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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 01-09-2015          

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜOTIKOΥ ΕΡΓΟΥ  3ος – 8ος/2015

I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Λειτουργήσαμε  ουσιαστικά   διευρυμένη   Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης

στο  πλαίσιο  εκπόνησης  του  πενταετούς  Επιχειρησιακού Σχεδίου  του  Δήμου

(2015-2019).  Μέχρι  τώρα την συγκαλέσαμε   για συνεδρίαση δύο φορές.  Οι

φορείς της πόλης που συμμετέχουν ανταποκρίθηκαν με αίσθημα ευθύνης στο

ρόλο  τους,  κατέθεσαν  καίριες  παρατηρήσεις  και  αυτές  που  είχαμε  την

δυνατότητα να τις υιοθετήσουμε σε αυτή την χρονική συγκυρία, το πράξαμε

ενσωματώνοντάς  τις  στο  προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  2016  και  τις

υπόλοιπες τις ενσωματώσαμε στα ετήσια προγράμματα των επόμενων ετών έως

το 2019, προκειμένου να αναζητήσουμε τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις.

2. Παράλληλα πραγματοποιήσαμε, για πρώτη επίσης φορά, πολλές, ουσιαστικές,

ευρείας συμμετοχής συναντήσεις στις αντίστοιχες  Δημοτικές Ενότητες για να

παρουσιάσουμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου.

3. Ανταποκρινόμενοι  στη  δέσμευση  μας  για  πλήρη  διαφάνεια,  ξεκινήσαμε  και

πάλι  για  πρώτη  φορά,  τη  ζωντανή  μετάδοση  τόσο  των  συνεδριάσεων  του

Δημοτικού  Συμβουλίου  όσο  και  των  εκδηλώσεων  που  φιλοξενούνται  στην

αίθουσα της οδού Ανδρόγεω.
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4. Συνεχίζουμε ακούραστα τις επισκέψεις στα χωριά του Δήμου μας, συνομιλούμε

από  κοντά  με  τους  κατοίκους  και  διαπιστώνουμε  πώς  εξελίσσονται  τα

προβλήματα,  ιδίως  αυτά  της  καθημερινότητας.  Δεν  κρύβουμε  ότι,  λόγω της

συγκυρίας, πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο.

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από το 2009 έως σήμερα έχει γίνει μείωση των χρηματοδοτήσεων στην τοπική

Αυτοδιοίκηση της τάξεως του 61% . 

Επιπλέον από φέτος ισχύει 10% Φ.Π.Α στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης για πρώτη χρονιά οι Δήμοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος.

Δεν  έχουν αποδοθεί τα παρακρατηθέντα από την 1-1-2015 έως και σήμερα,

που για το Δήμο Ηρακλείου ανέρχονται στο ποσό 1.800.000 €.

Δεν έχουν αποδοθεί στο Δήμο τα τέλη διαφημίσεων και Ζύθου, έτους 2015.

Σ’ αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον καλείται  ο Δήμος Ηρακλείου να

υποστηρίξει  τον  αναπτυξιακό  του  προγραμματισμό  με  ορθολογικότερη

διαχείριση των πόρων του που περιλαμβάνει μείωση των δαπανών, αύξηση της

εισπραξιμότητας   των  βεβαιωμένων  οφειλών,  υιοθέτηση  αντικειμενικών

εφαρμογών π.χ  το  επικείμενο σύστημα εισροών –  εκροών στα  καύσιμα και

διαρκώς  αναζητούμε  και  νέες  μεθόδους  προς  την  κατεύθυνση  αυτή,

μηχανοργάνωση  του  νέου  κοιμητηρίου,  μηχανοργάνωση  του  τμήματος

διαφημίσεων.

Από  1-1-2016  σύμφωνα  με  την  υπ.  αρ.  224/2015  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου, γίνεται μείωση  των  τελών κοινοχρήστων χώρων  προκειμένου οι

καταστηματάρχες να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις

τους 
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Εξοφλήθηκε   η  βραχυπρόθεσμη  πίστωση  του  Αλληλόχρεου  Λογαριασμού

ύψους  1.800.000 €.

Δεν  υπάρχουν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  γιατί  ο  Δήμος  είναι  συνεπής  στις

υποχρεώσεις του εκτός αυτών που εκκρεμοδικούν.

