
        

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αρ. Πρωτ.: 5604/19-02-2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ.  Απόφασης: 10/2015

Θέμα  1ο:  Υποβολή  Σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2015-19 Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα  ημέρα Τρίτη 3/02/2015 και ώρα 17.00,
συνήλθε σε  Τακτική Συν  εδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα
από την  υπ΄αριθμ.:  4247/30-01-2015  έγγραφη  πρόσκληση του  Προέδρου  αυτού,  που
επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  και  στο  οποίο  περιέχονται  τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)  μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:     Απόντες: 
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ      1. Μαυρογένης Παναγιώτης 
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης                2. Μαρινάκης Πέτρος  
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος      3. Βλαζάκης Χαρίλαος     
4. Καπνισάκης Αντώνιος                4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 
5. Δασκαλάκης Νικόλαος      5. Μπικάκης Γεώργιος  
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος     6. Κουμάκη Αλεξία  
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος 
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ 
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης 
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 
19. Κασσελάκης Ιωάννης 
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος 
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος 
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος  
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ 
26.Νταγκουνάκης Εμμανουήλ  
27.Κουμάκη Αλεξία  
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 Στην  συνεδρίαση  παρευρίσκονταν  επίσης  ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Ιωάννης
Μαλανδράκης,  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η
δημοτική  υπάλληλος  Bουρδουμπά  Ιωάννα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της
συνεδρίασης.
  Στην  συνεδρίαση  επίσης  κλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  &  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων Σέμπρωνα, Βασιλόπουλου, Καληδωνίας, Δρακώνας, Κοντομαρίου,
Γερανίου, Ξαμουδοχωρίου, Αλικιανού και Μοδίου.
Στην συνέχεια,  αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία  σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010,  ο  Πρόεδρος  κ.  Αθανάσιος  Χηνόπουλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να
αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού
Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
συζητήθηκε  σειρά  θεμάτων  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  με  τον  χαρακτήρα  του
κατεπείγοντος.  

Θέμα  1ο:  Υποβολή  Σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2015-19 Δήμου Πλατανιά

  Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 1ου θέματος της
ημερήσιας  διάταξης  είπε  ότι  το  Σχέδιο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού,  αποτελεί
προπαρασκευαστική  πράξη  της  διαδικασίας  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος. 
Ειδικότερα:
Σύμφωνα  με την παρ.1 άρθρο 2 Π.Δ. 185/07 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  την  εκτελεστική
επιτροπή και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει
στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  εισηγείται  το  σχέδιο  στρατηγικού  σχεδιασμού  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση (παρ.2 η οποία αναριθμήθηκε σε 3 του άρθρου 2 Π.Δ.
185/07). 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού  του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.  Tο  εγκεκριμένο  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κείμενο  στρατηγικού
σχεδιασμού,  τίθεται  προς  συζήτηση στη  Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης (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  (παρ.3  η  οποία  αναριθμήθηκε  σε  4  του  άρθρου  2  του  Π.Δ.
185/07).
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προγραμματισμού  Ανάπτυξης  και
Πληροφορικής  συνέταξε  φόρμες  ερωτηματολογίων  τις  οποίες  και  διένειμε  σε  όλες  τις
υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου προκειμένου να συλλέξει τα απαιτούμενα
στοιχεία  για  την  κατάρτιση  του  παρόντος  σχεδίου.  Περαιτέρω συνέταξε  φάκελο  με  τις
θέσεις των Προέδρων και των εκπροσώπων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων όπως
διατυπώθηκαν στο με αριθμό πρωτ: 23621/21-10-2014  ερωτηματολόγιο το οποίο τους
απεστάλη  προκειμένου  να  γίνει  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  και  να
κατατεθούν  προτάσεις  για  την  ικανοποίηση  των  κατά  τόπο  αναγκών  σε  κάθε  άξονα
προτεραιότητας  του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Ακολούθως και κατόπιν επεξεργασίας και αξιολόγησης όλων των δεδομένων, το αρμόδιο
Τμήμα  με τις  κατευθύνσεις  της Δημοτικής  Αρχής,  έλαβε  εντολή να συντάξει  το  παρόν
σχέδιο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού,  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  τη  με  αριθμ.  1/2015  σχετική
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.  
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Καταλήγοντας  ο  Δήμαρχος  εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  του
συνημμένου Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019
του Δήμου Πλατανιά. 
  Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Γεώργιος
Τσαγκαράκης ο οποίος αφού έκανε λόγο για σημαντικές παραλήψεις όσον αφορά στην
αποτύπωση  περιοχών  και  στοιχείων  στο  υποβληθέν  Σχέδιο,  πρότεινε  τις  κατωτέρω
προσθήκες:  
Σελ.25 Να συμπληρωθούν στοιχεία της νεώτερης ιστορίας του Δήμου.
Σελ.38 Σπήλαιο Κεράς Βρυσσών
Σελ.39 Φαράγγι Κατσούνας, Μποριανό Φαράγγι, Ζυμβραγού
Σελ.40 Αρχαία Μοδέα, Πέργαμος, Αρχαία Ριζινία, Ενετική Έπαυλη Ροδωπού.
            Επίσης να προστεθούν Πύργοι και Μετόχια, θολωτοί τάφοι Άστρικα.
Σελ.42 Εορτή Αγίου Ιωάννη στον Γκιώνα, και γιορτή πιλαφιού τον Ιούλιο στα
            Ροδωπού
Σελ.43 Συμπλήρωση Κατασκευή των Παράλληλων δρόμων του ΒΟΑΚ.
           Διάνοιξη του Δρόμου Κόμβος Πλατανιά – Μόδι – Ξεροκάμπι –      
           Λουτράκι – Μανολιόπουλο κτλ  
           Κατασκευή των επαρχιακών δρόμων Μόδι – Ψαθόγιαννος – Παπιόλο
           Και Πατελάρι – Κουφός
Σελ.  44  Βελτίωση  του  δρόμου  Βατόλακος  –  Φράγμα  Βαλσαμιώτη  –  Καρβουνόλακος,  Πανέθυμος,
Κακόπετρος, Ζυμβραγού
Σελ. 45 Να προστεθεί ο Λιμενίσκος Ραβδούχα.
Σελ. 47 Επίσης να προστεθούν οι Διαδρομές Βασιλική Στράτα
            (μουλαρόστρατα) Φώκιες – Νταμάρι και Σκίδια – Νταμάρι.
            Επίσης Ομαλός – Ποριά – Οροπέδιο Ταύρης, και Ομαλός – Λινοσέλι –    
