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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 49/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/20-02-2017 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Θέµα: «Έγκριση Έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης
Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου 2015- 2019.»

του

Επιχειρησιακού

1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 20η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.),
ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
τριάντα τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήταν:
α.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.
ιδ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ
β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιε

Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιστ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

δ Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

ιζ

ε Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιη ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

στ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

ιθ Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.

ζ Κουλούρας Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

κ

η Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆.Σ.

κα Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

θ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

κβ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ι Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ια Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κδ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

κε Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ

ιγ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κστ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ

Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

(2) Απόντες
α Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ε

β Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ

στ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

γ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ζ

Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ
Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ

δ Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 2962/15-022017 πρόσκληση του Προέδρου.
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β. Από τους Προέδρους – Εκπροσώπους ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων.

(1) Παρόντες
α

Κόµης Γεράσιµος

Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών

β

Στρατηδάκης Γεώργιος

Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου

γ
δ

Τσιχλή Αικατερίνη
ΜορφουλάκηςΕµµανουήλ

∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού

ε

Παπαγιαννάκης Ιωάννης

Τοπικής Κοινότητας Αβδού

στ

Παπαδάκης Γεώργιος

Τοπικής Κοινότητας Γωνιών

ζ

Στειακάκης Ιωάννης

Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας

η

Βασιλάκης Εµµανουήλ

Τοπικής Κοινότητας Κεράς

θ

Βραχασωτάκης Κων/νος

Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού

ι

Αµανάκης Στυλιανός

Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού

(2) Απόντες
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
ι
ια

Λαπίδης Θεόδωρος
Περβολαράκης Εµµανουήλ
Κουφαλιτάκης Γεώργιος
Σηµαιάκης Ιωάννης
Φουκαράκης Νικόλαος
Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
Φανταουτσάκης ∆ηµήτριος
Ξυδιανάκης Ηρακλής
Κουφάκης Νικόλαος
Μεθυµάκης Γεώργιος
Αργυράκης Κων/νος

∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
∆ηµοτικής Κοινότητας Ελαίας
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Τοπικής Κοινότητας Κ. Βάθειας
Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων
Τοπικής Κοινότητας Κόξαρης
Τοπικής Κοινότητας Ε. Βάθειας
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου

ιβ

Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ

Τοπικής Κοινότητας Χαρασού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 2962/15-022017 πρόσκληση του Προέδρου.
3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ.
πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Στη
συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ∆ήµου, κλάδου ΠΕ1
∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραµµατέας κ. Νηστικάκη
Αναστασία και η Ειδική Σύµβουλος του ∆ηµάρχου κα Καρπαθιωτάκη Θηρεσία για την
εισήγηση του 2ου και του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης η κα Υφαντή Σοφία
υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εισήγηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φραγκιαδάκης Βαρδής, Βασιλείου Αντώνιος, Τσαντηράκης
Κων/νος, Λαµπρινός Νικηφόρος και Μουντράκης Ευθύµιος προσήλθαν κατά την
διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.
Κατά παρέκκλιση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο από τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:
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Φιλιππάκης Κων/νος, ∆ανελάκης Γεώργιος, Μπάτσης ∆ηµήτριος, Ζαχαριουδάκης Κων/νος και
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης,
 Λουλουδάκης Απόστολος αποχώρησε µετά τη λήψη απόφασης για το 3ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης,
Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν µετά τη λήψη απόφασης για το
7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης,
Μπιτζαράκης Αντώνιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.

4. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών
ήταν παρόντα είκοσι ένα (21), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 3ο Η∆: «Έγκριση Έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου 2015- 2019.»
5. Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο
στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα, ως εξής:
{{ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθ. 63, 86, 266 και 267 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7-7-2010)
2. Τις διατάξεις των αρθ. 203 έως 207 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων»
3. Την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δοµή
και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.
4. Την αρ. 41179/23.10.2014, απόφαση ΥΠ.ΕΣ.περί ‘∆ιαδικασία κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράµµατος & χρόνος και τρόπος
υποβολής των πενταετών
επιχειρησιακών προγραµµάτων
5. Την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
6. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού
7. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία
κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
8. Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ
18183/13-4-2007
9. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆ 185/2007 «Όργανα
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού»
10.
Το ΦΕΚ 2970/4-11-2014 «Περιεχόµενο, δοµή, και τρόπος υποβολής των πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 20142019»
Σας γνωρίζουµε
To Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χερσονήσου 2015–2019 που υποβάλλεται,
προς έγκριση, εκπονήθηκε βάσει των προαναφερθέντων νοµικών διατάξεων και
ακολουθώντας τη µεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται σε αυτές και σας παραθέτουµε
παρακάτω.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χερσονήσου 2015–2019 συνιστά ένα
πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις, για την
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες. Αποτελεί προϊόν γόνιµου διαλόγου µε όλους τους φορείς της Τοπικής Κοινωνίας και
των Υπηρεσιών του, που συνέβαλλαν µε την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία τους στην
κατάρτιση του προγράµµατος. Παράλληλα είναι απόλυτα εναρµονισµένο µε τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασµού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και αξιώνουµε να
αξιοποιηθεί, ως εργαλείο τοπικής, οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης, προκειµένου να
υλοποιηθούν οι στόχοι του για το βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο
µέλλον του τόπου µας..
Στόχος είναι να αποτελέσει βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και
συντονισµού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του ∆ήµου, µέσα
από την ενεργή εµπλοκή των κοινωνικών εταίρων, προκειµένου να καταφέρει να βελτιώσει
την ποιότητα των παρεχοµένων στους δηµότες υπηρεσιών ενισχύοντας την
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τους .
Η Έκθεση ∆ιαδικασιών Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Χερσονήσου 2015-2019, που ακολουθεί, συντάχθηκε µε ευθύνη του ∆ηµάρχου και έχει ως
εξής:
“Έκθεση ∆ιαδικασιών Κατάρτισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου 2015-2019”

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Για την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Στρατηγικός Σχεδιασµός) η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάµβανε τα ακόλουθα:
Προετοιµασία και οργάνωση
Με την αρ.14/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α ΩΚΑΒΩΗΜ–Λ03), συγκροτήθηκε η
διεπιστηµονική οµάδα έργου (∆ΟΕ), η οποία ήταν αρµόδια για την κατάρτιση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2015-2019.
Τον Αύγουστο 2015 απεστάλησαν ενηµερωτικές επιστολές και ερωτηµατολόγια προς
συµπλήρωση, στις υπηρεσίες του ∆ήµου, ΝΠ∆∆, ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες,
Επιχειρήσεις του ∆ήµου και στις παρατάξεις της µειοψηφίας. Συγκεκριµένα
απεστάλησαν 4 διαφορετικά ερωτηµατολόγια (σε δηµοτικούς συµβούλους, σε νοµικά
πρόσωπα ∆ήµου, σε ∆/νσεις/Τµήµατα και σε αιρετούς εκπροσώπους Τοπικών
Συµβουλίων). Παράλληλα απεστάλησαν 2 διαφορετικές επιστολές (σε τοπικά/δηµοτικά
συµβούλια & σε προέδρους Νοµικών Προσώπων).
Με την από 4/8/2015 συνεδρίασή της η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου (∆ΟΕ),
παρουσίασε τις γενικές αρχικές κατευθύνσεις για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη
του ∆ήµου Χερσονήσου στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Χερσονήσου.
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
Κατά το διάστηµα 04.08.2015 έως 31.10.2015 έλαβε χώρα από το Τµήµα
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου η συλλογή και επεξεργασία
των στοιχείων υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου δια µέσου των ερωτηµατολογίων
και εξατοµικευµένων συνεντεύξεων, όπου συνέταξε και το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασµού που υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Με την από 3/6/2016 συνεδρίασή της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Σχέδιο
Στρατηγικού Σχεδιασµού του ∆ήµου Χερσονήσου 2015-2019.
Με την αρ. 10446/6-6-2016 επιστολή του ∆ηµάρχου Χερσονήσου προς τους όµορους
δήµους Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδος, Οροπεδίου Λασιθίου και Αγίου Νικολάου,
ζητήθηκε η συνεργασία µε στόχο τη διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων
4
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υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών
αναφορικά µε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Χερσονήσου 2015-2019.
7.
Με την αρ.2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (αρ.πρωτ.197/2016)
εγκρίνεται και εισηγείται το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση
8.
Με την αρ.251/21-6-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 63ΡΣΩΗΜΨ87) εγκρίνεται το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου
9.
Με την αρ.πρωτ.13327/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου τίθεται σε ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση η Α’ Φάση (Στρατηγικός Σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού προγράµµατος
του ∆ήµου Χερσονήσου από 12.07.2016 έως και 2.08.2016, προκειµένου να λάβουν
γνώση και να καταθέσουν τις προτάσεις και απόψεις τους τοπικοί, κοινωνικοί και
οικονοµικοί φορείς. Στους ενδιαφερόµενους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν
προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις ταχυδροµικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(diavoulefsi@hersonisos.gr) και τηλεοµοιοτυπίας. Επίσης, η έγκριση της Α΄ φάσης και
η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης µε την τοπική κοινωνία και τους φορείς
γνωστοποιήθηκε ευρέως µέσω σχετικών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου που έγιναν
στην
ιστοσελίδα
του
δήµου
(http://www.hersonissos.gr/pressrelease/press/bpadiav0716.html).
10. Με την αρ.1/2-11-2016 δηµόσια συνεδρίασή της, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης,
συνεδρίασε προκειµένου να ολοκληρώσει το στάδιο της διαβούλευσης του
εγκεκριµένου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κειµένου στρατηγικού σχεδιασµού του
επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Χερσονήσου και γνωµοδότησε θετικά υπέρ
της «Έγκρισης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ∆ήµου Χερσονήσου, όπως αυτό είχε εγκριθεί µε την αριθ.
251/2016 απόφαση του ∆Σ.
11. Η Επιτροπή συνήλθε σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 3/11/2016, κατόπιν
προσκλήσεως του ∆ηµάρχου κ. Ιωάννη Μαστοράκη (λόγω µη απαρτίας της 1ης
συνεδρίασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/2010, ΦΕΚ τ.Α΄
87/2010 και την παρ.3 του αρθ.76 του ν.3852/2010 , ΦΕΚ τ.Α΄87/2010, όπου κατόπιν
διαλογικής συζήτησης κατεγράφη η διάθεση του ∆ήµου Χερσονήσου, για συγκεκριµένα
έργα στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού – πέραν των ήδη αποτυπωµένων στο
παρόν επιχειρησιακό σχέδιο.
Για την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Επιχειρησιακός Σχεδιασµός) η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάµβανε τα ακόλουθα:
I. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου
Χερσονήσου, (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος της Γενικής Γραµµατέως του ∆ήµου
Χερσονήσου, κ. Νατάσσας Νηστικάκη στις 29.08.2016) να συµπληρώσουν πίνακα
προγραµµατισµού ∆ράσεων του Ε.Π. Χερσονήσου.
II.

