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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αρ. Πρωτ.: 3094/14-02-2013  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Απόσπασμα από τo πρακτικό της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πλατανιά 
Αριθμ.  Απόφασης: 57/2013 
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013 – 
2014 
Στο Γεράνι, σήμερα 13 του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 
2696/8-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι: 
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου   Απόντες  

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ   1.  Κουκουνάκης Μιχαήλ 
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος   2.  Παρασκάκης Κων/νος  
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης   3.  Αλυγιζάκης Ιωάννης    
4. Καπνισάκης Αντώνιος     
5. Δασκαλάκης Νικόλαος      
6. Αρχοντάκης Χρήστος     
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                              
8. Μπομπολάκης Χαρίτων    
9. Βλαζάκης Χαρίλαος     
10. Σταματάκης Ιωάννης              
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη  
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος 
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης    
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας 
15. Κολοκυθά Αικατερίνη 
16. Μαυρογένης Παναγιώτης 
17. Κασσελάκης Ιωάννης  
18. Παρασκάκης Κων/νος  
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)   
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ  
21. Μαυρεδάκης Σταύρος  
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης  
23. Αγοραστάκης Γεώργιος  
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης  
25. Βολάνης Μανούσος  
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης  

 
 
Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική 
υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση επίσης παρίστατο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουβών κ. 
Στυλιανουδάκης Παναγιώτης ενώ αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής κ. Παπαδάκης Χρήστος. 
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Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα 
παρακάτω θέματα:  

1. Ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις της αγροτικών συλλόγων της χώρας. 
2. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις του Δήμου Ιωαννιτών. 
3. Δωρεάν παραχώρηση – ανταλλαγή τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Λάκκων για την 

διαπλάτυνση δρόμου. 
«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον 
χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν 
σε αυτά.  
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013 – 
2014 

 
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 1ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου Πλατανιά, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος 2013-2014 το 
οποίο και υποβλήθηκε στην εκτελεστική επιτροπή συνημμένο του παρόντος.  
Ειδικότερα: 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ.10 του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α): 
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο 
Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα» 
Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος 
Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 
5694/03.02.2011 Υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα εξής: 
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και 
κεφάλαια: 
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός. 
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός 
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις. 
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων. 
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός. 
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος». 
Περαιτέρω, 
Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 
τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 
τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«5. (4). 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. 
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6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) 
εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους 
και τις δράσεις που το αφορούν. 
7. (6).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. (7). 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.» 
Με την αρ. 396/28-12-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το κείμενο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου μας. Στη συνέχεια το κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού 
συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν. 
3852/2010 και συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 1/21-01-2013 απόφαση της Επιτροπής. 
Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση με καταχώριση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πλατανιά 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών, των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, 
τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από 
τη διαδικασία διαβούλευσης, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο 
και υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με το υπ’ αριθμό πρωτ.: 2584/7-02-
2013 έγγραφό του. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ενέκρινε το Σχέδιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου με την υπ’ αριθμό 5/2013 απόφαση της και δια αυτής εισηγείται 
το Σχέδιο προς το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
2013-2014 του Δήμου Πλατανιά.     
 Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πλατανιά κ. Μπιράκης Γεώργιος ο οποίος αφού 
προχώρησε σε λεπτομερή παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος 2013-2014, 
παρείχε διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήματα που υπεβλήθησαν από τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
  Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος αφού 
απέδωσε τα εύσημά του στους υπάλληλους του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής του Δήμου Πλατανιά κ. Μπιράκη Γεώργιο και κ. Μπερτσουλάκη Όλγα 
και εξήρε τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, συμπλήρωσε ότι η εκπόνησή του από τους ανωτέρω και όχι από κάποιον 
εξωτερικό συνεργάτη, συνεπάγεται με εξοικονόμηση πόρων ύψους πολλών χιλιάδων 
ευρώ για τον Δήμο Πλατανιά. 
 Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης 
Κασσελάκης ο οποίος αφού και αυτός με τη σειρά του απέδωσε τα εύσημά του στους 
υπαλλήλους για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ευχήθηκε οι πόροι που 
εξοικονομήθηκαν για τον Δήμο Πλατανιά από την εξαιρετική δουλειά των υπαλλήλων, να  
διαχειρισθούν ορθά από τη Δημοτική Αρχή και να πιάσουν τόπο. Στην συνέχεια ο κ. 
Κασσελάκης απευθυνόμενος στο Δήμαρχο διατύπωσε σειρά ερωτημάτων σχετικών με τις 
προθέσεις και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή για την 
κάθετη οδική σύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά, την διαχείριση της 
ακίνητης δημοτικής περιουσίας και την βιο-αρχιτεκτονική ενώ καταλήγοντας δήλωσε ότι επί 
του συγκεκριμένου θέματος ψηφίζει «παρών» διότι όπως ανέφερε, στο υπό έγκριση 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενσωματώθηκε το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο ο ίδιος 
καταψήφισε λόγω των κατατμήσεων των έργων.   
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 Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Δήμου Πλατανιά - Νέα 
Εποχή» κ. Γεώργιος Αγοραστάκης ο οποίος έλαβε στη συνέχεια το λόγο δήλωσε ένθερμος 
υποστηρικτής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Τοπικής Αυτ/σης όμως ο 
πραγματικός σχεδιασμός, όπως είπε συνεχίζοντας, προϋποθέτει οικονομική ρευστότητα 
των Δήμων οι οποίοι σήμερα είναι έρμαια των ελλιπών χρηματοδοτήσεων του κράτους. Ως 
εκ τούτου, το υπό συζήτηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί μόνον ‘’Σχέδιο επί 
Χάρτου’’ το οποίο, ελλείψει χρηματοδότησης, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Στην συνέχεια 
ο κ. Αγοραστάκης εξήρε τις προσπάθειες των υπαλλήλων για την εκπόνηση του παρόντος 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η 
εργασία των κ.κ. Μπιράκη Γεωργίου και Μπερτσουλάκη Όλγας είναι σοβαρή και εξαιρετική 
όμως επειδή με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Πλατανιά μέσα σε αυτό ενσωματώνεται και 
το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο ο ίδιος καταψήφισε λόγω των κατατμήσεων των 
έργων, δήλωσε ότι θα ψηφίσει «λευκό».  
 Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο 
οποίος καταρχήν εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους υπαλλήλους για την εργασία τους, 
δυστυχώς όμως ο κόπος και η προσπάθειά τους, όπως είπε συνεχίζοντας, δεν θα 
δικαιωθούν διότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά, δεν θα υλοποιηθεί για 
τους παρακάτω λόγους: 

