης Μιχαήλ
9. Γενειατάκη-Φωτοπούλου Χαρά
10. Καλαϊτζάκης Στυλιανός (Αποχώρησε µετά
τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)

11. Χουδετσανάκη Ειρήνη (Αποχώρησε µετά
τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)

12. Μελεσσανάκης Νικήτας
13. Μιχελάκης Πέτρος (Αποχώρησε µετά
τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)
∆ρακάκης Νικόλαος

14.
15. Σαµαριτάκης Εµµανουήλ
16. Βαριτάκη Μαρία
17. Καρκαβάτσος Εµµανουήλ
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι :
1. Καλαθάκη Μαρία (Προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης)
2. Χαϊνάκη -Παχάκη Ειρήνη (Προσήλθε µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)
3. Πολιτάκης Ματθαίος (Προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης
& αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης )
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Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σερέτης Γεώργιος , Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αλαγνίου
Γαρεφαλάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Εθιάς
Ντουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καταλαγαρίου
Κωνσταντάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κάτω Αρχανών
Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεσοχωρίου
Τσακουντάκης Ζαχαρίας , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μυρτιάς
Παπαδάκης Στέφανος , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Τεφελίου
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπετεινάκης Γεώργιος , Πρόεδρος ∆.Κοιν. Αρχανών
Μπαρµπαδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίου Βασιλείου
Καροφυλλάκης Εµµανουήλ ,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίων Παρασκιών
Συλιβέστρος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αστρακών
Γαρεφαλάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αστριτσίου
Παπαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αχεντριά
Καράτζης Οδυσσέας , Πρόεδρος Τ. Κοιν. ∆αµανίων
Φαφουτάκης Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Καλλονής
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καλυβίων
Σφακιανάκης Ευθύµιος ,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κουνάβων
Αγγουριδάκης Αριστείδης , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Λιγόρτυνου
Σηφάκης ∆ηµήτριος , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μελεσών
Μπέρκης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεταξοχωρίου
Στειακάκης Μιχαήλ , Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Παρανύµφων
Παντεχάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πεζών
Κεφαλάκης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Πραιτωρίων
Αντωνάκης Αντώνιος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πύργου
Μπαριτάκης Ιωάννης ,Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χάρακα
Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος Τ.Κοιν. Χαρακίου
Ορφανός Γεώργιος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χουδετσίου

Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόµιµα και ο ∆ήµαρχος Κοκοσάλης Εµµανουήλ , ο οποίος ήταν
παρών. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Φραγκοµιχελάκη Θεονύµφη για την τήρηση των
πρακτικών
Μετά την ολοκλήρωση της δηµοτικής ενηµέρωσης, συζητήθηκαν τα θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης και ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε τη σειρά που
αναγράφονται στην µε αρ. πρ. 15584/10-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Επιτροπάκη Γεωργίου
ΘΕΜΑ 1ο ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου
Αρχανών Αστερουσίων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 283/2015
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Επιτροπάκης Γεώργιος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο
του ∆ήµου Παπαδάκη Γεωργία, η οποία παρευρέθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και εισηγήθηκε το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα παρακάτω :
Στην παρούσα φάση υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η
δεύτερη ενότητα του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Με την 95/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η Α’
φάση εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Ενότητα 1: Στρατηγικός
Σχεδιασµός. Στη συνέχεια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήµου, τέθηκε σε διαβούλευση κι έγινε
ενηµέρωση από το τµήµα προγραµµατισµού και αγροτικής ανάπτυξης του ∆ήµου µας προς όλες τις
υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα για να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του
Π.∆. 89/2011, υπέβαλλε το σχέδιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος 2015-2019, όπως αυτό προέκυψε
από την επεξεργασία των προτάσεων της δηµόσιας διαβούλευσης, τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών
µονάδων του ∆ήµου καθώς και τις αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων και Συνδέσµων του ∆ήµου , στην
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το ενέκρινε µε την υπ' αρ. 2/31-07-2015 απόφασή της και το
εισηγήθηκε
για συζήτηση και τελική έγκριση βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
H κ. Παπαδάκη παρουσίασε αναλυτικά τον Επιχειρησιακό -Οικονοµικό προγραµµατισµό
αναφέροντας τους άξονες, τα µέτρα και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019.
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Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης τέθηκαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από την κ. Παπαδάκη, από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος έργων Υποδοµής Σηµαντηράκη Εµµανουήλ, ο οποίος παρευρέθηκε στη
συζήτηση του παρόντος θέµατος και από το ∆ήµαρχο Κοκοσάλη Εµµανουήλ .
Ο κ. Πολιτάκης Ματθαίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι το παρόν Επιχειρησιακό σχέδιο
παρουσιάζει το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής, το οποίο θα πρέπει να είναι και ρεαλιστικό. Αποτελεί µια
συνέχεια του προηγούµενου µε µικρές διαφορές. Απαιτείται αρκετός χρόνος για την ωρίµανση των
έργων που περιλαµβάνονται σε αυτό και είναι πιθανόν να µην ολοκληρωθεί η εκτέλεση κυρίως των
µεγάλων έργων. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι πολύ µεγάλοι. ∆υστυχώς όµως οι παρούσες συνθήκες
στη χώρα µας δε θα επιτρέψουν την επίτευξη τους .
Ο κ. ∆ρακάκης Νικόλαος τόνισε ότι ένας µεγάλος άξονας του επιχειρησιακού σχεδίου έπρεπε να
είναι και να προβλέπεται η αρτιότητα της διοικητικής µηχανής που λέγεται ∆ήµος. ∆εν µπορεί να
αποτυπωθεί κανένα όραµα, αν δεν υπάρχει η συµµετοχή και η αξιοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ο
παιδαγωγικός ρόλος του δήµου από τον αθλητισµό και τον πολιτισµό µέχρι την κοινωνική πολιτική και
την αλληλεγγύη. Σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για µια διαχείριση όσων µας δίνουν. Ο ίδιος
θεωρεί ότι η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να χαράξει άλλους δρόµους για την τοπική κοινωνία.
Με την τοποθέτηση του ανωτέρω συµφώνησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Σαµαριτάκης Εµµανουήλ και
Βαριτάκη Μαρία .
Ο κ. Καρκαβάτσος Εµµανουήλ επεσήµανε ότι το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι σίγουρο
ότι δε θα υλοποιηθεί. Αποτελεί µία επιδίωξη καπιταλιστικής ανάπτυξης και δεν καταγράφονται οι
αναγκαιότητες των έργων που εξυπηρετούν πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων . Τόνισε ότι
µέσα από αυτές τις διαδικασίες πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε όλο αυτό το σχεδιασµό του οράµατος
και της υλοποίησης του.
Ο ∆ήµαρχος Κοκοσάλης Εµµανουήλ αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης
του παρόντος Επιχειρησιακού σχεδίου κι έπειτα επεσήµανε τη δυνατότητα αλλαγών εφόσον κριθεί
απαραίτητο. Τόνισε ότι το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής εξελίσσεται ανάλογα µε τις υπάρχουσες
συνθήκες και στόχος είναι να επιλυθούν σηµαντικά κοινωνικά και ανθρωπιστικά προβλήµατα.
Οι παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις των οµιλητών
καταγράφονται αναλυτικά στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης .Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων
των µελών του ∆ηµοτικού συµβουλίου ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού συµβουλίου να
εγκρίνουν το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων 2015-2019,
όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους επισυναπτόµενους πίνακες .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση , τις τοποθετήσεις των µελών
του ∆ηµοτικού συµβουλίου, την µε αρ.2/31-07-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου
µας, την µε αρ. 95/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και τις διατάξεις του Π.∆. 89/2011
και του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων 2015-2019,
σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά
στο παράρτηµα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Καταψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος Καρκαβάτσος Εµµανουήλ και ψήφισαν “παρών” οι δηµοτικοί
σύµβουλοι ∆ρακάκης Νικόλαος, Σαµαριτάκης Εµµανουήλ και Βαριτάκη Μαρία για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης και καταγράφονται αναλυτικά στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 19/2015 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρχανών
Αστερουσίων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 283/2015
Μετά την εξάντληση των θεµάτων εκτός και εντός ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω :
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Τα µέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αρχανών Αστερουσίων
Επιτροπάκης Γεώργιος

