Hράκλειο,21-1-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γραφείο
ΠΡΟΣ: τον Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Κρήτης
κο Θ. Καρούντζο

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο
Αγ. Τίτου 1 – 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛ.: 2810399100
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κύριε Γενικέ,
Γνωρίζοντας τον τρόπο δουλειά σας και το προσωπικό σας ενδιαφέρον σε θέματα
που αφορούν την περιφέρεια και την πόλη μας ειδικότερα, μαζί με την πεποίθηση
ότι συμμερίζεστε τις απόψεις μας για τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως
Δημοτική Αρχή, με αφορμή τη συνάντηση εργασίας, σας υποβάλλουμε συνοπτικά,
σε πίνακα, τα έργα και τις παρεμβάσεις (με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς)
που

θα

μπορούσαν

να

ενταχθούν

για

χρηματοδότηση

από

Εθνικούς

και

Ευρωπαϊκούς Πόρους.
Τα έργα και οι μελέτες που προτείνονται αποτυπώνουν το Όραμα και το
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτός είχε αποτυπωθεί και
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας
που εκπόνησε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2008-2010), στο οποίο τέθηκαν οι
Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι προς τους οποίους κινείται πλέον ο Δήμος μέσα
από τα εξειδικευμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης (προς αυτήν την κατεύθυνση
έχουν καταρτιστεί το Ε.Π.Δ. του 2009 και το Ε.Π.Δ. του 2010).
Το σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, ως χωρική ενότητα, για την περίοδο 2008-2010,
αφορά

στη:

«δημιουργία

μιας

σύγχρονης,

λειτουργικής,

φιλικής,

συμμετοχικής και ανθρώπινης πόλης, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».
Ο Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου αναφέρεται σε 14 θεματικές
ενότητες (η αναφορά δεν είναι ιεραρχημένη):
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1. Μεγάλα έργα και παρεμβάσεις

9. Υποδομές

2. Κοινωνική Πολιτική

10. Περιβάλλον

3. Καθημερινότητα

11. Καθαριότητα

4. Πολιτισμός

12. Φροντίδα για τα Διαμερίσματα

5. Αθλητισμός

13. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

6. Νεολαία

14. Θεσμικές διεκδικήσεις.

7. Εκπαίδευση
8. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στις ακόλουθες τέσσερις
βασικές κατευθύνσεις:


Στη δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του
δημότη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.



Στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου και του πολιτιστικού ρόλου του
Δήμου.



Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση οικολογικής
συνείδησης (Πράσινο Ηράκλειο).



Στην αποκεντρωμένη λειτουργία και στην ενεργή συμμετοχή του δημότη
και των παραγωγικών τάξεων.

Για την υλοποίηση του στρατηγικού προγραμματισμού η Δημοτική Αρχή έχει
δεσμευτεί για μια σειρά έργα και δράσεις, άλλες από τις οποίες βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη και άλλες δρομολογούνται.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον σας.

Γιάννης Κουράκης
Δήμαρχος Ηρακλείου
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I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Όπως προβλέπεται από τη Διαχειριστική Επάρκεια και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της, η Τεχνική Υπηρεσία με τα αρμόδια τμήματά της έχει ως στόχο τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση μελετών και έργων που αφορούν στο σύνολο
του Δήμου. Όπως εύκολα διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια οι συγκεκριμένες
παρεμβάσεις σε υποδομές και μεγάλα έργα έχουν αλλάξει δραστικά την εικόνα της
πόλης, δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Α. ΕΡΓΑ ΩΡΙΜΑ [Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ]
α). Για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης για
χρηματοδότηση, στο Πρόγραμμα ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ οι παρακάτω μελέτες:
ΤΙΤΛΟΣ
Ανάπλαση

–

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ανακατασκευή

της

οδού

3.777.000,00 €

ανακατασκευή

της

οδού

2.500.000,00 €

ανακατασκευή

της

οδού

4.500.000,00 €

ανακατασκευή

της

οδού

1.981.085,00 €

περιοχής

4.000.000,00 €

Ούλαφ Πάλμε
Ανάπλαση

–

Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ανάπλαση

–

Παπαναστασίου
Ανάπλαση

–

Παρασκευοπούλου
Κατασκευή

οδού

Μπεντεβή

με

σύνδεσης
περιοχή

Κατσαμπά

(Εμμανουήλ Ξάνθου)
β).

