ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 1/15-07-2020 πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως (κεκλεισμένων των
θυρών) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου
Αριθμ. Αποφ : 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συζήτηση – υποβολή προτάσεων επί του Σχεδίου
Στρατηγικού Σχεδιασμού (1η Ενότητα) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου
Νικολάου 2020-2024

Στον Άγιο Νικόλαο και στο θερινό Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ οδός Εθνικής Αντισάσεως 1
σήμερα την 15η του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου, μετά από την αριθμ.
8031/25-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημ.
Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Καλογεράκη Γεωργίου, η οποία εστάλη με email την 25-6-2020
σε καθένα μέλος, και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και
στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του N. 4555/2018.
Η συνεδρίαση έγινε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
163/2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί 29 μελών ήταν παρόντες οι
κάτωθι, ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλογεράκης Γεώργιος Πρόεδρος

Μηλάκη Φωτεινή

2

Ζαχαριάδης Ιωάννης

Πετσαλάκης Μιχαήλ

3

Βάρδα Ζαχαρένια

Ορφανάκης Βασίλης

1

4

Βάρδας Ιωάννης

Πολυχρονάκη Γεωργία

5

Οικονομάκης Νικόλαος

Χριστοφάκης Μανόλης

6

Βελέντζα Βασιλική

Ζαγόρος Παναγιώτης

7
8

Μαυροειδής Γεώργιος

Αυγουστινάτος Γιώργος

Σγουρός

Οδυσσέας

και

η Στεφανάκη Μαρία

αναπληρώτρια του Μάρω Δαγιάντη

9

Σετεκαούρι
της

κ.

Γιώργος

Ζερβού

–

αναπληρωτής

Κοκκίνη

Μαρία

τακτικού μέλους

10

Μακριδάκης Σήφης

11

Βιδάκη Σοφία

12

Φουντουλάκης Σύλλας

13

Κλώντζα

Μιχαήλ

από

τον

Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου

14

Γρηγοράκης Κωνσταντίνος από τον
Εμπορικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ)

15

Ρουκουνάκης

Ιωάννης

από

τον

από

το

Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

16

Πεπόνης

Εμμανουήλ

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου

17

Λασιθιωτάκης
Μορφωτικό

Γεώργιος
Πολιτιστικό

απο

τον

Σύλλογο

Μιλάτου

18

Πάγκαλος

Εμμανουήλ

από

τον

Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου

19

Αρακαδάκης

Γεώργιος

από

το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο
αναπληρωτής
Εμμανουήλ

του
από

το

Μαρκάκης
Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδας

20

Ευαγγελιδάκης

Άγγελος

από

την

2

Ένωση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου

21

Νικολαϊδης
Σύλλογο

Ιωάννης

Εργαζομένων

από
του

το

Δήμου

Αγίου Νικολάου

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων
του Δήμου, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων του Δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών
οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό Συμβούλιο
και παρευρέθηκαν οι κάτωθι :
O Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Ζερβός Αντώνιος
κ. Θραψανιώτης Εμμανουήλ Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου, κ. Δολαψάκης Νικόλαος εκπρόσωπος
τοπικής οργάνωσης πολιτικού κόμματος Ν.Δ. κ. Μπελούκας Γεώργιος εκπρόσωπος τοπικής
οργάνωσης πολιτικού κόμματος ΚΙΝΑΛ, κ. Αλεξάκης Χαρίλαος Αντ/ρχος, κ. Βάρδας Γεώργιος
Αντιδήμαρχος, κ. Καστελλιανάκης Κων/νος Αντ/ρχος, κ. Στεφανάκης Ιωάννης Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Κοκκίνης Νικόλαος επικεφαλής Δημοτικής παράταξης ΑλλάΖουμε
τον Δήμο, κ. Βάρδας Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Καλού Χωριού, Συσκάκης Κων/νος
Πρόεδρος Κοινότητας Χουμεριάκου, Μπεμπελάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Βρουχά,
Φαρσάρης Μιχαήλ Πρόεδρος Δ.Α.Ε.Α.Ν., Γαρεφαλάκης Μιχαήλ Δ/νων Σύμβουλος Δ.Α.Ε.Α.Ν.,
Μαυρικάκης Ευάγγελος Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Μαρίνος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος,
Ελπιδοφόρος Αλέξης ειδικός συνεργάτης Δήμου .

