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Αριθ.Αποφ. 3/2022 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2022 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Χανίων 

 

Στα Χανιά, σήμερα, την  28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χανίων 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
14273/24-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 62 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  τα οκτώ (8) μέλη: 

Παρόντες: 

1. Σημανδηράκης Παναγιώτης Δήμαρχος (Πρόεδρος της Εκτελεστικής) 

2. Αλόγλου Αναστάσιος Αντιδήμαρχος 

3. Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

4. Γιαννακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

5. Ζερβουδάκη Ελένη Αντιδήμαρχος 

6. Καλογριδάκη Μιχαήλ Αντιδήμαρχος 

7. Μιχαηλάκης Στυλιανός Αντιδήμαρχος 

8. Ψαρουδάκης Νεκτάριος Αντιδήμαρχος 

Απόντες: 

1. Νικηφοράκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

2. Τσουπάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος 

3. Χαζιράκης Νικόλαος Αντιδήμαρχος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ελευθέριο Γεωργιακάκη, υπάλληλο του Δήμου Χανίων. 
Παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Φραγκιαδάκης Γεώργιος. 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί , δεν παραβρέθηκε κανείς. 
Από τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ., Βαρδάκης 
Αντώνιος-Ιωάννης Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης, Γιαννακάκης Ιωάννης ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ & 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Χατζηδάκη Χρυσή ΔΕΥΑΧ. 
 
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 14282/24-3-2022 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων κ. Φραγκιαδάκη Γεωργίου, που αφορά Έγκριση του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Χανίων και έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την  παρ. 1 του 

άρθρου 175 του N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων 
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εκπονείται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και 

Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο 

αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα». 

«Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν: 

1. Στρατηγικό Σχέδιο. 

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

1. Στρατηγικό Σχέδιο 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο: 

α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του 

Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, 

β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να 

διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, 

γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του». 

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο 

α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής 

στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, 

β. κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε 

υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα 

έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, 

γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών 

διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

δ. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου,  

ε. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, 

στ. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο − πίνακας 

προγραμματισμού, 

ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης 

όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, 

η. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος 

της τετραετίας, 

θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος για 

κάθε έτος της τετραετίας, 

ι. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης. 

3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος 

Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος. 

Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. 

Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2970/04.11.2014) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ορίζονται τα εξής: 

Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης 

επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και 

αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ A’ 221/12.09.2007) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 

89/2011 (ΦΕΚ A’ 231/29.09.2011): 

«Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως: 
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 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. 

 Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση 

των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 

 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 στον Δήμαρχο. 

 Το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος εισάγεται στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, 

επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου. 

 Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο». 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 219/2021 (ΑΔΑ:6Α1ΘΩΗ5-6Ξ5) απόφασή 

του, ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία 

διαβούλευσης διεξήχθη από 16/11/2021 έως 30/11/2021 και δέχθηκε μεγάλη απήχησή και συμμετοχής από 

τους δημότες. Επίσης συνεδρίασε η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία γνωμοδότησε σχετικά επί των 

θεμάτων του Στρατηγικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2021 απόφασή της.  

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και την αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης, προσδιορίστηκαν οι αναπτυξιακές ανάγκες και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 

Δήμος Χανίων. Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, με την αξιολόγηση και 

ενσωμάτωση των πληροφορίων που συγκεντρώθηκαν κατά τις διαδικασίες διαβούλευσης, προσδιορίστηκε το 

αναπτυξιακό όραμα και η στρατηγική του Δήμου Χανίων η οποία εξειδικεύτηκε σε ένα συνεκτικό σύνολο 4 

αξόνων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου για την 

περίοδο 2019-2023.  

Σε συνέχεια της συνοπτικής παρουσίασης των αξόνων, μέτρων και στόχων του Επιχειρησιακού 

προγράμματος  του Δήμου Χανίων υποβάλλουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου το Σχέδιο 

Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χανίων 2019 – 2023 προκειμένου να το θέσει με τη σειρά της για 

συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολουθεί το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χανίων 2019 – 2023. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

1. την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα,  
2. την παρ.β του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
3. την ΥΑ 41179 (ΦΕΚ Β 2970 2014) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  το  4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 Δήμου Χανίων, το κείμενο 

του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2022 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Σημανδηράκης Παναγιώτης 

 

   Δήμαρχος Χανίων 
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 1. Σημανδηράκης Παναγιώτης Δήμαρχος  

     (Πρόεδρος της Εκτελεστικής) 

 2. Αλόγλου Αναστάσιος Αντιδήμαρχος 

3. Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

4. Γιαννακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

5. Ζερβουδάκη Ελένη Αντιδήμαρχος 

6. Καλογριδάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος 

7. Μιχαηλάκης Στυλιανός Αντιδήμαρχος 

8. Νικηφοράκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

9. Τσουπάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος 

10. Χαζιράκης Νικόλαος Αντιδήμαρχος 

11. Ψαρουδάκης Νεκτάριος Αντιδήμαρχος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ελευθέριος Γεωργιακάκης 