III.

Στη συνέχεια, κλήθηκαν εκ νέου οι ως άνω υπηρεσίες (µέσω ηλεκτρονικού
µηνύµατος της Ειδικού Συµβούλου κ.Θηρεσίας Καρπαθιωτάκη, στις 22-11/2016 ) να
συµπληρώσουν τους δείκτες παρακολούθησης των δράσεων του Ε.Π. του ∆ήµου
Χερσονήσου.
Το Αυτοτελές Τµήµα Προγρ/µού, Οργάνωσης & Εσ. Ελέγχου, υπέβαλε στις
09/01/2017 στο ∆ήµαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, το τελικό Σχέδιο
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, όπως το συνέταξε κατόπιν επεξεργασίας
των προτάσεων των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, των
αποφάσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των προτάσεων που προέκυψαν από
τη διαδικασία διαβούλευσης.
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IV.

Με την αρ.πρωτ. 45/13-02-2017 πρόσκληση Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου, συγκάλεσε σε
συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Χερσονήσου υπό την ιδιότητά του
ως Πρόεδρος.
V. Με την από 16/2/2017 συνεδρίασή της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Β΄
ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ∆ήµου Χερσονήσου 2015-2019.
VI. Με την αρ. 3/2017 πρόσκληση, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χερσονήσου για συζήτηση και ψήφιση της Β’
Ενότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
VII.
Με την αρ.49/21-2-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίνεται η Β’
Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019, του ∆ήµου Χερσονήσου
Το οριστικοποιηµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χερσονήσου 2015-2019,
µετά την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον έλεγχο νοµιµότητας που θα
ακολουθήσει, για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, από την αρµόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ενώ θα
δηµοσιοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, παράλληλα µε την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και συγκεκριµένα στην
ιστοσελίδα: http://epota.ypes.gr/?page_id=504 .
Κατόπιν των ανωτέρω
παρακαλώ να εγκρίνετε τις ακολουθούµενες διαδικασίες από τον ∆ήµο Χερσονήσου
για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015–2019, όπως αυτές αναλυτικά
αναφέρθηκαν ανωτέρω. }}
6.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
7.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος έλαβε
υπόψη του, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ οµόφωνα
Εγκρίνει την Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού σχεδίου του
∆ήµου Χερσονήσου περιόδου 2015 – 2019, όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό
έγγραφο του κ. ∆ηµάρχου και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 49/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Μπατσολάκη Αργυρώ
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης
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