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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αρ. Πρωτ.:319/8-01-2013   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  
Απόσπασμα από τo πρακτικό της 27/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πλατανιά 
Αριθμ.  Απόφασης: 396/2012 

 
Θέμα: Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-
2014 Δήμου Πλατανιά 
 
Στο Γεράνι, σήμερα 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 
26938/24-12-2012 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 (20) μέλη και ονομαστικά οι: 
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου   Απόντες  

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ   1. Σταματάκης Ιωάννης  
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος   2. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη   
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης   3. Παρασκάκης Κων/νος 
4. Καπνισάκης Αντώνιος   4. Μαυρεδάκης Σταύρος  
5. Δασκαλάκης Νικόλαος    5. Κλουβιδάκης Ιωάννης 
6. Αρχοντάκης Χρήστος    6. Βολάνης Μανούσος  
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                             7. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 
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  
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Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης 
καθώς και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα 
μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 
παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα: 
1. Τροπ/ση της με αριθμ. 304/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.  
2. Ανάκληση της με αριθμ. 391/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 

με αριθμ. 434/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Τροποποίηση 
Πρ/σμού έτους 2012» λόγω εσφαλμένων Κ.Α. και λήψη νέας απόφασης   

3. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (τύπου Β’) που 
θα χορηγηθούν το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/95 , όπως ισχύει, 
και του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012.   

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον 
χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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: Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-
2014 Δήμου Πλατανιά 
 
 Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 1ου θέματος 
ημερησίας διάταξης ανέφερε 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 και περαιτέρω συνέταξε φάκελο με τις 
θέσεις των Τοπικών Κοινοτήτων όπως διατυπώθηκαν στο με αριθμό πρωτ:15709/5-7-
2012 ερωτηματολόγιο το οποίο τους απέστειλε, 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 μετά από επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των δεδομένων και με τις 
κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής, έλαβε εντολή να συντάξει το παρόν σχέδιο 
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Στρατηγικού Σχεδιασμού. η οποία και έλαβε την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Δήμου με τη με αριθμ. 3/2012 Απόφασή της.   
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του παρόντος Σχεδίου από το Σώμα του 
Δημοτικού Συμβουλίου.    
 Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ο οποίος έλαβε στην 
συνέχεια τον λόγο αφού συνεχάρη τους υπαλλήλους που εκπόνησαν το Σχέδιο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πλατανιά για το οποίο δήλωσε σύμφωνος, επεσήμανε 
την ανάγκη να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης τις υπηρεσίες του Δήμου, με 
αποτελεσματικότητα και ποιότητα. Στην συνέχεια ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι ο 
΄΄Καλλικρατικός΄΄ Δήμος Πλατανιά ‘’φέρει’’ πληγές των Καποδιστριακών  Δήμων και 
πρόσθεσε ότι η Αυτ/ση θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο αυτ/κό ρόλο και να στερείται 
διγλωσσίας.  
      Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Δήμου Πλατανιά - Νέα 
Εποχή» κ. Γεώργιος Αγοραστάκης ο οποίος έλαβε στην συνέχεια τον λόγο, επίσης 
συνεχάρη τους υπαλλήλους του Δήμου για την εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Πλατανιά το οποίο χαρακτήρισε πλήρες, εκφράζοντας την 
βεβαιότητα ότι το παρόν Σχέδιο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της 
δημοτικής αρχής. Συνεχίζοντας ο κ. Αγοραστάκης αναφέρθηκε στη μετά ‘’Καλλικράτη’’ 
εποχή, επισημαίνοντας ότι ο κοινωνικός τομέας αποκτά μια άλλη προτεραιότητα, που 
πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη καθώς έχει διαρραγεί η κοινωνική συνοχή ενώ 
καταλήγοντας χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι 
έχει περιοριστεί δραματικά η δυνατότητά της να παρεμβαίνει προκειμένου να αντιμετωπίζει 
σημαντικά προβλήματα των δημοτών. 
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.   

                ΑΠΟΦΑΣΗ 396/2012  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη: 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν 

με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) 
 Την υπ’ αριθμ. 3/2012 εγκριτική Απόφαση - Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για 

το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο συνέταξε η υπηρεσία προγραμματισμού 
συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών 
προσώπων του, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής για τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του Δήμου  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
1. Ψηφίζει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πλατανιά όπως αυτό εμφανίζεται 
στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.   
 
2. Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) 
εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, καθώς και με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά. 
Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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