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας της επιτροπής κ. Ελένη Κριτσωτάκη,
για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν η κ. Πρατσινάκη Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού και η κ. Δεμέτζου Μαρία Προϊσταμένη τμήματος καθαριότητας και
ανακύκλωσης του Δήμου καθώς επίσης και ο Μαυρογιάννης Γιάννης εκπρόσωπος της
εταιρείας

ΑΝΕΛΙΞΙΣ

–

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3

ΑΕ

στην

οποία

είχε

ανατεθεί

συμβουλευτικά η : “Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην
εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο
2020 – 2024”.
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδριάσεως.
Εισάγεται προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών του Προσώπων
για την περίοδο 2020-2024 συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και
οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο
στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα
πενταετίας για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της
οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Συνεχίζοντας το λόγο πήρε η κ. Πρατσινάκη Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Προγραμματισμού, η κ. Δεμέτζου Μαρία Προϊσταμένη τμήματος καθαριότητας και
ανακύκλωσης του Δήμου καθώς επίσης και ο Μαυρογιάννης Γιάννης εκπρόσωπος της
εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ στην οποία είχε ανατεθεί η : “Παροχή
υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού
προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο 2020 – 2024”, οι οποίοι
παρουσίασαν και ανέλυσαν το περιεχόμενο και τη διάρθρωση της α΄ φάσης του
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου .
Ακολούθως το λόγο πήρε η υπάλληλος του Δήμου κ. Δεμέτζου Μαρία Προϊσταμένη
Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με παράλληλα καθήκοντα στο
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στη
διαδικασία – στάδια εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου σύμφωνα με τις
παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.9.2011/τ.Α) το οποίο τροποποιεί
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το

υπ΄αριθμ.

185/2007

(ΦΕΚ

221Α΄)

ΠΔ

“Όργανα

και

διαδικασία

κατάρτισης

παρακολούθισης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού” , ορίζονται τα εξής :
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ΠΔ 185/2007 τροποποιείται ως εξής :
“1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κατάρτιση του επιχειρησιακού
προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής
περιόδου από την εκτελεστική επιτροπή η οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. Για το
σκοπό αυτό η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα
όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του». 2. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, είναι αρμόδια για την
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων
του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού
προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα». 3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1, καταργούνται. 4. Η
παράγραφος 5 του άρθρου 1 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής: «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, (επιχειρήσεις του Π.Δ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις,
ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού)

