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Αριθμ. Απόφασης 107 /2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 17/08-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: «Έγκριση Έκθεσης Διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δήμου Χερσονήσου 2019-2023»
Σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη , το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση με ώρα έναρξης 17:00 1) δια ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως
εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021
(ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της
διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό
εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης 2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω
της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ.
2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021
τεύχος Β') ΚΥΑ και την ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69/179/οικ.-1681230.08.2021 ΚΥΑ,
ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 16180/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το
άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι
επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν:
α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
1 Χειρακάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
12 Πλευράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
2 Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
13 Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ.
3 Ζαχαριουδάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος
14 Πλευράκη Δέσποινα, Μέλος Δ.Σ.
4 Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
15 Τσαντηράκης Κων/νος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
5 Μπάτσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
16 Διαμαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
6 Ματθαιάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
17 Ζερβάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
7 Μπαγουράκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
18 Ζερβάκη Ευρυδίκη, Μέλος Δ.Σ.
8 Φαζάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ
19 Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.
9 Μηλάκης Ιωάννης, Γραμματέας Δ.Σ
20 Βογιατζάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ
21 Μακράκης Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ
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10 Μαστοράκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
22 Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ
11 Μουντράκης Ευθύμιος, Μέλος Δ.Σ.
(2) Απόντες
1 Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
4 Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
2 Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ.
5 Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
3 Αναστασάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
Οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.
16180/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου.
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β. Από τους Προέδρους Κοινοτήτων.
(1) Παρόντες
Βασιλάκης Κων/νος
Κοινότητας Ανώπολης
(2) Απόντες
Μαρκάκης Δημήτριος
Κοινότητας Γουβών

Ο οποίος δεν συμμετείχε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.
16180/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου.
Ο Δήμαρχος, κ. Σέγκος Ιωάννης, προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. Πρωτ.
16180/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του Δήμου,
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχε ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Καρακατσάνης Μιχαήλ. Η προϊσταμένη λογιστηρίου κα
Σκυβαλάκη Θάνεια συμμετείχε με απομακρυσμένη σύνδεση για τυχόν διευκρινήσεις σε
θέματα αρμοδιότητας της.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κατσαμποξάκης Σπυρίδων θεωρείται απών επειδή
πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του με φυσική παρουσία στην δια ζώσης
συνεδρίαση σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69/179/οικ.-1681230.08.2021 ΚΥΑ, αν και
παρακολούθησε τη συνεδρίαση με απομακρυσμένη σύνδεση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Μηλάκης Ιωάννης, Μουντράκης Ευθύμιος, Φαζάκης Νικόλαος και Φραγκιαδάκης Βαρδής
συμμετείχαν στην συνεδρίαση με απομακρυσμένη σύνδεση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
 Πλευράκης Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το 2ο
θέμα ημερήσιας διάταξης,
 Φραγκιαδάκης Βαρδής αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης,
 Μηλάκης Ιωάννης δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος
ημερήσιας διάταξης,
 Βασιλείου Αντώνιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου
θέματος ημερήσιας διάταξης,