Το ταμειακό υπόλοιπο στις :

29-8-2014    ήταν  25.420.594,80 € 

31-12-2014    ήταν  26.535.851, 96 € και

 28-8-2015    ήταν  29.521.111,96 €

III. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παρά το γεγονός ότι βιώνουμε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις στην χώρα

μας,  εμείς  πιστοί  στις  προεκλογικές  μας  δεσμεύσεις,  καταρτίζουμε ανά  τομέα

ενδιαφέροντος Ολοκληρωμένο Σχέδιο (Master Plan),  όπου θα αποτυπώνονται

όλες οι δράσεις και τα έργα τόσο του δήμου όσο και των λοιπών εμπλεκόμενων

φορέων συμμορφούμενοι ως προς τις αιρεσιμότητες (προαπαιτούμενα) του νέου

ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο παραπάνω πλαίσιο εκπονήσαμε ήδη το  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για

τα απορρίμματα, το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ το οποίο ταυτίζεται απολύτως με

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, διαφοροποιείται ελάχιστα από τον ΠΕΣΔΑΚ ο οποίος

μπορεί  να επικαιροποιηθεί  με  μεγάλη ευκολία και  ταυτίζεται  απολύτως με  την

βασική πολιτική  προσέγγιση μας που αφορά στο τρίπτυχο Διαλογή στην πηγή –

Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση. 

Από την ΔΕΥΑΗ επίκεται η εκπόνηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου για το Νερό

όπου  θα  αναπτύσσονται  όλες  οι  εναλλακτικές  μέθοδοι  και  διαδικασίες  που  θα

αντιμετωπίζουν αυτοτελώς είτε  συμπληρωματικά μεταξύ των,  το πρόβλημα της
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ελλιπούς  υδροδότησης  της  πόλης  μας  και  θα  συνάδει  με  τις  προβλέψεις  του

Σχεδίου  Λεκάνης  Απορροής  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  της  Περιφέρειας

Κρήτης.

Συντάχθηκε ήδη το  Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την διαχείριση των Ενετικών

Τειχών  και  την  ενσωμάτωση  τους  στην  λειτουργία  της  πόλης  προαπαιτούμενο

επίσης για την παραχώρηση από το Υπ. Πολιτισμού και  υλοποίηση των έργων

αποκατάστασης και ανάδειξης.

Επίκειται  εκπόνηση Ολοκληρωμένων  Σχεδίων  για  την  αντιμετώπιση  της

ανεργίας,  της  φτώχειας  &  της  ανάπτυξης  επιχειρήσεων  Κοινωνικής

Οικονομίας  βάσει των οποίων ο Δήμος θα πρωτοστατήσει και θα δημιουργήσει

κοινωνικές συμπράξεις που θα διεκδικήσουν χρηματοδοτικά προγράμματα για να

υλοποιήσει σχετικές δράσεις.   

Μέσα από την λειτουργία της νεοσύστατης επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης &

Επιχειρηματικότητας  θα  μελετηθούν  περαιτέρω  τα  θέματα  στρατηγικής

τουρισμού και επιχειρηματικότητας του δήμου και θα προσδιορισθούν οι ακριβείς

δράσεις που θα εξυπηρετούν όλους. Στο πνεύμα αυτό θα προσδιορισθούν όλες οι

«διαδρομές» πέραν των 4 που έχουν ήδη προσδιορισθεί και θα συνδέουν το λιμάνι

με την Κνωσό. 

Εκπονείται  Ολοκληρωμένο  Σχέδιο που  αφορά  στην  δράση  «Έξυπνη  Πόλη».

Μέσα σε αυτό προσδιορίζονται  όλες οι  δράσεις  και  τα έργα που θα πρέπει  να

αναπτυχθούν  προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου επάξια τον

τίτλο της έξυπνης πόλης. Επίκειται η συζήτηση και ψήφιση του από το ΔΣ.

Επιπρόσθετα  προετοιμαζόμαστε  εντατικά  για  την  εκπόνηση  του  δικού  μας

Βιώσιμου Αστικού Προγράμματος, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του

επόμενου  ΠΕΠ  Κρήτης  2014-2020  και  συμμετέχουμε  στο  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο

Αστικής Ανάπτυξης.
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Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προετοιμασίας  το  ΔΣ  έχει  ήδη  εγκρίνει  μελέτη  που

αποτυπώνει  τις  περιοχές  παρέμβασης  και  έχουν  χαραχθεί  οι  βασικοί  άξονες

στρατηγικής.  Αυτή η εργασία στην παρούσα μάς κατατάσσει  μεταξύ των καλά

προετοιμασμένων Δήμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παράλληλα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έλαβε  την  καινοτόμο  απόφαση,  για  την

εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), σύμφωνα

και  με  τις  κατευθύνσεις  υπερκειμένων  επιπέδων  σχεδιασμού.  Το  Σχέδιο

Ολοκληρωμένων  Αστικών  Παρεμβάσεων  (ΣΟΑΠ),  είναι  ένα  ολοκληρωμένο

πρόγραμμα  με  δράσεις  και  έργα  που  έρχονται  να  αντιμετωπίσουν  ανάγκες

κοινωνικές,  ανάγκες σε τεχνικά έργα,  ανάγκες αναβάθμισης του φυσικού και

του  κτιριακού  περιβάλλοντος αλλά  και  δράσεις  που  στηρίζουν  εν  γένει  την

ανάπτυξη.  Με εγκεκριμένα τα προτεινόμενα έργα και τις παρεμβάσεις, ο Δήμος

μας θα έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο σύμφωνα με τις  νέες

απαιτήσεις και προδιαγραφές των  Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών

Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 και θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τις

νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 

Δεν πρέπει  όμως  να ξεχνάμε  ότι  τα  χρηματοδοτικά εργαλεία  της  επόμενης

Προγραμματικής  Περιόδου  2014-2020  δεν  έχουν  ενεργοποιηθεί  ακόμα  και

όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό  αυτά θα αποτελέσουν την βασική «πηγή» του

δήμου που θα συνεισφέρει στον παραπάνω αναπτυξιακό σχεδιασμό μας.  