Έργα έτοιμα προς δημοπράτηση:

Ανάπλαση οδού Ατλαντίδος

1.000.000,00 €.
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γ). Μελέτες διαμόρφωσης:
Για τις περιοχές: Χρυσοπηγή – Ανάληψη – Κατσαμπά – Πόρο – Πατέλες και
Φορτέτσα εκπονήθηκαν 12 μελέτες που είχαν χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π.
Κρήτης και αφορούν στην αναβάθμιση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων. Οι
μελέτες αυτές οδηγούν σε αντίστοιχα έργα – παρεμβάσεις που μπορούν να
προταθούν προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ μετά από σχετικές προσκλήσεις. Οι
μελέτες που εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν είναι:
ΤΙΤΛΟΣ
Διαμόρφωση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

πεζοδρομίων

οδών

1.400.000,00 €

Κομνηνών & Κονίτσης Πόρου. Εκκρεμεί
έγκριση

Εφορίας

Προϊστορικών

και

Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Διαμόρφωση
οδών

–

αναβάθμιση
Κατσαμπά.

περιοχής

έγκριση

πλέγματος

Εφορίας

2.500.000,00 €

Εκκρεμεί

Προϊστορικών

και

Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά

1.500.000,00 €

και Ιερωνυμάκη.
Διαμόρφωση

πλέγματος

περιοχής Άνω Φορτέτσας.
έγκριση

Εφορίας

πεζοδρόμων

450.770,00 €

Εκκρεμούν

Βυζαντινών

και

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και έγκριση
Περιβαλλοντικών όρων.
Διαμόρφωση
Κάσσου.

οδών

Εκκρεμούν

Βυζαντινών

και

Ναυαρίνου
έγκριση

και

379.286,00 €

Εφορίας

Μεταβυζαντινών

Αρχαιοτήτων και έγκριση Περιβαλλοντικών
όρων.
Διαμόρφωση
Αχιλλέως,
έγκριση

Ασκληπιού,

οδών
Αλατσάτων.

Εφορίας

493.770,00 €

Εκκρεμούν

Βυζαντινών

και

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και έγκριση
Περιβαλλοντικών όρων.
Αναμόρφωσης

κοινόχρηστων

χώρων

334.928,47 €

περιοχή Κάτω Φορτέτσας. Εκκρεμούν
έγκριση

Εφορίας

Βυζαντινών

και

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και έγκριση
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Περιβαλλοντικών όρων.
Διαμόρφωση
Αναλήψεως

πλατείας

κεντρικής
(Εξωτερικός

Προμ.

1.520.000,00 €

Αγίου

Δημητρίου). Εκκρεμούν έγκριση Εφορίας
Βυζαντινών

και

Μεταβυζαντινών

Αρχαιοτήτων, έγκριση ΕΠ.Α.Ε. και έγκριση
Επιστημονικής

επιτροπής

Δήμου

Ηρακλείου.
Διαμόρφωση
περιοχής
Πλεύρη,

δικτύου

Αναλήψεως
Ουράνη).

πεζοδρόμων
(οδοί

Εκκρεμούν

826.000,00 €

Εξηκίου,
έγκριση

Εφορίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Αρχαιοτήτων και έγκριση Επιστημονικής
επιτροπής Δήμου Ηρακλείου.
Πεζοδρόμηση

οδού

τμήματος

291.312,00 €

Αναλήψεως. Εκκρεμούν έγκριση Εφορίας
Βυζαντινών

και

Μεταβυζαντινών

Αρχαιοτήτων και έγκριση Επιστημονικής
επιτροπής Δήμου Ηρακλείου.
οδού

Αναβάθμιση

Τ.

Γεωργιάδη

844.900,00 €

περιοχής Αναλήψεως – Χρυσοπηγής,
εκκρεμούν έγκριση Εφορίας Βυζαντινών
και

Μεταβυζαντινών

Αρχαιοτήτων

και

έγκριση Επιστημονικής επιτροπής Δήμου
Ηρακλείου.
Διαμόρφωση

περιοχής

οδών

Χρυσοπηγής

(Μ.

