ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 3/16-09-2020 πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως (κεκλεισμένων των
θυρών) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου
Αριθμ. Αποφ. 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το
Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου έτους 2021

Στον Άγιο Νικόλαο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολύκεντρο REX
σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε
τακτική επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 3 του ν. 4555/2018) μετά από την τακτική
συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για την 15-9-2020 η οποία δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, μετά από την αριθμ. 12141/03-09-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης κ.
Καλογεράκη Γεωργίου, η οποία εστάλη με email την 03-09-2020 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 .
Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 του ν. 4555/2018 (σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) ,

οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι

υφίσταται απαρτία και σύμφωνα με τους κάτωθι παρόντες ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης
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Ευαγγελιδάκης Άγγελος

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
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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. Αλεξάκης Χαρίλαος Αντ/ρχος, κ. Χαριτάκης θωμάς Αντ/ρχος
κ. Στεφανάκης Ιωάννης Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Πρατσινάκη Μαρία Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού,
κ. 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., κ.Κυβερνητάκης Κων/νος Πρόεδρος Βραχασίου,
κ. Ραπανάκης Νικόλαος Πρόεδρος Λούμα, κ. Μηναδάκης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας
Νεάπολης, κ. Μπεμπελάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Βρουχά, κ. Δρακωνάκη Μαρία
Πρόεδρος Κοινότητας Μέσα Λακωνίων, κ. Λεμπιδης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος .

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας της επιτροπής κ. Ελένη
Κριτσωτάκη, για την τήρηση των πρακτικών.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με
την παρ. 2 περ. α του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),

η

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα
Αναπτυξιακά προγράμματα και τα Προγράμματα δράσης, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα
και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου .
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, τα συμβούλια
των Κοινοτήτων του Δήμου, εισηγούνται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Περιφέρειας τους και τις
προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Συνεχίζοντας τόνισε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καταρτίστηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διανύουμε.
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Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται από έναν πίνακα που αναγράφεται ο τίτλος των
έργων στην Κοινότητα που πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται, η υπηρεσία στην
οποία ανήκουν τα έργα καθώς και ο Κ/Α του προϋπολογισμού και τέλος την
χρηματοδότηση από την οποία προκύπτει η πίστωση του κάθε έργου.
Ακολούθως το λόγο πήρε η Αναπληρώτρια Προϊστ/νη Δ/νσης Προγραμματισμού κ.
Πρατσινάκη Μαρία , η οποία εξήγησε και ανέλυσε τα μέλη το Τεχνικό Πρόγραμμα και
έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω :
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου για το έτος 2021 καταρτίστηκε από τη Δ/
νση Προγραμματισμού σε συνεργασία με τις Δ/νσεις του Δήμου και με βάση τον πραγματικό
τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάζεται, έγινε προσπάθεια να απεικονισθούν με
ρεαλιστικό τρόπο οι ανάγκες του Δήμου σε τεχνικά έργα και μελέτες για το επόμενο έτος,
λαμβάνοντας υπόψη και τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.
Οι Δ/νσεις του Δήμου πρότειναν εγγράφως τα έργα και τις μελέτες, για το έτος 2020,
έχοντας υπόψη τους τις προτάσεις που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί κατά καιρούς από τα
Συμβούλια των Κοινοτήτων για τη χωρική τους αρμοδιότητα και ιεραρχώντας τις ανάγκες.
Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της παρούσας Δημοτικής
Αρχής.
Η Δ/νση Οικονομικών έπαιξε ουσιαστικό ρόλο και παρείχε τα απαραίτητα οικονομικά
στοιχεία για τα χρηματικά υπόλοιπα των έργων που συνεχίζονται και πιθανόν δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί είτε ως προς το φυσικό είτε ως προς το οικονομικό αντικείμενό τους έως τις
31/12/2020. Επίσης έθεσε τους οικονομικούς περιορισμούς, ώστε ο Δήμος να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ταμειακές απαιτήσεις του, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυνατότητες του
Δήμου και τη διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.

Με βάση τα παραπάνω, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει :
Έργα που έχουν δημοπρατηθεί, εκτελούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη και πιθανόν να μην έχουν
ολοκληρωθεί στις 31/12/2020
Νέα έργα – Επενδύσεις, των οποίων οι μελέτες θα εκπονηθούν από τη Δ/νση Μελετών
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Μελέτες που έχουν ανατεθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη και ίσως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στις
31/12/2020 ή νέες μελέτες που θα ανατεθούν
Σχέδια Πόλης
Έργα Πολιτικής Προστασίας
Τα παραπάνω χρηματοδοτούνται: από Ιδίους Πόρους, ΣΑΤΑ, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ. Έργα που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα
χρηματοδοτικά προγράμματα θα εγγραφούν αυτομάτως στο τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό έτους 2021, με την απόφαση ένταξής τους.
Περιλαμβάνει επίσης τις προτάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου για το ΕΣΠΑ, οι οποίες είναι
έργα υψηλού κόστους και μεγάλης επενδυτικής αξίας και δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν
από ίδιους πόρους. Ο Δήμος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις Προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ
για την ένταξη και υλοποίηση αυτών των έργων.
Τα έργα καλύπτουν τους Άξονες Προτεραιότητας : Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, περιβάλλον
και Ποιότητα Ζωής, Διαβίωση: Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Πολιτική, Αθλητισμός, Πολιτισμός,
Τοπική Οικονομία- Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση και τα Μέτρα : Οικιστικό Περιβάλλον,
Προστασία και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος, Καθαριότητα και διαχείριση στερεών
αποβλήτων, Ύδρευση-Άρδευση-Αποχέτευση, Μεταφορική Υποδομή & Βιώσιμη Κινητικότητα,
Ασφάλεια και Πολιτική προστασία, Παιδεία – Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, Πολιτισμός,
Αθλητισμός, Κοινωνική μέριμνα – Κοινωνική ενσωμάτωση-Εθελοντισμός,