Παράλληλα  από  την  αντιδημαρχία  Τεχνικών  Έργων  συνεχίζεται  η  ωρίμανση

μελετών που αφορούν σε υποδομές προσχολικής αγωγής, σε εκσυγχρονισμό και

βελτίωση  σχολικών  υποδομών,   σε  νέα  αρδευτικά  έργα,  σε  αισθητική  και

λειτουργική αναβάθμιση  των γειτονιών και οικισμών του δήμου μας,  κ.λ.π

Ειδικότερα ανά τομέα παρατίθενται συνοπτικά απολογιστικά τα παρακάτω:
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IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόληψη  και  προαγωγή  δημόσιας  υγείας  καθώς  και  πρωτοβάθμιας  φροντίδας

υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ηλικιωμένους. 

1. Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Αποφασίσαμε την ανάπτυξη και λειτουργία

του  Δημοτικού  Κοινωνικού  Ιατρείου  μέσω  Προγραμματικής  Σύμβασης

μεταξύ Δήμου και  ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται  για μια δομή που αφενός θα δρα

απολύτως συμπληρωματικά στις υφιστάμενες  ή στις άμεσα σχεδιαζόμενες

από άλλους  φορείς  υγείας,  στον τομέα της  πρωτοβάθμιας  φροντίδας,  και

αφετέρου θα αφορά,  ως επί  το  πλείστον,  στους ανασφάλιστους,  άπορους

δημότες  μας  καθώς  και  σε  μετανάστες.  Αυτή  την  χρονική  στιγμή

εξελίσσεται η διαδικασία για την ενοικίαση του απαραίτητου χώρου. 

2. Ανάπτυξη Νέων Δομών

1. Μέσω  της  ΔΗΚΕΗ  πρόσφατα  μισθώσαμε  νέο  χώρο που  πληροί  τις

προδιαγραφές, προκειμένου να λειτουργήσει  νέο ΚΗΦΗ που θα καλύπτει

ανάγκες  του   4ου Δημοτικού  Διαμερίσματος.   Παράλληλα  ξεκίνησαν  οι

διαδικασίες για την  αδειοδότηση της λειτουργίας του από την Περιφέρεια

Κρήτης  και  απεστάλη   σχετικό  αίτημα  στο  Υπουργείο  Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης για την έγκριση της χρηματοδότησής του.

2. Μέσω  της   ΔΗΚΕΗ   επίσης,  και  στο  πλαίσιο  του  ανασχεδιασμού  της

αποτελεσματικότερης  λειτουργίας   των  δομών  «Βοήθεια  Στο  Σπίτι»

μεταφέρθηκε  η  δομή  που  λειτουργούσε  στην  οδό  Κόσμων,   σε  νέο

μισθωμένο χώρο επί της οδού Χρυσοστόμου, προκειμένου να καλύπτουμε

αφενός τις ανάγκες του κέντρου (σε συνδυασμό και με την λειτουργία της

δομής της  Αγ.  Τριάδας)  και  αφετέρου για να  καλύπτουμε  πρώτη φορά

μέρος των αναγκών του Μασταμπά, κάτι που μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε.

Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για να

καλύψουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες της εν λόγω περιοχής.
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3. Διαγνωστικές Εξετάσεις

1. Ολοκληρώσαμε για το σχολικό έτος 2014-2015 το πρόγραμμα ελέγχου

για  παραμορφώσεις  σπονδυλικής  στήλης  και  άλλων  ορθοπεδικών

θεμάτων.  Μέχρι  σήμερα  για  1.471 παιδιά  προσχολικής  και  2.459

σχολικής ηλικίας.

2. Συνεργαζόμαστε  με  τον  ιδιωτικό  τομέα   για  την  δωρεάν  παροχή

διαγνωστικών  εξετάσεων,   σε  πολίτες  άπορους  και  ανασφάλιστους,

ωφελούμενους των κοινωνικών υπηρεσιών μας. 

3. Συνεχίσαμε  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  δωρεάν  Ανοσολογικού

Ελέγχου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου για

τον εμβολιασμό τους σε συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς.   Μέχρι τώρα

έχουν ελεγχθεί 150 άτομα.