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις, η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.
6/2020 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το
σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Ενότητα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
Δήμου Αγίου Νικολάου 2020-2024, έπειτα από τη σύνταξη του σχεδίου από την Δ/νση
Προγραμματισμού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου και
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των Νομικών Προσώπων του, καθώς και γενικά στοιχεία από ολόκληρη τη χωρική
ενότητα του Δήμου.
Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 102/2020 απόφασή του
ενέκρινε το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Ενότητα) όπως του υποβλήθηκε από
την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το δημοσιοποίησε με καταχώρηση στην
ιστοσελίδα του Δήμου, για διαβούλευση.
Επί του εγκεκριμένου Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού καλείται να συζητήσει η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018) προκειμένου να θέσει τις
προτάσεις της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα
με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.9.2011/τ.Α) το οποίο τροποποιεί το υπ΄αριθμ. 185/2007
(ΦΕΚ 221Α΄) ΠΔ “Όργανα και διαδικασία κατάρτισης παρακολούθισης και αξιολόγησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄
βαθμού”» άρθρο 2 παρ. 4
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη της επιτροπής να εκφέρουν τις
απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή αλλά και τα έργα που
πρέπει να εκτελεστούν .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι
δημότες – μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, είχαν την δυνατότητα να
εκφράσουν κάποιες απόψεις και να διατυπώσουν ορισμένες γνώμες επί του ανωτέρω
θέματος.
Ο βασικότερος προβληματισμός, που εκφράστηκε από την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης αφορά στο ακόλουθο ερώτημα :
¨Με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε, πώς θα μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα;¨.
Αποτέλεσε κοινή παραδοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών το γεγονός ότι ο σχεδιασμός
δεν είναι ένας κατάλογος έργων. Θα πρέπει να θέτει στόχους, να δημιουργεί προσδοκίες,
να επιδιώκει αποτέλεσμα και σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία, που απαιτεί
προσπάθεια. Ο σχεδιασμός επηρεάζεται σαφώς από τις διεθνείς συγκυρίες, τις εθνικές
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πολιτικές, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Ο Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδος, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και
τις προτεραιότητες σε επίπεδο Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφέρειας Κρήτης, Ελλάδας,
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμιο.
Ειπώθηκαν απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τον τουρισμό και την σημερινή
κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας του covid19 γιατί
το 80% του εργατικού δυναμικού έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό. Η μονοκαλλιέργεια
αυτή, ήταν αυτή που μας έκανε να προχωρούμε ακάθεκτοι αλλά αυτή που μπορεί να μας
βυθίσει με μία πανδημία.
Το μέλος κ. Ευαγγελιδάκης Άγγελος διαφώνησε με αυτό που παρουσιάστηκε και το
χαρακτήρισε ως ΟΥΤΟΠΊΑ . Όλα που ειπώθηκαν στην παρουσίαση τα χαρακτήρισε
ευχολόγια και αναμένει τις εξελίξεις.
Το μέλος κ. Σγουρός Οδυσσέας χαρακτήρισε τη σημερινή αφετηρία πολύ σημαντική
και τόνισε ότι χρειαζόμαστε ένα όραμα .
Ο κ Δήμαρχος είπε ότι στα πλαίσια της παραπάνω διαβούλευσης, ο κάθε
ενδιαφερόμενος (πολίτης ή τοπικός φορέας) θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει
εγγράφως τις απόψεις και προτάσεις του ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα.
Παράλληλα από τη Δ/νση Προγραμματισμού έχει αποσταλεί το με αρ. πρωτ.
7701/18-6-2020 έγγραφο προς όλες τις Δ/νσεις του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα του
Δήμου για να υποβάλουν γραπτή εισήγηση με τις προτάσεις τους ανά άξονα και μέτρο. Τα
Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων θα πρέπει να λάβουν και σχετική απόφαση.
Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη για την
σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020 -2024, το
οποίο θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για
την ψήφιση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου Νικολάου
σύμφωνα με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.9.2011/τ.Α) το οποίο τροποποιεί το υπ΄αριθμ.
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185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄) ΠΔ “Όργανα και διαδικασία κατάρτισης παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού”»
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφτηκε, ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζαχαριάδης Ιωάννης
Βάρδα Ζαχαρένια

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βάρδας Ιωάννης
Οικονομάκης Νικόλαος
Βελέντζα Βασιλική
Αυγουστινάτος Γιώργος
Σγουρός

Οδυσσέας

και

η

αναπληρώτρια του Μάρω Δαγιάντη
Σετεκαούρι Γιώργος αναπληρωτής της κ.
Ζερβού – Κοκκίνη Μαρία τακτικού μέλους
Μακριδάκης Σήφης
Βιδάκη Σοφία
Φουντουλάκης Σύλλας
Κλώντζα

Μιχαήλ

από

τον

Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου
Γρηγοράκης Κωνσταντίνος

από τον

Εμπορικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ)
Ρουκουνάκης Ιωάννης από τον Ιατρικός
Σύλλογος Λασιθίου
Πεπόνης

Εμμανουήλ

από

το

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου
Λασιθιωτάκης

Γεώργιος

απο

τον

Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλάτου
Πάγκαλος Εμμανουήλ από τον Εμπορικό
Σύλλογο Αγίου Νικολάου
Αρακαδάκης

Γεώργιος

από

το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και
ο

αναπληρωτής

Εμμανουήλ

8

από

του

Μαρκάκης

το

Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδας
Ευαγγελιδάκης Άγγελος από την
Ένωση

Συλλόγου

Γονέων

&

Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου
Νικολάου
Νικολαϊδης
Σύλλογο

Ιωάννης

Εργαζομένων

Αγίου Νικολάου

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Κριτσωτάκη Ελένη

9

από
του

το

Δήμου