1.000.000,00 €

Κωνσταντίνου,

Γράμμου, Μιλτιάδου). Εκκρεμεί έγκριση
Εφορίας

Προϊστορικών

και

Κλασσικών

Αρχαιοτήτων.
δ)

Μελέτες που έχουν ανατεθεί:
ΤΙΤΛΟΣ

Μελέτη

ανέγερσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βρεφονηπιακού

100.012,11 €

Βρεφονηπιακού

138.208,19 €

σταθμού Δαφνών.
Μελέτη

ανέγερσης

ΙΒ΄
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σταθμού Δήμου Ηρακλείου.
Μελέτη βελτίωσης/επέκτασης υφιστάμενου

297.506,72 €

Βρεφονηπιακού σταθμού «ΜΗΤΕΡΑ» στον
Άγιο Ιωάννη.

Β. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010
ΤΙΤΛΟΣ
Ανάπλαση

πλατείας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ελευθερίας

και

3.500.000,00 €

πλατείας Δασκαλογιάννη [ωριμότητα έως
Φεβρουάριο 2010].
Ανάπλαση οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

800.000,00 €

Διαμόρφωση Λ. Νικ. Πλαστήρα.

800.000,00 €

Ανακατασκευή

πεζοδρομίων

και

500.000,00 €

οδοστρώματος των οδών Μητσοτάκη Χρονάκη - Ανδρεαδάκη – Κορωναίου.

Γ. ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν και αφορούν Έργα στην Παλιά Πόλη:
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕ-1

Διαμόρφωση

Δελημάρκου,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

πεζόδρομου

εγκεκριμένη

οδού

1.000.000,00 €

μελέτη

εφαρμογής (απαιτείται επικαιροποίηση των
τευχών δημοπράτησης)
ΠΕ-4

Διαμόρφωση

πεζόδρομου

οδών

1.000.000,00 €

Κριτοβουλίδου - Αρχανών, εγκεκριμένη
μελέτη

εφαρμογής

επικαιροποίηση

(απαιτείται

των

τευχών

δημοπράτησης)
ΠΕ-5

Διαμόρφωση

πεζόδρομου

Τριφύτσου–Καλλονάδων,
μελέτη

εφαρμογής

επικαιροποίηση

των

οδών

1.000.000,00 €

εγκεκριμένη
(απαιτείται
τευχών

δημοπράτησης)
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Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου οδού
Δ.Μποφώρ -

Προμαχώνα

Sabionara

400.000,00 €

η

μελέτη βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Διαμόρφωση βόρειου τμήματος πλατείας
Κορνάρου,

η

μελέτη

βρίσκεται

300.000,00 €

προς

έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Διαμόρφωση περιοχής κόλπου Δερματά

800.000,00 €

από πρώην Ξενία έως Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας(Περιοχή 2), η μελέτη βρίσκεται
προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Ανάπλαση

Τμήματος

του

Παραλιακού

400.000,00 €

μετώπου της Παλιάς Πόλης δίπλα στον
Προμαχώνα Αγ. Ανδρέα (περιοχή 6), η
μελέτη βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Ανάπλαση

οδών

Δικαιοσύνης,

Ίδης,

1.800.000,00 €

Καλοκαιρινού, Έβανς, 1821, οι μελέτες
βρίσκονται

σε

φάση

αναμόρφωσης

οριστικής μελέτης.

Δ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Έχει κατατεθεί το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ το οποίο στοχεύει στη βελτίωση
των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση
δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού
περιβάλλοντος. Το συνολικό ύψος του προτεινόμενου σχεδίου υλοποίησης για το
Δήμο

Ηρακλείου

προϋπολογίζεται

στο

ποσό

των

1.500.000,00

ευρώ.

Το

συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει κατατεθεί και αναμένεται σχετική έγκριση.
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Ερωτήματα – Εκκρεμότητες
Το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Ηρακλείου
Κρήτης» (Πρόσκληση 195) είχε ενταχθεί στο Γ Κ.Π.Σ. και εκτελέστηκε το 30% του
συμβατικού αντικειμένου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ερωτάται η δυνατότητα
ένταξής του στο ΕΣΠΑ.