4. Μέσω  της  ΔΗΚΕΗ,  προμηθευτήκαμε  ειδικό  εξοπλισμό  για

γυναικολογικό  έλεγχο  και  σε  συνεργασία  με  το  Κ.Υ Αγ.  Βαρβάρας,

δημιουργήσαμε  «κινητή  μονάδα»  που  επισκέπτεται  όλα  τα  χωριά  του

Δήμου  μας,  βάσει  συγκεκριμένου  προγράμματος,  και  ελέγχονται

γυναίκες όλων των ηλικιών.  Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 135 άτομα

(Βενεράτο, Αγ. Σύλλας, Σταυράκια, Βούτες, Πενταμόδι, Ανω και Κάτω

Ασίτες), και συνεχίζουμε 

5. Συνεργαζόμαστε  στενά  με  την  Ιερά  Αρχιεπισκοπή  Κρήτης  και  με

διαγνωστικά  μικροβιολογικά  εργαστήρια,  για  την  υλοποίηση

προγράμματος δωρεάν αιματολογικού ελέγχου σε μοναχούς και μοναχές

των μοναστηριών που χωροθετούνται στον Δήμο μας.

6. Ενημέρωση – Επιμόρφωση– Ομαδική Δράση:

Μέσα από την δραστηριότητα της Δ/νσης Κοινωνικής  Πολιτικής και  της

ΔΗΚΕΗ υλοποιούμε δράσεις που λειτουργούν  συμπληρωματικά και έχουν

το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις ομάδες στόχου. Ειδικότερα:
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 Συνεργαζόμαστε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, το ΕΚΑΒ, αλλά και

με  μεμονωμένους  επιστήμονες,  για  την  υλοποίηση  δράσεων  στα

ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ και στις Δημοτικές Ενότητες,  με σκοπό την ενημέρωση των

πολιτών σε διάφορα ιατρικά και άλλα θέματα του ενδιαφέροντός τους. 

 Επενδύουμε στην συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού όλων των δομών

μας,  ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα απαιτητικά καθημερινά

του καθήκοντα.

(Β) Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τη

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

1. Κέντρο Υποδοχής Αστέγων :  Αναλάβαμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, την

πλήρη  λειτουργία  του  κέντρου   και  την  παροχή  της  συγκεκριμένης

υπηρεσίας αποκλειστικά με  ίδια μέσα (πόρους και προσωπικό), μετά από

την δυσμενή εξέλιξη της αδυναμίας  λειτουργίας της δομής από το δίκτυο

των «φορέων για την φτώχεια». 

Χρέος μας ήταν και είναι, οι συγκριμένοι συμπολίτες μας να συνεχίζουν να

«περιθάλπονται» όσο γίνεται πιο ουσιαστικά. Επίσης μας δίδεται η ευκαιρία

ως οργανισμός να προετοιμαστούμε για τις επικείμενες αυξημένες ανάγκες

που διαφαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Σημειωτέον ότι

συνεχίζεται  απρόσκοπτα η  παροχή  δυνατότητας  διανυκτέρευσης  για  τους

ωφελούμενους  που  εμείς  πρώτοι  φροντίσαμε  να  εξασφαλίσουμε.

Παράλληλα  για  την  ασφάλεια  των  εν  λόγω  αστέγων  δρομολογούμε

συνεργασίες για την παροχή φύλαξης την νύχτα και τις αργίες.

2. Πρωινό   Γεύμα  Μαθητών:  Ολοκληρώσαμε   με  μεθοδικότητα  και

απόλυτη  εχεμύθεια  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  για  την  παροχή  πρωινού

γεύματος  σε  300  μαθητές  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας

8



9

εκπαίδευσης του Δήμου μας, για παιδιά οικογενειών ευπαθών κοινωνικών

ομάδων. Αυτό επετεύχθη μέσα από χορηγίες και συνεργασίες και δη με το

σωματείο  αρτοποιών  Ηρακλείου.  Έχουμε  ήδη  προετοιμαστεί  για  την

υλοποίηση ανάλογου προγράμματος για το σχολικό έτος 2015-2016,  που θα

αφορά  σε  325  μαθητές  αποκλειστικά  με  δικούς  μας  πόρους  και

ευελπιστούμε στην συνέχιση της  συνεργασίας  με τους  χορηγούς,  ώστε  ο

αριθμός των παιδιών να πολλαπλασιαστεί. 

3. Δημοτικό Παντοπωλείο:  Συνεχίζουμε  ακούραστα  την  λειτουργία  του  η

οποία απευθύνεται μέχρι τώρα σε 250 οικογένειες και αυτό εν πολλοίς το

οφείλουμε  σε όλον εκείνο τον ευαισθητοποιημένο κόσμο (μεμονωμένους

πολίτες και επιχειρήσεις)  που παρέχουν όλα τούτα τα διανεμόμενα είδη.