Αναβάθμιση

τουριστικού προϊόντος, Αγροτική Ανάπτυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021,
ανέρχεται στα 7.650.629,27 Ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 3.234.911,84 Ευρώ από Ίδιους
Πόρους, 667.091,06 Ευρώ από ΣΑΤΑ και 3.748.626,37 Ευρώ από χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ,
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Α. Τρίτσης, ΠΔΕ, Πολιτική Προστασία) και ανταποδοτικά.
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κάλεσε όλα τα
μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή
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 κ. Σγουρός Οδυσσέας λαμβάνοντας το λόγο από τον κ. Πρόεδρο είπε τα εξής :
“Η διαδικασία στην οποία συμμετείχα σήμερα, αποτελεί πλέον θεσμοθετημένα ένα
ισχυρό βήμα για την πραγματοποίηση μιας ανοικτής δημοκρατικής διαβούλευσης πάνω
στα τοπικά ζητήματα . Ο Δήμος Αγίου Νικολάου πρέπει να ενθαρρύνει και να διευρύνει τις
συμμετοχικές διαδικασίες, θεσμοποιώντας και ο ίδιος ένα διαρκές βήμα διαλόγου, στο
οποίο φορείς και πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν ενεργά τις απόψεις τους,
διαμορφώνοντας παράλληλα μια απαραίτητη δεξαμενή ιδεών, χρήσιμη και παραγωγική
για την εξέλιξη και την πρόοδο των τοπικών του κοινωνιών .
Επιθυμώ να δηλώσω “παρών” στην ψηφοφορία για την έκφραση άποψης της
Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή της Τεχνικής
Υπηρεσίας στην παρουσίαση του προγράμματος του Δήμου που εκφράζει βέβαια και τις
θέσεις και τον βαθμό προγραμματικής επεξεργασίας της εκλεγμένης δημοτικής αρχικής,
της οποίας σέβομαι το δημοκρατικό δικαίωμα να ιεραρχεί με τη δική της οπτική τις
προτεραιότητες του Δήμου και του τόπου .
Παράλληλα όμως θέλω να επισημάνω την ανάγκη εμπλουτισμού του στρατηγικού
οράματος του Δήμου, με τρόπο που θα αποτυπώνεται με σαφή τρόπο και στις χρονικές
φάσεις του τεχνικού του προγράμματος και κυρίως να εκφράσω την πεποίθησή μου γα
την ανάγκη ενός δομημένου δημοκρατικού διαλόγου που θα θεσμοποιείται σε
καθημερινή βάση, παρέχοντας κίνητρα συμμετοχής στους πολίτες και συμβάλλοντας
αποφασιστικά στη διαμόρφωσή του . Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου οφείλει να
συμπυκνώνει και να εκφράζει επαγωγικά τις διαθέσεις, τις πραγματικές ανάγκες και τις
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προτεραιότητες των κατοίκων τόσο της έδρας όσο και των οικισμών και να αποτελεί ένα
ουσιώδες εργαλείο για την επίτευξη του μεγαλύτερου βαθμού συνοχής όλων των
περιοχών του .

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και άλλα μέλη της επιτροπής τα οποία έθεσαν τις
απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί του θέματος .
Μετά την τοποθέτηση των μελών ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να
γνωμοδοτήσουν για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 2α του Ν. 4555/2018, όπως αυτό κατατέθηκε για
διαβούλευση.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το
Προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, τις διευκρινήσεις και απαντήσεις που δόθηκαν
επί του προσχεδίου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 2α του Ν. 4555/2018, και
μετά από διαλογική συζήτηση

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί κατά πλειοψηφία :

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου, υπέρ του Σχεδίου
Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγίου Νικολάου για το
έτος 2021, όπως αυτό κατατέθηκε για διαβούλευση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας .

Το μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Σγουρός Οδυσσέας δήλωσε ΠΑΡΩΝ .

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφτηκε, ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βάρδα Ζαχαρένια
Αυγουστινάτος Γιώργος

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομάκης Νικόλαος
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Σγουρός Οδυσσέας
Γαλανάκη Ελένη
Λασιθιωτάκης Γεώργιος
Πάγκαλος Εμμανουήλ
Μακριδάκης Σήφης
Μαυρικάκης Μιχαήλ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Κριτσωτάκη Ελένη
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