1. Είναι γνωστό ότι βάσει εγκυκλίου του αρμόδιου υπουργείου η σύνταξη και ψήφιση 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι προαιρετική διότι δε μπορεί να υπάρχει 
πρόβλεψη για το ύψος των χρηματοδοτήσεων από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ – ΕΣΠΑ – 
Αγροτική Ανάπτυξη κ.λ.π. 

2. Το υπό έγκριση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναγράφει πόρους από ΣΑΤΑ – ΚΑΠ – 
ΕΣΠΑ κ.λ.π. και τίθεται το ερώτημα -μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου- από πού 
προκύπτει ότι τα ποσά που αναγράφονται είναι διασφαλισμένα; «Εμείς λέμε από 
πουθενά άρα είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων και το θεαθήναι. 

3. Η διαβούλευση που υποτίθεται ότι θα ακολουθήσει από το διαδίκτυο είναι το ‘’φύλλο 
συκής’’ και σκοπό έχει να παραπλανήσει το λαό για να υφαρπάξει η Δημοτική Αρχή 
την λαϊκή συναίνεση και έγκριση σε κάτι που δεν θα υλοποιηθεί και αυτή το 
γνωρίζει. 

4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποκρύπτει το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που 
δρομολόγησαν χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στα εργασιακά 
θέματα από την κατάργηση του 8ωρου μέχρι τα Τ.Σ.Α., τις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας μέχρι την Κοινωφελή εργασία. Αποκρύπτει τις πραγματικές οικονομικές 
διαστάσεις των Δήμων, τον ολοκληρωτικό στραγγαλισμό τους από την κεντρική 
εξουσία με τα μηδαμινά περιθώρια δράσης για ανάπτυξη. Όσο αφορά δε τους 4 
άξονες, τα 15 μέτρα, τους 39 γενικούς στόχους και τις 465 δράσεις του Επιχ/κού 
Προγράμματος, μάλλον είναι για το θεαθήναι και δεν πιστεύει ούτε η Δημοτική Αρχή 
ότι θα υλοποιηθούν.  
Για ποια κοινωνική πολιτική, απασχόληση, εκπαίδευση, νεολαία, αγροτική 
ανάπτυξη άραγε μιλά η Δημοτική Αρχή όταν όλα αυτά έχουν μπει στον Προκρούστη 
των αντιλαϊκών πολιτικών που αναδιαρθρώνονται. Η αγροτική παραγωγή διαλύεται, 
οι τιμές των προϊόντων είναι κατώτερες από το κόστος παραγωγής τους, τα εφόδια 
στα ύψη με αποτέλεσμα οι αγρότες να μη μπορούν να επιβιώσουν. 