Τους ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά γιατί χωρίς αυτούς εμείς από μόνοι

μας δεν θα ήμασταν σε θέση να υποστηρίξουμε αυτό το πολύ απαιτητικό

εγχείρημα.   Ταυτόχρονα,  δημιουργούμε  και  δεύτερη,  αντίστοιχης

δυναμικότητας δομή, στο χώρο Υποδοχής Αστέγων. 

4. Δημοτικός Λαχανόκηπος : Αναλάβαμε και πάλι με υψηλό αίσθημα ευθύνης,

την  υποστήριξη της λειτουργίας, μετά την δυσμενή εξέλιξη: της αδυναμίας

λειτουργίας  της  δομής  από  το  δίκτυο  των  «φορέων  για  την  φτώχεια».

Έχουμε διαθέσει υπάλληλο του Δήμου για να παρέχει τεχνική στήριξη στους

ωφελούμενους  καλλιεργητές.  Πιστεύουμε  στην  αξία  που  έχει  ένα  τέτοιο

εγχείρημα και γι’ αυτό σχεδιάζουμε την διεύρυνση του.   

5. ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ.  Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την συνέχιση του εν

λόγω προγράμματος σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης.

6. Υλοποιούμε   το  Σχέδιο  Δράσης  “ΑΝ-ΟΙΚΩ”,  στο  πλαίσιο  του

Προγράμματος “Στέγαση κι Επανένταξη” μέσω σχετικής Προγραμματικής

Σύμβασης  μεταξύ  του  Υπουργείου  Εργασίας,  του  ΕΙΕΑΔ,  του  Δήμου

Ηρακλείου,  του  Συνδέσμου  Γυναικείων  Επιχειρηματιών  Ηρακλείου,  του
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ΕΚΗ, του ΕΒΕΗ, που αφορά σε 30 άστεγους (10 μεμονωμένοι και 20 από

οικογένειες). 

7. Συμμετέχουμε σε  Κοινωνική  Σύμπραξη  με  επικεφαλής  την  Περιφέρεια

Κρήτης  για  την  υλοποίηση του  Ε.Π.  “Επισιτιστική και  Βασική Υλική

Συνδρομή  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD)” για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

8. Υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο την δια  βίου μάθηση, φροντίσαμε και για

την επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, σε

ειδικά θέματα, π.χ. πρώτες βοήθειες, ψυχική υγεία, κ.λ.π.

V. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

1. Απορρίμματα 

Επισημαίνουμε  ότι  δεν  είμαστε  ικανοποιημένοι  από  το  επίπεδο  της  καθαριότητας

στην πόλη μας ,  παρά τις  πραγματικά μεγάλες προσπάθειες  της υπηρεσίας,  ειδικά

μετά την αποχώρηση των 80 συμβασιούχων,  που έγινε μέσα στον Μάρτιο.  Εν τω

μεταξύ προχωρήσαμε

 στην  διαφοροποίηση  του  πλάνου  και  του  προγράμματος  για  την

καθαριότητα  του  κέντρου  της  πόλης  ,  των  ενετικών  τειχών  και  του

παραλιακού μετώπου,

 στην απολύμανση (ασβέστωμα)  όλων των  χώρων τοποθέτησης  κάδων

και του εξελισσόμενου πλυσίματος των,

 στην  ανάπτυξη   μεθόδων  ευαισθητοποίησης  των  δημοτών  για  την

διαχείριση των απορριμμάτων,  μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων,
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Πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα  η υπηρεσία καθαριότητας έχει πλαισιωθεί με 30

νέα  άτομα  που  εντάχθηκαν  στον  Δήμο  από  το  πρόγραμμα  της  πεντάμηνης

κοινωφελούς απασχόλησης,  και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει βελτίωση στην εικόνα

της πόλης μας, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλων 50 ατόμων

από το ίδιο πρόγραμμα.

Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε για την παλαιότητα του στόλου των οχημάτων, την

ανάγκη  εκσυγχρονισμού  του  καθώς  και  την  ανάγκη  για  προμήθεια  νέου

υποστηρικτικού  εξοπλισμού  (π.χ,  υπόγειους  κώδωνες,  οικιακούς  κομποστοποιητές,

κ.λ.π).  Η  αντιδημαρχία  Καθαριότητας  σε  συνεργασία  με  την  αντιδημαρχία

Προγραμματισμού  αναζητούν  χρηματοδοτικά  προγράμματα,  προκειμένου  να

καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες. 

Εξ ίσου βέβαιοι  είμαστε ότι  ουσιαστική βελτίωση με διάρκεια στον χρόνο δεν θα

επιτευχθεί,  αν  όλοι εμείς ως ενεργοί πολίτες,  δεν συνδράμουμε καθημερινά με

την πρακτική μας στον κοινό αυτό σκοπό.  