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Η Διεύθυνση με τα αρμόδια τμήματα ασχολείται κυρίως με θέματα πολεοδομικών
μελετών και εφαρμογών Σχεδίου Πόλης, με μελέτες που αφορούν στην προστασία
και ανάδειξη της παλιάς Πόλης και του ενετικού οχυρωματικού περιβόλου, τον
έλεγχο και την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως και την εφαρμογή Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).
Α. ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Αναστήλωση-Διαμόρφωση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της

Πύλης

200.000,00 €

Ιησού σε εκθεσιακό χώρο για τη ζωή και
το έργο του Ν. Καζαντζάκη η μελέτη
βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Συντήρηση- αποκατάσταση

1.000.000,00 €

παραθαλάσσιου τείχους
Στερέωση Αποκατάσταση Πύλης Ιησού, η

1.000.000,00 €

μελέτη βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Στερέωση Αποκατάσταση Πύλης

1.000.000,00 €

Παντοκράτορα, η μελέτη βρίσκεται προς
έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ
Στερέωση Αποκατάσταση Τείχους οδού Δ.

3.000.000,00 €

Μποφώρ, η μελέτη βρίσκεται προς έγκριση
στο ΥΠ.ΠΟ
Στατική αποκατάσταση λιθεπένδυσης

2.500.000 €

Προμαχώνα Μαρτινέγκο (OREKIONE)

Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που έχουν ανατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου
και θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Αμφιθέας»

250.000 €

«Αγίας Ειρήνης- Κορακοβούνι- Μαραθίτης»

650.000 €

«Κάτω Κατσαμπά- μετόχι Παπά Τίτου-

200.000 €

Παγκρήτιο»
«Ανατολικού κέντρου»

400.000 €

«Καμινίων»

250.000 €

«Κορώνη»

150.000 €

«Φορτέτσας»

200.000 €

«Πατελλών»

200.000 €

«Γουρνών»

300.000 €

«Άη Γιάννη Χωστού»

250.000 €

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και έρευνες για την ολοκλήρωση των
Πολεοδομικών Μελετών.
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων

300.000 €

Μελέτη φράγματος Δαφνών

300.000 €

Έρευνα των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο

90.000 €

χώρο
Έρευνα των ρηγμάτων στο χερσαίο τμήμα

300.000 €

στις προς πολεοδόμηση περιοχές Δήμου
Ηρακλείου

Δ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ στα διοικητικά όρια
του Δήμου Ηρακλείου έχει προκηρυχθεί και ελέγχονται οι προσφορές των
ενδιαφερομένων, με προϋπολογισμό 500.000 €.
Ε. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης των τευχών προκήρυξης για την
ανάθεση εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών στις περιοχές:
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Φοινικιά»

1.600.000 €
600.000 €

«Βούτες»

1.200.000 €

«Γιοφυράκια»

900.000 €

«Κόμβος Μεσσαράς»-«Ζώνη
Χονδρεμπορίου»

130.000 €

«Γεωλογική Μελέτη Γ.Π.Σ. Δ.Η. (β΄στάδιο)

ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ που βρίσκονται εντός
του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης, με προϋπολογισμό 500.000 €.

Ζ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στις περιοχές:
Σκαλάνι- Βασιλειές, με προϋπολογισμό 650.000 €.
Η. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
- για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, με προϋπολογισμό 39.230.000 €.
- για την απαλλοτρίωση των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή που θα
κατασκευαστεί το φράγμα Δαφνών, με προϋπολογισμό 5.000.000 €.

Ερωτήματα - Εκκρεμότητες
Αποπληρωμή του υποέργου ΙΙ «Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών και
ψηφιακών δεδομένων» του έργου «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και
Εξυπηρέτηση του Πολίτη στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» του Μέτρου 2.4 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ).
Για το εν λόγω υποέργο προϋπολογισμού 235.000 + Φ.Π.Α. 44.650 = 279.650 €
έχει πληρωθεί μόνον η προκαταβολή 47.000 €, ενώ εκκρεμεί η πληρωμή του
υπόλοιπου ποσού 232.650 € στον ανάδοχο.
Σημειώνουμε ότι από την ΚτΠ εστάλη προς το ΥΠΕΣ (αρ. πρωτ. 155.684/ΨΣ
17740-Β)

η

θετική

γνωμοδότηση

με

την

προϋπόθεση

επιλεξιμότητας

για

συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία την πραγματοποίηση της πληρωμής
έως 31/12/09. Παρά ταύτα η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε και παραμένει σε
εκκρεμότητα η αποπληρωμή του υποέργου.
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ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με τον Προγραμματισμό των δράσεων
συνολικά του Δήμου, την κατάρτιση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού και
των Ετησίων Προγραμμάτων δράσης, τα θέματα Ποιότητας, θέματα Ψηφιακής
Σύγκλισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εν γένει την Εφαρμογή της
Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου.
Στα πλαίσια της διάχυσης της γνώσης που προκύπτει από την εφαρμογή των νέων
Τ.Π.Ε.

