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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 :284/2015
ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2015-2019 ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων
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
11.

τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)
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)

14. ∆ρακάκης Νικόλαος
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.
3.

Χαϊνάκη -Παχάκη Ειρήνη (Προσήλθε µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης)
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 2ο ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 284/2015
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα παρακάτω :
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2015-2019
∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων συντάχθηκε µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, σχετική
έκθεση ,η οποία έχει ως εξής:
“Στο άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’)
ΥΠΕΣ∆Α, όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 7 της υπ. αριθµ. 5694/03.02.2011 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆. ορίζεται ότι: «Για τον έλεγχο νοµιµότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, έκθεση µε τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» Σύµφωνα µε το άρθρο
2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'):
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίζεται ως ακολούθως:
1. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού
συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων του,
καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου προς
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την εκτελεστική επιτροπή σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου,
το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό
συµβούλιο, συνεργάζεται µε τους όµορους δήµους για τη διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων
υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών.
3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό συµβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση.
4. Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, τίθεται προς
συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010), και παράλληλα
δηµοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην
ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της
δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
5. Οι υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το
εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της
διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, προτείνουν, µε γραπτή εισήγηση τους,
κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε
υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών,
ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας.
6. Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας
από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το
αφορούν.
7. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού
επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων του δήµου, τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και τις προτάσεις που
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
8. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος στο δηµοτικό
συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων του δήµου.
9. Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της
διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010),
καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήµου και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων 2015- 2019 που
υποβάλλεται, εκπονήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου του Π∆ 185/ 2007 (ΦΕΚ 221Α/
12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού» και µε βάση
την µεθοδολογία όπως περιγράφεται παρακάτω.
H µεθοδολογία βασίστηκε στη στόχευση ενός προγραµµατισµού που αφενός αντανακλά την
υφιστάµενη κατάσταση και αφετέρου µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που αυτή επιτάσσει, στα
πλαίσια της θεσµικής λειτουργίας του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων και λαµβάνοντας υπόψη τις
παρεχόµενες χρηµατοδοτικές δυνατότητες.
Με ευθύνη του ∆ηµάρχου συντάχθηκε έκθεση σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Ά φάσης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος περιέλαβε τα ακόλουθα:
• Συγκρότηση διεπιστηµονικής οµάδας έργου µε την υπ’ αριθ. 1134/18-11-2014 απόφαση
∆ηµάρχου.
• Προετοιµασία και αποστολή ενηµερωτικών επιστολών και σχετικών ερωτηµατολογίων
συµπλήρωσης σε υπηρεσίες ∆ήµου, ΝΠ∆∆, ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες, φορείς του
∆ήµου στις 13-01-2015. Απεστάλησαν επιστολές και αντίστοιχα ερωτηµατολόγια στους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, στους επικεφαλής των ∆ηµοτικών παρατάξεων , στις
υπηρεσίες και στα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου
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Τα ερωτηµατολόγια διαβούλευσης για τους δηµότες και τους φορείς αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου και σχετική ανακοίνωση για συµµετοχή στη δηµόσια διαβούλευση δηµοσιεύθηκε στα
Μ.Μ.Ε.
• Η διεπιστηµονική Οµάδα έργου συνεδρίασε παρουσία ∆ηµάρχου ο οποίος και παρουσίασε
τις γενικές αρχικές κατευθυντήριες γραµµές για την Τοπική και Εσωτερική Ανάπτυξη του
∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ∆ήµου.
• Συλλογή στοιχείων υφιστάµενης κατάστασης ∆ήµου (χωρική ενότητα και Οργανισµός) µέσω
των ερωτηµατολογίων, της βοήθειας των υπηρεσιών και ειδικών συνεντεύξεων. Κατά το
διάστηµα αυτό η διεπιστηµονική Οµάδα έργου συνεδρίασε 3 φορές µε αντικείµενο: την
ενηµέρωση προόδου σε σχέση µε την συλλογή στοιχείων της υφιστάµενης κατάστασης, την
ενηµέρωση και ανάλυση των νέων δεδοµένων- βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν σε
σχέση µε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και παράδοση των µέχρι τότε
συλλεγµένων στοιχείων και ερωτηµατολογίων της υφιστάµενης κατάστασης.
• Ο ∆ήµαρχος Αρχανών Αστερουσίων µε την υπ αριθ. 582/13-01-2015 πρόσκληση κάλεσε
τους ∆ηµάρχους των όµορων ∆ήµων (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος,
Γόρτυνας) καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου µε
στόχο τη διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την
προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών.
• Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάστηκε τις
προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων, των φορέων του ∆ήµου των υπηρεσιακών µονάδων
του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων και συνέταξε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού
του ∆ήµου, το οποίο υπέβαλλε στον ∆ήµαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις 11-032015.
Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολούθησε και συντόνισε όλες τις εργασίες της επιστηµονικής
οµάδας και ειδικότερα του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Αγροτικής Ανάπτυξης που συνέταξε την
1η Ενότητα «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019. Με
την υπ’αρ. πρ.3801-11-03-2015 πρόσκληση του ∆ηµάρχου κλήθηκαν τα µέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής σε συνεδρίαση µε θέµα την έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού του ∆ήµου
Αρχανών- Αστερουσίων 2015-2019.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Β φάσης του ΕΠ περιέλαβε τα
ακόλουθα:
• Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’αρ: 1/13-03-2015 (αρ. πρ. 3961/13-03-2015) απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγήθηκε σε Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
πραγµατοποιήθηκε στις 26-03-2015 το Σχέδιο της 1ης Ενότητας («Στρατηγικός
Σχεδιασµός») για συζήτηση και ψήφιση. Η 1η Ενότητα του Ε.Π. του ∆ήµου, εγκρίθηκε µε
την αριθµ. 95/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων.
• Το εγκεκριµένο, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κείµενο του Στρατηγικού Σχεδιασµού του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων, αναρτήθηκε στις 27-032015 στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και τέθηκε σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µέχρι τις 10-042015.
• Συγχρόνως, το εγκεκριµένο, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κείµενο του Στρατηγικού
Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων, τέθηκε
σε συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, στις 08-04-2015 η οποία παρείχε
θετική γνωµοδότηση µε την υπ΄αρ. 1/2015 απόφαση
• Με το υπ’ αρ. πρ. 4857/27-03-2015 , έγγραφο του, το Τµήµα Προγραµµατισµού &
Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλει στις υπηρεσίες και στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου
έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται να προτείνουν µε γραπτές εισηγήσεις τους τις
δράσεις τους για την επόµενη περίοδο και να συντάξουν σχετικά έντυπα προγραµµατισµού
καθώς επίσης και να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους
αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού
σχεδιασµού.
• Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού & Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάστηκε και
συνέθεσε τις προτάσεις των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, τις
αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη
διαδικασία διαβούλευσης και συνέταξε το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
∆ήµου, το οποίο υπέβαλλε στον ∆ήµαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις 23-07-2015