 Κάνοντας διαλογή των ανακυκλούμενων στο σπίτι μας,

 Τοποθετώντας τα  στους χωριστούς μπλε κάδους, 

 Κατεβάζοντας  τα σκουπίδια μας αργά το βράδυ από Δευτέρα – Παρασκευή

και τις Κυριακές.  

2. Ύδρευση

Το  θέμα  της  συνεχούς  υδροδότησης  της  πόλης  μας  με  καλής  ποιότητας  νερό,

εξακολουθεί  να είναι  μείζον  ζήτημα,  αφού καθημερινά αντιμετωπίζουμε όχι  μόνο

προβλήματα επάρκειας αλλά και φθορών του εξοπλισμού (γεωτρήσεων και δικτύων),

καθώς και των πεπαλαιωμένων τμημάτων του δικτύου.
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Ειδικά το τελευταίο αυτό διάστημα, λόγω των καιρικών συνθηκών και της δραματικής

υποστελέχωσης  της ΔΕΥΑΗ,  οι αυξημένες ανάγκες της κατανάλωσης σε συνδυασμό

με τα παραπάνω δημιούργησαν εντελώς ασφυκτικές συνθήκες σε τμήματα της πόλης

μας και ταλαιπώρησαν πολλούς συμπολίτες μας.  

Ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ουσιαστικά όταν το φράγμα Αποσελέμη

λειτουργήσει  κανονικά.  Ωστόσο  η  ΔΕΥΑΗ ολοκληρώνει  έργα  που  αφορούν  στην

αντικατάσταση δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαρροές. Δυστυχώς δεν

υπάρχει  η  οικονομική  δυνατότητα  της  επιχείρησης,  με  ίδιους  πόρους  να

αποκαταστήσει  το  σύνολο  αυτών  των  προβλημάτων  αλλά  προετοιμάζει  μελέτες

προκειμένου  να  αναζητήσει  χρηματοδοτήσεις  από  την  επόμενη  προγραμματική

περίοδο 2014-2020.

Συνεχίζονται  όμως  οι  προσπάθειες  για  εξεύρεση  και  νέων  ποσοτήτων  νερού  και

μελετούμε ήδη και την λύση  της αφαλατώσεως του νερού από τον Αλμυρό.

3. Λαϊκές αγορές:

Είχαμε  υποσχεθεί  την  αναδιάρθρωση  της  λειτουργίας  των  λαϊκών  αγορών  και  το

κάνουμε πράξη. Η  εικόνα των λαϊκών μέχρι πρότινος μόνο ιδανική δεν μπορούσε να

χαρακτηρισθεί:  Χωρίς  θεσμοθετημένο κανονισμό λειτουργίας,  χωρίς  πλάνο για  τις

μετακινήσεις  τους  σε  τακτά  διαστήματα,  με  αναποτελεσματικούς  ελεγκτικούς

μηχανισμούς. 

Έτσι, μετακινήθηκαν ήδη σε νέες θέσεις οι λαϊκές αγορές της οδού Πετρακογιώργη

και της οδού Μ. Αλεξάνδρου.

Έχουμε ήδη συστήσει νέο τριμελές όργανο ελέγχου και ενεκρίθη ήδη από το Δ.Σ.

κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών. Σκοπός του  Κανονισμού είναι η ρύθμιση

θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου, η

διασφάλιση  των  συμφερόντων  του  καταναλωτικού  κοινού  και  η  δημιουργία

προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.  
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Μακροπρόθεσμος στόχος  μας  είναι  η  εξεύρεση μόνιμου  χώρου φιλοξενίας  λαϊκής

αγοράς  ούτως  ώστε  να  αντιμετωπισθούν  ολιστικά  όλα  τα  σχετικά   προβλήματα.

Οτιδήποτε  γίνει  όμως  θα  ακολουθήσει  όλες  τις  διαδικασίες  του  δημοκρατικού

προγραμματισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις.

Μέχρι τότε ορίζουμε ως μέγιστη διάρκεια παραμονής ανά τοποθεσία τους 18  μήνες,

ώστε διαφορετικές περιοχές να εξυπηρετούνται περιοδικά και να μην υπάρχει μόνιμη

επιβάρυνση  στις  ίδιες  οικιστικές  περιοχές.  Τίθεται  σε  εφαρμογή  σαφές  ωράριο

λειτουργίας και δίδεται έμφαση στην καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που

καταλαμβάνουν οι πάγκοι και στην προσέλευση των πολιτών όσο πιο αργά  το πρωί

και όσο πιο νωρίς να γίνεται η αποχώρηση. Παράλληλα καθορίζονται αυστηρότερες

διοικητικές  και  ποινικές  κυρώσεις  για  τους  παραβάτες,  ενώ  καθορίζονται  τα

καθήκοντα των εποπτών λαϊκών τα οποία αναβαθμίζονται.

