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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1ο/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Στο Λιμάνι Χερσονήσου, στις 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στο Δημοτικό
Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, (οδός Ελευθερίας, 50 Λιμ. Χερσονήσου)
συνήλθε σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση (λόγω μη απαρτίας της προηγούμενης ημέρας)
στην πρώτη για το έτος συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου
Χερσονήσου, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου κ. Γιάννη Μαστοράκη (σύμφωνα με την παρ.1
άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α' και την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α').

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
'Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του σχεδίου

στρατηγικού

σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου - εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο'.

Παρόντα ήταν 8 μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης (νόμιμη απαρτία στη δεύτερη συνεδρίαση)
1. Γιάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος Δ. Χερσονήσου
2. Νικόλαος Βασιλάκης
3. Γυαλιτάκη Μαρία
4. Παπαγιαννάκης Γιάννης
5. Μαραγκάκη Ελένη
6. Κομονταχάκης Γιάννης
7. Δρόσου Ρένια Καμηλάκη
8. Πετσαλάκης Μιχάλης
9. Ανδρεαδάκης Δημήτριος
10. Ζαρωνάκη Ελένη
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Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του Δήμου Χερσονήσου, Ελένη Μαραγκάκη.

Ο Δήμαρχος αφού καλοσώρισε τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και ελέγχθηκε ότι
τηρείται η νόμιμη απαρτία, εισηγήθηκε ως εξής το Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 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. Σταθερή επιδίωξή μας, για την
επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι να αποτελέσει βασικό
πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των οργάνων
διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου, μέσα από την ενεργή εμπλοκή της τοπικής
κοινωνίας των πολιτών σε αυτό με ευρεία κοινωνική συναίνεση, αποδοχή και συμμετοχή.
Κατευθυντήρια γραμμή μας είναι «ο Δήμος αρωγός στον πολίτη, φιλικός στον επισκέπτη,
πυλώνας τοπικής ανάπτυξης» με πίστη σε μια Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη.
Θέτοντας προτεραιότητα την ποιότητα της καθημερινής ζωής, την κοινωνική πολιτική, τα
έργα υποδομής στην Παιδεία, στον Τουρισμό και στον Πολιτισμό, ευελπιστούμε ότι με
γνώμονα τη χρηστή διαχείριση και τη συνεχή διεκδίκηση θα πετύχουμε τα βέλτιστα
δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Δήμου μας Ευελπιστώ το παρόν τεύχος
Επιχειρησιακού
συστράτευσης

Προγράμματος

Δήμου

Χερσονήσου

να

αποτελέσει

εφαλτήριο

όλων των ενεργών φορέων της τοπικής κοινωνίας προς την επιτυχή

υλοποίηση του κοινού οράματος προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος παρουσίασε τα βήματα και τη σειρά τους για την έγκριση του
Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου 2014-2019 ως εξής:

«Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'): «Το
επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίζεται ως ακολούθως:
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1. 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 σχετικά µε την υφιστάµενη
κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου και
συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, το οποίο υποβάλλει στην
εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο
δηµοτικό συµβούλιο, συνεργάζεται µε τους όµορους δήµους για τη διασφάλιση του
συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών
συνεργασιών.
3. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό
συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, τίθεται
προς συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (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.
5. 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.
6. Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας (1)
εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και
τις δράσεις που το αφορούν.
7. 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.
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8 .Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος στο
δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των
διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του δήµου.
9. Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για την
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
(άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήµου και δηµοσιοποιείται
µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.» Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών του Σώµατος την
απόφαση 2/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής και στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά το
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου
2015-2019 (Α΄Φάση), όπως αυτό καταρτίστηκε από τη ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου που
ορίστηκε σύµφωνα µε την αρ. 14/2015 απόφαση του κ.∆ηµάρχου.
Στο τρίτο μέρος της παρουσίασης του Δημάρχου, ο ίδιος παρουσίασε αναλυτικά το
Σχέδιο όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη 251/2016 ΑΔΣ
«Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου (παρ. 8 άρθρο 2 Π.∆. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007
τεύχος Α’) (Απόφαση 2 µε αρ. πρωτ.197/2016 Εκτελεστικής Επιτροπής)»
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε διάλογος και απαντήθηκαν από τον Δήμαρχο σχετικά
ερωτήματα.
Η επιτροπή διαβούλευσης, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω που εισηγήθηκε και
παρουσίασε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κος Γιάννης Μαστοράκης,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

«Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Χερσονήσου (παρ. 8 άρθρο 2 Π.∆. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007
τεύχος Α’) (Απόφαση 2 µε αρ. πρωτ.197/2016 Εκτελεστικής Επιτροπής)» όπως εγκρίθηκε
με την αριθ. 251/2016 ΑΔΣ Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Μαστοράκης
Γούρνες, 14/11/2016
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