ο

Δήμος

ανέλαβε

την

πρωτοβουλία

σύστασης

του

δικτύου

«ΙΚΑΡΟΣ» μεταξύ των Δήμων Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα το αρμόδιο Τμήμα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ασχολείται με την
παρακολούθηση

και

την

υποβολή

προτάσεων

σε

ευρωπαϊκά

και

εθνικά

προγράμματα.
Στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος Ηρακλείου και ως
απόρροια της νέας αντίληψης για τη δημόσια διοίκηση που εφαρμόζεται από
τις Υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος ηρακλείου απέσπασε το Εθνικό Βραβείο
Ποιότητας από το ΥΠ.ΕΣ το Μάιο του 2008 μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του
Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α). Κατόπιν αυτού, ο Δήμος ανέλαβε την
πρωτοβουλία σύστασης δικτύου για τη διάδοση και εφαρμογή του Κ.Π.Α.
στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην Κρήτη.
Τμήμα Πληροφορικής προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Ψηφιακή Σύγκλιση
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των

1.165.000 €

πολιτών από τα αθλητικά κέντρα του Δήμου
Ηρακλείου και του Παγκρητίου Σταδίου
Ανάπτυξη Ευφυούς Οικισμού στις Βασιλειές

1.700.000,00 €

Ηρακλείου Κρήτης
Ψηφιακή

πληροφόρηση,

Υπηρεσίες

και

501.112,98 €

Μάθηση για Ομογενείς και Αλλοδαπούς –
«Ξένιος» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
Ηλεκτρονική κάρτα στάθμευσης στο Δήμο

606.995,20 €

Ηρακλείου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεφροντίδας και
κατ’

οίκων

τηλεπαρακολούθησης

1.696.356,00 €

για

ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες
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πληθυσμού
Δημιουργία Διαδημοτικής Δικτυακής Πύλης

574.258,30 €

της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Κρήτης
Ψηφιακή διαδραστική πλατφόρμα προβολής

700.000,00 €

της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Ηρακλείου
Δημιουργία

Web

TV

ενημερωτικού

643.500,00 €

Υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για τον

768.500,00 €

περιεχομένου για τους Πολίτες
πολίτη/επισκέπτη και το προσωπικό του
Δήμου Ηρακλείου
Ανάπτυξη

δράσεων,

αναβάθμιση

ολοκλήρωση

ψηφιακών

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

και

700.000,00 €

υπηρεσιών
του

Δήμου

Ηρακλείου
Δημιουργία

διαδικτυακής

ηλεκτρονικής

3.048.185,00 €

βιβλιοθήκης για την παροχή πολιτιστικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες
Δημιουργία διαδικτυακού φεστιβάλ νεολαίας

486.540,00 €

για οπτικοακουστικά μέσα

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
πρώτης

πρόσκλησης

υποβολής

του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της

προτάσεων,

στο

πλαίσιο

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ" 2007 – 2013,
υπέβαλε τρεις προτάσεις και πιο συγκεκριμένα:
ΤΙΤΛΟΣ
«Ηράκλειο-Λεμεσός: πόλεις με ταυτότητα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
816.191,13 €

Μοντέλα ανάπτυξης αστικού τουρισμού»
Δίκτυο Στήριξης της Καινοτομίας και

490.000 ,00 €

Χρηματοδότησης της Νέας
Επιχειρηματικότητας
«Δίκτυο: Γυναίκες σε Δράση»

410.000,00 €
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ι. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου
Έργο: Ολοκλήρωση Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτηςκατασκευή ειδικού Θεατρολογικού και γενικού Εξοπλισμού.