4. Διαχείριση πρασίνου και νέες πρωτοβουλίες 

1. Με τις φιλότιμες προσπάθειες των υπηρεσιών μας υλοποιήθηκε πλήθος έργων

και  παρεμβάσεων  (κλαδέματα,  φυτεύσεις).  Δυστυχώς  η  προσπάθεια

περιορίζεται   λόγω  της  έλλειψης  εργατοτεχνικού  και  επιστημονικού

προσωπικού. Αναδύεται καθημερινά η αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών που

θα  συνεισφέρουν  στην  δημιουργία   φιλοπεριβαλλοντικής  συνείδησης  των

δημοτών.  Αναπτύξαμε  λοιπόν  μια  τέτοιου  είδους  πρωτοβουλία,  που  αφορά

στην  «υιοθεσία» μικρών χώρων πρασίνου ή πάρκων.  Συντάξαμε για πρώτη

φορά και εγκρίθηκε από το ΔΣ κανονισμός υιοθεσίας κοινόχρηστων χώρων

πρασίνου και  καλούμε  τους  δημότες  μας  να  επικοινωνήσουν  με  το  τμήμα

πρασίνου του Δήμου, για σχετικές πληροφορίες.

2. Ακολουθούμε πιστά την πολιτική μας σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση

των οργανικών απορριμμάτων από όπου και αν προέρχονται. Γι’ αυτό και σε

συνεργασία  με  το  ΑΤΕΙ  Κρήτης,  μέσω  σύναψης  σχετικής  Προγραμματικής
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Σύμβασης  θα  δημιουργήσουμε  μονάδα  κομποστοποίησης  κλαδοδεμάτων  σε

κατάλληλο χώρο. Αυτή μονάδα θα παράγει άριστης ποιότητας  βελτιωτικό του

εδάφους, το οποίο θα χρησιμοποιείται στα δημοτικά παρτέρια και τους κήπους,

περιορίζοντας έτσι και το κόστος της λίπανσης.

5. Αδέσποτα

Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα των αδέσποτων ζώων αποκλειστικά με

ίδια μέσα και με την στήριξη των εθελοντικών ομάδων. Επιλύσαμε το χρόνιο θέμα

της  συνεχούς υδροδότησης του Δημοτικού Κυνοκομείου.  Ιδρύσαμε για πρώτη

φορά  επαρκώς  εξοπλισμένο,  πιστοποιημένο  και  εγκεκριμένο  Δημοτικό

Κτηνιατρείο.  Διασφαλίσαμε την λειτουργία του με  στελέχωση και με δεύτερο

κτηνίατρο. Έτσι οι στειρώσεις των αδεσπότων θα διενεργούνται πλέον στον χώρο

του κυνοκομείου,  με την τήρηση όλων των εθνικών και  διεθνών προδιαγραφές

ασφάλειας και υγιεινής.  Επίσης η παρουσία ενός τέτοιου κτηνιατρείου μας δίνει

την  δυνατότητα  να  αναπτύξουμε  συνεργασία  με  τους  τοπικούς  ή  ευρωπαϊκούς

κτηνιατρικούς συλλόγους   για  δωρεάν στειρώσεις.   Σε  πρώτη φάση έχουν ήδη

διεξαχθεί  οι  πρώτες  40  δωρεάν στειρώσεις  από  τον  Κτηνιατρικό  Σύλλογο

Κρήτης. 

6. Ετοιμόρροπα κτίσματα: 

1. Υπογράψαμε  προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕΤΑΚ για τον εντοπισμό και

την καταγραφή των «επικινδύνων οικοδομών» στην εντός των τειχών περιοχή

της πόλης του Ηρακλείου. 

2. Ακολουθεί η συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η οποία θα

είναι συμπληρωματική με την προαναφερθείσα. Σχεδιάζεται η σύνταξη οδηγιών

προς  το  Τεχνικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  του  Δήμου  Ηρακλείου  για  την

εκτίμηση της κατάστασης ετοιμορροπίας κτιρίων. Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν
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(α) στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την κατάταξη κτιρίων ή στοιχείων τους

στην  κατηγορία  του  ετοιμόρροπου  ή  του  επικινδύνως  ετοιμόρροπου,  (β)

περιγραφή  πιθανών  μέτρων  προστασίας  των  κτιρίων  αυτών  και  των

διερχομένων.  Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  προβλέπεται  και  η

πραγματοποίηση  ενός  Σεμιναρίου  «Μηχανικής  της  Τοιχοποιίας»  για  την

ενημέρωση του Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου. 

Όπως γίνεται σαφές, πρώτη φορά εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, η προσέγγιση

του θέματος των ετοιμορρόπων γίνεται ολιστικά, με τη δέουσα σοβαρότητα, και

με την συνεργασία αξιόπιστων επιστημονικών φορέων.