Βογιατζάκης Αλέξανδρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης,

Παρθενιώτης Γεώργιος προσήλθε στην ενημέρωση και αποχώρησε μετά τη
λήψη απόφασης για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανώπολης κος Βασιλάκης Κων/νος αποχώρησε κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ήταν
παρόντα είκοσι ένα(21), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το
Σώμα ότι η Δημοτική Αρχή, κατέθεσε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Χερσονήσου για να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέμα της ημερήσιας διάταξης
και το εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΗΔ 1Ο: «Έγκριση Έκθεσης Διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2019-2023»
Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο
στον κο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:
{{ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθ. 63, 86 και 267 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7-7-2010)
2. Τις διατάξεις των αρθ. 266 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ.175 του ν.4555/2018 καθώς και το άρθρο 7 του ν.
4674/2020 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
3. Τις διατάξεις των αρθ. 203 έως 207 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006) «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων»
4. 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.
5. Την αρ. 41179/23.10.2014, απόφαση ΥΠ.ΕΣ.περί ‘Διαδικασία κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράμματος & χρόνος και τρόπος υποβολής των πενταετών
επιχειρησιακών προγραμμάτων
6. Την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
7. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού
8. Το Προεδρικό Διάταγμα 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.
9. Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ
18183/13-4-2007
10.
Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’
βαθμού»
11.
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
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Ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου 2019-2023, εκπονήθηκε
βάσει των προαναφερθέντων νομικών διατάξεων και ακολουθώντας τη μεθοδολογία που
αναλυτικά περιγράφεται σε αυτές και παρατίθενται παρακάτω.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου 2019-2023 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 Δήμου, μέσα
από την ενεργή εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να καταφέρει να βελτιώσει
την ποιότητα των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών ενισχύοντας την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους .
Η Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Χερσονήσου 2015-2019, που ακολουθεί, συντάχθηκε από το αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, με ευθύνη του Δημάρχου και έχει
ως εξής:
“Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2019-2023”
Για την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τα ακόλουθα:
Προετοιμασία και οργάνωση
1.
Με την αρ.139/2019 (αρ.πρωτ.327/2019) Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 97Χ5ΩΗΜ-ΤΦΚ),
συγκροτήθηκε η ομάδα έργου, η οποία σε συνεργασία με το Τμήμα
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, θα ήταν αρμόδια για την
κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2015-2019 .
2.
Τον Ιανουάριο 2020 απεστάλησαν ενημερωτικές επιστολές και ερωτηματολόγια προς
συμπλήρωση, στις υπηρεσίες του Δήμου, ΝΠΔΔ, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες,
Επιχειρήσεις του Δήμου και στις παρατάξεις της μειοψηφίας. Συγκεκριμένα
απεστάλησαν 4 διαφορετικά ερωτηματολόγια (σε δημοτικούς συμβούλους, σε νομικά
πρόσωπα Δήμου, σε Δ/νσεις/Τμήματα και σε αιρετούς εκπροσώπους Τοπικών
Συμβουλίων). Παράλληλα απεστάλησαν 2 διαφορετικές επιστολές (σε
τοπικά/δημοτικά συμβούλια & σε προέδρους Νομικών Προσώπων).
3.
Κατά το διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 έλαβε χώρα από το Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου η συλλογή και επεξεργασία
των στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου δια μέσου των ερωτηματολογίων
και εξατομικευμένων συνεντεύξεων, όπου συνέταξε και το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού το οποίο υπέβαλλε προς έγκριση, στην Εκτελεστική Επιτροπή.
4.
Με την αρ. 14937/2-9-2020 επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου προς τους όμορους
δήμους Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδος, Οροπεδίου Λασιθίου και Αγίου Νικολάου,
ζητήθηκε η συνεργασία με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων
υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών
4
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αναφορικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Χερσονήσου 2019-2023.
5.
Με την αρ.1/2-10-2020 (ΑΔΑ Ω0Λ5ΩΗΜ-Η4Γ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
εγκρίνεται και εισηγείται το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση) στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση
6.
Με την αρ.117/30-10-2020 (ΑΔΑ Ψ297ΩΗΜ-ΣΙΟ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίνεται το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου
7.
Με την αρ.158/2020 (αρ.πρωτ.20514/9-11-2020) (ΑΔΑ ΩΥΒΗΩΗΜ-ΨΟ2) απόφαση
Δημάρχου Χερσονήσου τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η Α’ Φάση (Στρατηγικός
Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου από
09/11/2020 έως και 23/11/2020, 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 (ep@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
(https://www.hersonisos.gr/press-release/consultations/diav-ep-2019-2023.html ).
8.
Με την αρ.1/09-02-2021 (ΑΔΑ ΩΘΥΣΩΗΜ-42Γ), δημόσια συνεδρίασή της, Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης ολοκληρώθηκε το στάδιο της διαβούλευσης του
εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο, κειμένου στρατηγικού σχεδιασμού του
επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου και γνωμοδότησε θετικά υπέρ
της «Έγκρισης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ∆ήµου Χερσονήσου, όπως αυτό είχε εγκριθεί εγκρίθηκε με την
αριθ. 117/30-10-2020 (ΑΔΑ Ψ297ΩΗΜ-ΣΙΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τα ακόλουθα:
I. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
Χερσονήσου, (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το Τμήμα Προγραμματισμού
Οργάνωσης και εσωτερικού Ελέγχου, , στις 24/07/2020) να συμπληρώσουν πίνακα
προγραμματισμού Δράσεων του Ε.Π. Χερσονήσου. και να συμπληρώσουν τους
δείκτες παρακολούθησης των δράσεων του Ε.Π. του Δήμου Χερσονήσου.
II.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγρ/μού, Οργάνωσης & Εσ. Ελέγχου, υπέβαλε στις
19/03/2021 στο Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, το τελικό Σχέδιο
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, όπως το συνέταξε κατόπιν επεξεργασίας
των προτάσεων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, των
αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των προτάσεων που προέκυψαν από
τη διαδικασία διαβούλευσης.
III.
Με την αρ.πρωτ. 4572/19-03-2021 πρόσκληση Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, συγκάλεσε
σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου υπό την ιδιότητά
του ως Πρόεδρος, στις 23/3/2021.
IV. Με την αρ.πρωτ. 9544/8-6-2021 πρόσκληση Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, συγκάλεσε εκ
νέου, σε συνεδρίαση την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου υπό την
ιδιότητά του ως Πρόεδρος, προκειμένου να εγκρίνει η μη την Β΄Φάση του ΕΠ 20192023 του Δήμου Χερσονήσου.
V.
Με την αρ.02/ 11-06-2021 (ΑΔΑ ΩΓΧΔΩΗΜ-ΙΨΔ) απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής εγκρίθηκε η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου
Χερσονήσου 2019-2023 και εισηγείται η έγκρισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Χερσονήσου
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VI.

Με την αρ.12336/16-7-2021 πρόσκληση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για συζήτηση και
Έγκριση της Β’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 Δήμου
Χερσονήσου - Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός
VII. Με την αρ.90/22-07-2021 (ΑΔΑ ΩΥΟ1ΩΗΜ-ΗΔΜ)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η Β΄ ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Χερσονήσου 20192023
Το οριστικοποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου 2019-2023,
μετά την έγκριση του από το Δημοτικό 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 Δήμου 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/ .
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούμαι
όπως εγκρίνετε τις ακολουθούμενες διαδικασίες από τον Δήμο Χερσονήσου για την
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023, όπως αυτές αναλυτικά
περιεγράφηκαν στην συνημμένη στο παρόν «Έκθεση Διαδικασιών κατάρτισης ΕΠ Δ.
Χερσονήσου 2019-2023». }}
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα
και συνημμένα σε αυτή, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Τ Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4072/2012, του Ν.4555/2018 και
έπειτα από εκτενή διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Χερσονήσου για την
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023, όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στην ανωτέρω «Έκθεση Διαδικασιών κατάρτισης ΕΠ Δ. Χερσονήσου 20192023.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραμματέας
Μπατσολάκη Αργυρώ
Γούρνες
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χειρακάκης Γεώργιος
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