Με βάση τα παραπάνω, είπε ο κ. Νταγκουνάκης καταλήγοντας, η Λαϊκή Συσπείρωση 
καταψηφίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά και δηλώνει ότι την 
περίοδο της διαβούλευσης, θα καλέσει τους φορείς του Δήμου Πλατανιά και τον λαό να το 
καταδικάσουν και να το απορρίψουν.  
 Τέλος, το λόγο έλαβε και πάλι ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος, 
αναφορικά με τα θέματα που έθεσε στην τοποθέτησή του ο κ. Κασσελάκης, είπε ότι το 
έργο της κατασκευής των κάθετων οδικών συνδετήριων αξόνων των Δημοτικών Ενοτήτων 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης ενώ όσον αφορά στην ακίνητη 
δημοτική περιουσία καταβάλλονται προσπάθειες αξιοποίησής της. Επίσης, αναφορικά με 
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το θέμα της βιο-αρχιτεκτονικής ο Δήμαρχος είπε ότι το θέμα αφορά Γενικό Πολεοδομικό 
Σχεδιασμό για να λάβει ως απάντηση από τον κ. Κασσελάκη ότι με τον όρο βιο-
αρχιτεκτονική εννοούσε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη Δημοτική Αρχή για την 
πραγματοποίηση δράσεων με σκοπό την σύνδεση της ιστορίας με τον πολιτισμό όπως 
π.χ. ενέργειες και δράσεις για την ανάδειξη και προστασία παλαιών ιστορικών δένδρων, 
εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Πλατανιά κ.λ.π.   
 Ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Κασσελάκη είπε ότι ο Δήμος Πλατανιά ήδη προβαίνει 
σε δράσεις περιβαντολλογικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη στοιχείων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους. Επίσης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, πραγματοποιεί δράσεις όπως 
‘’Ο Κύκλος των Φαραγγιών’’ & ‘’Η Διαδρομή των Μουσείων’’ προκειμένου αφενός να 
αναπτυχθεί η ενδοχώρα και αφετέρου να αναδειχθεί το περιβάλλον και η ανάγκη της 
διατηρησιμότητάς του. 
 Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του κ. Νταγκουνάκη λέγοντας 
ότι για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων η σύνταξη και ψήφιση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική και η ελλιπής 
κρατική χρηματοδότηση δεν πρέπει να καθίσταται ανασταλτικός παράγοντας για τον 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ενός Δήμου. 
 Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας κατά την 
οποία «υπέρ» της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013-2014 του Δήμου 
Πλατανιά ψήφισαν οι κ.κ. Δ.Σ. Σολιδάκης Εμμανουήλ, Καλαϊτζάκης Γεώργιος, 
Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καπνισάκης Αντώνιος, Δασκαλάκης Νικόλαος, Αρχοντάκης 
Χρήστος, Χηνόπουλος Αθανάσιος, Μπομπολάκης Χαρίτων, Βλαζάκης Χαρίλαος, 
Σταματάκης Ιωάννης, Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Κολομβάκης Κωνσταντίνος, 
Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Χαλακατεβάκης Ηλίας, Κολοκυθά Αικατερίνη, Μαυρογένης 
Παναγιώτης, Βολάνης Μανούσος, Μαυρεδάκης Σταύρος και Κλουβιδάκης Ιωάννης. 

«Παρών» με την ευχή να υλοποιηθεί ψήφισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. 
Κασσελάκης Ιωάννης και η Δ.Σ. κ. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα). 

«Λευκό» για τους λόγους που προανέφερε ψήφισε ο κ. Αγοραστάκης Γεώργιος και ο κ. 
Πενταράκης Αλκιβιάδης ενώ ο κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ψήφισε «κατά». 
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.   

    
ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά 2013 – 2014, 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  
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