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ
Η μελέτη της Β Φάσης (θεατρολογικός και λοιπός εξοπλισμός) έχει παραδοθεί και
διορθώνεται μετά από έλεγχο που διενεργείται από την Τεχν. Υπηρεσία ΔΕΠΤΑΗ.
Έχουν γίνει ήδη δύο διορθώσεις και η μελέτη έχει αποσταλεί στον Τεχνικό
Σύμβουλο για τον δικό του έλεγχο και σχόλια.
Προγραμματίζεται κοινή συνάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας, Μελετητών και Τεχν.
Συμβούλου για την οριστικοποίηση της μελέτης.
Εκτιμάται ότι η μελέτη θα είναι πλήρης και έτοιμη για δημοπράτηση, τέλος
Φεβρουαρίου 2010.
2. ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου της Β Φάσης θα είναι 16.000.000.€
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Το αίτημα θα υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010. Η έγκριση θα δοθεί από
τον Υπουργό μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Έργων της ΓΓΔΕ.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ
Το

Τεχνικό Δελτίο θα υποβληθεί αμέσως μόλις δημοσιευθεί η Προκήρυξη του

αντίστοιχου μέτρου από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης.
Παράλληλα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και το χρηματοδοτικό σχήμα για την
κατασκευή

της Β Φάσης (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, Δήμος), για να μπορέσουν να

αναγραφούν οι χρηματοδοτήσεις και να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης.
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II. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
Σε ότι αφορά στις μελέτες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία αφενός
ορισμένων

από

τα

παρακάτω

έργα

και

αφετέρου

του

μακροπρόθεσμου

σχεδιασμού της ΔΕΥΑΗ, κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

ΤΙΤΛΟΣ
Έλεγχος
και
επικαιροποίηση
ύδρευσης, αποχέτευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
μελετών

100.000 €

Τα
τεύχη
προκήρυξης
της
μελέτης
συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία –
υπάρχει
θετική
γνωμοδότηση
του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Δ. Ε.
Μελέτη για την ψηφιακή χαρτογράφηση των
δικτύων
ύδρευσης,
αποχέτευσης
και
εισαγωγή τους σε GIS

100.000 €

Τα
τεύχη
προκήρυξης
της
μελέτης
συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία
Μελέτη δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης
(ακαθάρτων –ομβρίων) στους οικισμούς και
Δημοτικά
Διαμερίσματα
των
Δήμων
Ηρακλείου – Ν. Αλικαρνασσού

200.000 €

Τα
τεύχη
προκήρυξης
της
μελέτης
συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Θα
προχωρήσουμε στη διακήρυξη εφόσον
διασφαλιστεί χρηματοδότηση
Μελέτη δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης
(ακαθάρτων
–
ομβρίων)
στις
νέες
επεκτάσεις του σχεδίου πόλης των Δήμων
Ηρακλείου – Ν. Αλικαρνασσού

200.000 €

Τα
τεύχη
προκήρυξης
της
μελέτης
συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Θα
προχωρήσουμε
στη
διακήρυξη
όταν
προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του
σχεδίου πόλης και εφόσον διασφαλιστεί
χρηματοδότηση
Μελέτες για την αξιοποίηση νερών Αλμυρού
(είναι απαραίτητη η συνεργασία με τη
Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης)

Σελίδα 14 από 17

Γεωλογικές χαρτογραφήσεις, Γεωλογικές
τομές– Γεωτεχνικές εργασίες και
δειγματοληπτικές γεωτρ βάθους 320 μ.Μελέτη σήραγγας

750.000 €

Μελέτη ανύψωσης φράγματος

150.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

1.500.000 €

Β. ΕΡΓΑ
Έχει δοθεί έμφαση σε έργα ύδρευσης και στο έργο αναβάθμισης-βελτίωσης του
Βιολογικού Καθαρισμού. Τα προτεινόμενα έργα κατά σειρά προτεραιότητας είναι:
Β.1. ΥΔΡΕΥΣΗ
ΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη
Ηρακλείου - Ν. Αλικαρνασσού

15.000.000 €

Υπάρχει
οριστική
μελέτη,
χρειάζεται
επικαιροποίηση σύμφωνα με την Εγκύκλιο
Ε30/10-12-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (α/α 1
στον
πίνακα
μελετών)
υπάρχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση
Βελτίωση
λειτουργίας
των
ΔΕΥΑΗ – Εξωτερικά δίκτυα

δεξαμενών

1.000.000 €

Η οριστική μελέτη, συντάσσεται από την
Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ - υπάρχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ανόρυξη- Αξιοποίηση γεωτρήσεων