ΑΔΑ: ΩΣΕΓΩΨΜ-4Ξ0
Ο ∆ήµαρχος Αρχανών- Αστερουσίων και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την από
23-07-2015 πρόσκληση κάλεσε σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αρχανών Αστερουσίων, µε θέµα την έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων 2015-2019.
• Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ αρ: 2/31-07-2015 απόφαση της εισηγήθηκε σε
Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 16-09-2015 το Σχέδιο
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων για συζήτηση
και ψήφιση. Το Επιχειρησιακό σχέδιο, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 383/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων.
• Το Ε.Π. του ∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων, µετά την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και τον έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα
δηµοσιοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο”
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο καλείται να εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση διαδικασιών
κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων .
Ακολούθησε συζήτηση του θέµατος στη διάρκεια της οποίας 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 .
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Πολιτάκης Ματθαίος , ∆ρακάκης Νικόλαος και Καρκαβάτσος
Εµµανουήλ εξέφρασαν τις απόψεις του για το θέµα αυτό κατά τη συζήτηση του θέµατος
“Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019 ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων”
για το οποίο λήφθηκε η µε αρ. 283/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αναλυτικά οι
παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις των οµιλητών καταγράφονται 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
την έκθεση περί διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019 του
∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων , όπως ακριβώς παρουσιάζεται παραπάνω .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού συµβουλίου να λάβουν τη
σχετική απόφαση
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κι έλαβε υπόψη: το άρθρο
9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣ∆Α, το άρθρο 2 του
Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το κείµενο της
έκθεσης σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Αρχανών Αστερουσίων και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
•

Εγκρίνει την έκθεση περί διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 20152019 του ∆ήµου Αρχανών- Αστερουσίων , όπως ακριβώς παρουσιάζεται στο εισηγητικό µέρος
της παρούσας απόφασης
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 284/2015
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

