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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ. Πρωτ.: 12491/21-07-2016 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 19/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πλατανιά 
Αριθμ.  Απόφασης: 240/2016 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019 Δήμου 
Πλατανιά  

   
   Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 19/07/2016 και ώρα 19.45 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από 
την υπ΄αριθμ.: 12056/15-07-2016 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 τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι: 
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:        Απόντες:  
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ                         1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ   
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης                     2. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία 
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος                      3. Πατεράκης Κωνσταντίνος   
4. Καπνισάκης Αντώνιος                       4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ   
5. Δασκαλάκης Νικόλαος                           
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος                         
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     
  
 Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, 
ο νομικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος 
Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
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   Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών & 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.   
 Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους 
εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.  
  Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση 
σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019 Δήμου 
Πλατανιά  

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

ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου Πλατανιά, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος 2016 - 2019 το 
οποίο και υποβλήθηκε στην εκτελεστική επιτροπή συνημμένο του παρόντος.  
Ειδικότερα: 
Με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και με τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του 
Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή 
καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο «το Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2016-2019» του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 
 
Το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου με το υπ αριθμ. 
11573/11-7-16 μας διαβίβασε τα παρακάτω τα οποία και σας θέτω υπόψη σας για 
περαιτέρω συζήτηση και απόφαση επί αυτών.  
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Πλατανιά 
2016 - 2019 καθώς και τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου, οι οποίες 
ελήφθησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες:  
 
1.  Μετά την έγκριση του Στρατηγικού σχεδιασμού 2015-2019 του Δήμου Πλατανιά 
σύμφωνα με την 10/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός  
τέθηκε σε διαβούλευση οπότε και πάρθηκε η 1/2015 απόφαση της επιτροπής διαβούλευσης 
επιτροπής  
 
2. 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. (παρ.4 η οποία 
αναριθμήθηκε σε 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007) 
3. 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. (παρ.5 η οποία αναριθμήθηκε σε 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
185/2007) και οι σχετικές αποφάσεις είναι οι: 
α. Η 3η/2016 απόφαση του  Ν.Π.Δ.Δ.  
β. Η 10η/2016 απόφαση της ΚΕΔΗΠ 
γ. Η  14η/2015 απόφαση ΔΙΚΤΥΝΑ 
δ. Η 25η/2016 απόφαση ΔΕΥΑΒΑ 
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 Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου των Δήμων, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α' βαθμού (κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές ανώνυμες εταιρείες, 
καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού). (Παράρτημα απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 
41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') και (παρ. 5 όπως αναριθμήθηκε σε 3 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2007) 
10. 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. 
(παρ. 6 η οποία αναριθμήθηκε σε 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/07) 
 Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή με τη με αριθμ. 1/2016 Απόφασή της ενέκρινε και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου 
Πλατανιά 2016 – 2019 για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου. (παρ. 7 η οποία 
αναριθμήθηκε σε 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007) και (άρθρο 63 περ. β Ν.3852/2010)) 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει  την Β’ Φάση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Πλατανιά 2016 – 2019.     
  Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πλατανιά κ. Μπερτσουλάκη Όλγα, η οποία αφού 
προχώρησε σε λεπτομερή παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 - 2019, 
παρείχε διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήματα που υπεβλήθησαν από τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 
Πρακτικά. 
  Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης 
Κασσελάκης, ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει την Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2016 – 2019 καθώς στερείται αναπτυξιακής προοπτικής και δεν λαμβάνει 
υπόψη την ανάγκη καταγραφής & αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας μέσω της οποίας 
-στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα- θα ήταν εφικτή η εξοικονόμηση 
εσόδων προς όφελος του Δήμου Πλατανιά και κατ’ επέκταση των δημοτών του, όπως 
επανειλημμένως έχει προτείνει η αντιπολίτευση χωρίς δυστυχώς να εισακούγεται, ως 
είθισται, από την δημοτική αρχή.  
  Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» κ. Εμμανουήλ Νταγκουνάκης, ο οποίος είπε ότι το 
παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο καταψηφίζει- είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας που δεν δίνει λύσεις στα 
τεράστια προβλήματα του λαού (ανεργία, λειψυδρία κ.λπ.) αλλά εκφράζει και στηρίζει 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. 
 Τέλος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος είπε ότι η 
Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019 θέτει τους στρατηγικούς στόχους 
και τους βασικούς άξονες, βάσει των οποίων θα πορευθεί ο Δήμος Πλατανιά για να παράξει 
έργο. Όσον αφορά δε το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι δήθεν δεν εισακούγονται οι 
προτάσεις της, αυτό καταπέφτει δημιουργώντας μάλιστα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση 
πιθανότατα στερείται προτάσεων αφού επανειλημμένως η δημοτική αρχή έχει αποδείξει 
εμπράκτως ότι λαμβάνει υπόψη κάθε ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση από όπου 
κι αν προέρχεται όπως για παράδειγμα στο θέμα της έγκρισης του Τοπικού Διαχειριστικού 
Σχεδίου Απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά, κατά την συζήτηση του οποίου υιοθετήθηκε 
σχεδόν το σύνολο  των προτάσεων του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. 
Πατεράκη Κων/νου. 
  Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας αιτήθηκαν 
διευκρινήσεις, εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το 
θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 
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«Υπέρ» της έγκρισης της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019 
ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πλην των Δημοτικών 
Συμβούλων κ.κ. Κασσελάκη Ιωάννη, Τσαγκαράκη Γεωργίου, Βολάνη Μανούσου, Μπικάκη 
Γεωργίου, Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξίας, οι οποίοι καταψήφισαν για τους 
λόγους που προαναφέρονται. 
 
                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/2016 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη με αριθμ. 1/2016 
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατόπιν  διαλογικής συζήτησης 
 
 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει  τη Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
2016 – 2019 Δήμου Πλατανιά, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και είναι αναρτημένο κατά το 
πλήρες κείμενό του στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά. 
 
Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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