1.000.000 €

Η οριστική μελέτη, συντάσσεται από την
Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Υπάρχουν
περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις
για το πεδίο Δαφνών και είναι σε εξέλιξη η
αδειοδότηση για το πεδίο Βασιλειών
Δράσεις για έλεγχο διαρροών στα δίκτυα
ύδρευσης της πόλης Ηρακλείου

1.500.000 €

Έχει γίνει πρόταση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ
και εκκρεμεί η εξέταση του σχετικού
φακέλου
υπάρχει
σε
εξέλιξη
περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ανακατασκευή
–
εκσυγχρονισμός
διϋλιστηρίου Σκαλανίου

του

700.000 €

Η οριστική μελέτη, συντάσσεται από την
Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ – υπάρχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση
Αφαλάτωση υφάλμυρων νερών

2.000.000 €

Η οριστική μελέτη, συντάσσεται από την
Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ – εκκρεμεί η
περιβαλλοντική αδειοδότηση
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Β.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
Ολοκλήρωση
δικτύων
ακαθάρτων – ομβρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
αποχέτευσης

2.000.000 €

Υπάρχει
οριστική
μελέτη,
χρειάζεται
επικαιροποίηση σύμφωνα με την Εγκύκλιο
Ε30/10-12-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (α/α 1
στον
πίνακα
μελετών)
υπάρχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση
2. Ο Βιολογικός Καθαρισμός Ηρακλείου έχει ονομαστική δυναμικότητα 30.500
m3/ημέρα και 165.000 ισοδύναμους κατοίκους. Μετά τη συμπλήρωση της 1ης
δεκαετίας πλήρους λειτουργίας (1996 – 2006) και την πλήρη

ένταξη της Νέας

Αλικαρνασσού του Γαζίου και των νέων επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Ηρακλείου
στο σύστημα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΗ, έχει ήδη υπερκαλυφθεί η δυναμικότητά του
από τα λύματα που δέχεται (σε ποσοστό περίπου 110 %) είναι επιτακτική ανάγκη
η άμεση προετοιμασία της επέκτασης του έργου για την πλήρη κάλυψη των
αναγκών της επόμενης εικοσαετίας αλλά και την άρδευση της ευρύτερης περιοχής
Φοινικιάς - Διαδημοτική συνεργασία Δήμων Ηρακλείου και Τεμένους.
Τα προτεινόμενα έργα είναι:
ΤΙΤΛΟΣ
Επέκταση του
Βιολογικού
Καθαρισμού
υποδοχή λυμάτων Δήμου Γαζίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
για

12.000.000 €

Έχει γίνει πρόταση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και
εκκρεμεί η εξέταση του σχετικού φακέλου –
υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες οι
απαραίτητες εγκρίσεις
Υγιειονοποίηση και ξήρανση – σταθεροποίηση της
λυματολάσπης

9.000.000 €

Σε ειδική διαχειριστική μελέτη της Περιφέρειας
Κρήτης προβλέπεται να γίνεται από τη ΔΕΥΑΗ η
διαχείριση
της
λυματολάσπης
του
Νομού
Ηρακλείου.
Έχει εκπονηθεί σχετική προμελέτη. Η
ΔΕΥΑΗ
πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη να καταθέσει αίτηση
χρηματοδότησης
–
υπάρχει
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
Απόσμηση Βιολογικού Καθαρισμού

500.000 €

Η οριστική μελέτη, συντάσσεται από την Τεχνική
Υπηρεσία– υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση
Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού για την
κάλυψη
των
προβλεπομένων
αναγκών

24.000.000 €
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επεξεργασίας των λυμάτων από την αναμενόμενη
πληθυσμιακή
αύξηση
του
του
οικιστικού
συγκροτήματος Ηρακλείου- Ν. Αλικαρνασσού
Συντάσσεται σχετική μελέτη, η οποία θα
ολοκληρωθεί πολύ σύντομα ώστε η ΔΕΥΑΗ να
είναι έτοιμη να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης
– υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση
Τριτοβάθμια επεξεργασία για παραγωγή νερού
υψηλής
ποιότητας,
κατάλληλου
για
κάθε
βιολογική καλλιέργεια

3.000.000 €

Έχει εκπονηθεί σχετική προκαταρτική μελέτη –
υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση
Αρδευτικά δίκτυα

6.000.000 €

Έχει εκπονηθεί σχετική προκαταρτική μελέτη
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