            Αχλάδα.επίσης Θέρισσος – Τρομάρρισα, και Πολυρήνεια – Ροδωπού – 
           Δικτεναίο (Μένιες).
Σελ. 48 Καταγραφή όλων των πηγών Άρδευσης Ύδρευσης, υδρομαστεύσεων, 
           Πηγαδιών, γεωτρήσεων, φραγμάτων, δεξαμενών, κτλ όπως επίσης των
           Δικτύων Άρδευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, βανοστάσια κτλ 
Σελ.63  Να  προστεθεί  στην  ΤΚ  Κολυμβαρίου  και  γήπεδο  Μπάσκετ  (δίπλα  στο  υφιστάμενο  γήπεδο
ποδοσφαίρου)
Σελ. 82 Να προστεθεί η πλατεία Πανεθύμου
Σελ. 127 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1
ΠΕΔΙΟ “ΚΙΝΔΥΝΟΙ”: Να προστεθεί συρρίκνωση των υποδομών εκπαίδευσης (συγχωνεύσεις σχολείων)
Σελ. 130 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Να προστεθεί χωροθέτηση ΒΙΟΠΑ            
Σελ.131 Να θεωρηθεί ως ευκαιρία τα χωροθετημένα ΒΙΟΠΑ
Σελ. 132 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
-Να διαμορφωθεί η πρόταση ως εξής: 
Ανάγκη υλοποίησης από τον Δήμο Πλατανιά προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ
σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, δημοτικές εκτάσεις κλπ.
-Να προστεθεί  η  εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας επεξεργασίας  λυμάτων (compact)  στο οροπέδιο  του
Ομαλού (τροφοδοτείται ο υδροφόρος ορίζοντας και απαιτείται η προστασία του)
Σελ. 145 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
-Να προστεθεί η οριοθέτηση παλαιού και νέου αιγιαλού
-Να προστεθεί η ανάγκη προστασίας των ακτών από διάβρωση  
Σελ. 149 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
-Να προστεθεί η διεκδίκηση της εν δυνάμει δημοτικής περιουσίας π.χ. αεροδρόμιο Μάλεμε, οικόπεδο Ροκάκι
(ΤΚ Κολυμβαρίου) κλπ.
  Ακολούθως  το  λόγο  έλαβε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  και
επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά” κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος
αφού απέδωσε τα εύσημά του στους υπάλληλους του Δήμου Πλατανιά κ. Ζερβού Όλγα
και κ. Μπιράκη Γεώργιο για το πόνημά τους, είπε ότι  δεδομένης της σοβαρότητας του
θέματος,  το  οποίο  χρήζει  περαιτέρω  μελέτης,  απαιτείται  η  συζήτησή  του  σε  ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεχίζοντας ο κ. Νταγκουνάκης δήλωσε ότι θα
καταψηφίσει   το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-
2019 του  Δήμου  Πλατανιά  καθώς,  όπως είπε,  αποτελεί  καρμπόν  των  προηγούμενων
σχεδίων  και  εκφράζει  πολιτικές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των  μεγάλων
επιχειρηματικών  συμφερόντων  οι  οποίες  πιθανόν  να  μην  υιοθετηθούν  από  την  νέα
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ελληνική  κυβέρνηση  που  ανεδείχθη  από  τις  πρόσφατες  εκλογές.  Ακολούθως  ο  κ.
Νταγκουνάκης  είπε  ότι  η  δημοτική  αρχή  εμπαίζει  και  παραπλανεί  τους  δημότες  ενώ
καταλήγοντας  πρόσθεσε  ότι  χρηματοδοτήσεις  δεν  θα  υπάρξουν  παρά  μόνον  για
συγκεκριμένες υποδομές και δραστηριότητες που δεν θα βοηθήσουν ουσιαστικά τον απλό
πολίτη και τον λαό.
  Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης
Κασσελάκης ο οποίος είπε ότι η δημοτική αρχή έχει θέσει πολύ χαμηλά τον πήχη όσον
αφορά στην εξυπηρέτηση του δημότη τον οποίο έχει χρέος να υπηρετεί. Ακολούθως ο κ.
Κασσελάκης είπε ότι  όταν η αντιπολίτευση αποκλείεται  ακόμη και  από την  διαδικασία
σχεδιασμού  του  Τεχνικού  Προγράμματος,  θεωρείται  βέβαιο  ότι  το  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ενός Δήμου δεν μπορεί να πετύχει ενώ συνεχίζοντας τόνισε την αναγκαιότητα
της  επέκτασης  του  δικτύου  άρδευσης  της  Τ.Κ.  Σκινέ,  την  κάθετη  οδική  σύνδεση  των
Δημοτικών Ενοτήτων Μουσούρων & Πλατανιά και την καταγραφή της ακίνητης δημοτικής
περιουσίας.
  Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν απόψεις και διατύπωσαν προτάσεις επί του θέματος.

Συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατεράκης Κων/νος
έκανε λόγο για την ανάγκη προσθήκης συγκεκριμένων επιπρόσθετων κατηγοριών στο
κεφάλαιο  3  (όπως  αυτές  κατεγράφησαν  στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά),  ο  κ.
Βολάνης είπε ότι  θα πρέπει  να δοθεί  βαρύτητα στην ανάδειξη αξιόλογων σημείων και
περιοχών  της  ενδοχώρας  ενώ  ο  κ.  Δασκαλάκης  Εμμανουήλ  είπε  ότι  η  μείζονα
αντιπολίτευση θα διατυπώσει ολοκληρωμένες προτάσεις με γνώμονα την ανάπτυξη του
Δήμου Πλατανιά.
  Τέλος  το  λόγο  έλαβε  ο  Δήμαρχος  κ.  Ιωάννης  Μαλανδράκης  ο  οποίος  είπε  ότι  το
υποβληθέν  Σχέδιο  αποτελεί  την  αποτύπωση της  υφιστάμενης  κατάστασης  στον  Δήμο
Πλατανιά  και  “δίνει”  τις  βασικές  κατευθύνσεις  προκειμένου  εν  συνεχεία  να  δοθεί  σε
δημόσια  διαβούλευση  για  την  διαμόρφωση  της  τελικής  του  μορφής  ενώ  η  σημερινή
συζήτηση  σηματοδοτεί  ουσιαστικά  την  έναρξη  των  διαδικασιών  για  τον  πενταετή
σχεδιασμό  όσον  αφορά  στον  καθορισμό  των  στρατηγικών  στόχων  και  των  βασικών
αξόνων προτεραιότητας βάσει των οποίων θα κινηθεί ο Δήμος Πλατανιά. Συνεχίζοντας ο
Δήμαρχος πρόσθεσε ότι  το υποβληθέν Σχέδιο αποτελεί  επί του παρόντος έναν “χάρτη
πλοήγησης”  που  πιθανόν  να  παρουσιάζει  αδυναμίες  και   να  επιδέχεται  διορθώσεις,
παρατηρήσεις κλπ., οι οποίες θα ληφθούν υπόψη πριν την τελική του διαμόρφωση. Τέλος
ο Δήμαρχος καταλήγοντας αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του κ. Νταγκουνάκη τονίζοντας
ότι η δημοτική αρχή δεν εμπαίζει ούτε παραπλανεί τους δημότες` αντίθετα διαθέτει όραμα
και  καθημερινά  μάχεται  για  την  διεκδίκηση  χρηματοδοτήσεων  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων  και  για  την  ένταξη  και  υλοποίηση  μεγάλων  αναπτυξιακών  έργων.
Συνεπώς,  θα  ήταν  πιο  χρήσιμο  εάν  ο  κ.  Νταγκουνάκης  υπέβαλλε  τις  δικές  του
ολοκληρωμένες  προτάσεις  για  το  στρατηγικό  σχεδιασμό  του  Δήμου  Πλατανιά  αντί  να
εξαπολύει κατηγορίες περί εμπαιγμού και παραπλάνησης των δημοτών από τη δημοτική
αρχή, πρόσθεσε ο Δήμαρχος καταλήγοντας.
 Στην συνέχεια, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας
κατά την οποία “υπέρ” της έγκρισης  του συνημμένου Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Πλατανιά ψήφισαν όλα τα παρόντα
μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πλην  του  Δημοτικού  Συμβούλου  της  ελάσσονος
μειοψηφίας  και  επικεφαλής  της  “Λαϊκής  Συσπείρωσης  Πλατανιά”  κ.  Νταγκουνάκη
Εμμανουήλ ο οποίος το καταψήφισε, για τους λόγους που προανέφερε.  
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 
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                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη
1. Το Π.Δ 185/2007
2.Απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.  41179/23.10.2014  (ΦΕΚ  2970/04.11.2014  τεύχος  Β')
Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  α'  βαθμού για  τη  δημοτική  περίοδο
2014-2019, κατόπιν  διαλογικής συζήτησης
                             
    

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας και επικεφαλής της “Λαϊκής

Συσπείρωσης Πλατανιά” κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ) 

Εγκρίνει το  Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019
του Δήμου Πλατανιά, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
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