7. Τεχνικά Έργα

Με  μια  σειρά  έργων  και  στοχευμένων  παρεμβάσεων  σε  ολόκληρο  τον  Δήμο

Ηρακλείου, συνεχίζεται η προσπάθεια των εργαζομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, με βασικό σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση της

καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

 Πιο αναλυτικά, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν:

 Διάνοιξη  νέου  δρόμου και  κατεδάφιση  παλαιού  ελαιουργείου  επί  των  οδών

Αγίου Χαραλάμπους και Ευμαθίου.

 Επισκευή και συντήρηση του οδοστρώματος με κάλυψη των λακκουβών στις

οδούς Βιάννου, Λασιθίου, Άλμπερτ, Κνωσσού, Ευαρέστου, Παναγία Μαλεβή,

Γ. Γεωργιάδη, Ελτυνίας, Γορτύνης, Ματθαιάκη, κ.α.

 Κατασκευή  πεζοδρομίων,  επιχρίσματα  και  διάφορες  τεχνικές  εργασίες  στις

οδούς  25ης Αυγούστου,  Βύρωνος,  Φραγκιαδάκη,  στην  πλ.  Νεάρχου,  στην

περιοχή  της  Αγίας  Τριάδας,  της  Ν.  Αλικαρνασσού,  καθώς  και  στην  οδό

Φαλάσαρνας.

 Εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στο Πενταμόδι, στον Άγιο Σύλλα

και στον Προφήτη Ηλία.
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 Βελτίωση του αστικού εξοπλισμού και καθαρισμοί στο πάρκο Νεολαίας, στην

παιδική χαρά της οδού Ερμή, στην Όαση, στο πάρκο επί της Λ. Καζαντζίδη,

πέριξ των φυλακών της Ν. Αλικαρνασσού, στο πάρκο της πλατείας Νεάρχου,

στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, στο Μποδοσάκειο και στην Ανάληψη.

 Εργασίες  σήμανσης  και  διαγραμμίσεων  σε  διάφορες  οδούς  της  πόλης  του

Ηρακλείου.

Παράλληλα,  τα  συνεργεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  ανταποκρίνονται  και  στα  επί

μέρους  αιτήματα  των  φορέων  και  των  κατοίκων  διαφόρων  περιοχών  του  Δήμου,

αιτήματα  που  κυρίως  αφορούν  την  αποκατάσταση  ζημιών  και  βλαβών.  Η

ανταπόκριση γίνεται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, με δεδομένο τον φόρτο εργασίας,

την έλλειψη προσωπικού, αλλά και τα πρόσθετα προβλήματα που έχει δημιουργήσει

το καθεστώς του  capital control στη γενικότερη λειτουργία υπηρεσίας.  Σημειωτέον

ότι  μέχρι  την  επιβολή  του,   όλα  τα  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  από  το  ΕΣΠΑ,

υλοποιούνταν κανονικά και μόλις τώρα άρχισε η αποκατάσταση του προβλήματος. 

Ακόμη  δρομολογήσαμε την υλοποίηση 2 νέων συγχρηματοδοτούμενων αρδευτικών

έργων που αφορούν στις Τ.Κ Προφήτη Ηλία και Αυγενικής. Οι σχετικές συμβάσεις

υπεγράφησαν προ ημερών από τον Δήμαρχο. 

Ως νέα δημοτική αρχή είχαμε υποσχεθεί να πραγματοποιήσουμε κάποιες παρεμβάσεις

στην πλατεία Ελευθερίας, για να αντιμετωπίσουμε τις κατασκευαστικές αστοχίες και

δυσαρμονίες,   οι  οποίες  εκτός  από  την  κακή  αισθητική,  αποτελούν  και  αιτία

πρόκλησης  δεκάδων ατυχημάτων.  Εξ ου  και  πολλοί  από τους  συμπολίτες  μας  τις

βροχερές μέρες αποφεύγουν να περνούν καν από την πλατεία.  

Το αμέσως επόμενο διάστημα λοιπόν θα υλοποιήσουμε ένα έργο με ίδια μέσα, ώστε

να αντιμετωπίσουμε:

 την  ολισθηρότητα της.  Με  την  χρήση  ειδικής  σκούπας,  με  την  οποία  θα

‘’χτενιστούν’’ οι μαρμάρινες πλάκες με την μέθοδο της αμμοβολής.
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 τα  χαμηλά πεζοδρόμια περιμετρικά της πλατείας και συγκεκριμένα από την

ανατολική πλευρά της μέχρι και το «Αστόρια», τα οποία λόγω του χαμηλού

ύψους  τους,  δεν  είναι  ορατά,  με  αποτέλεσμα  να  σημειώνονται  και  δεκάδες

ατυχήματα.

 την  έλλειψη πρασίνου, αφού οι μόνες φυτεύσεις που υπάρχουν είναι τα λίγα

μεγάλα δέντρα που είχαν διατηρηθεί από παλιά. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των

φυτών με προερχόμενα από την ντόπια χλωρίδα. 

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω ήπιες παρεμβάσεις μας δημιουργούνται βιοκλιματικές

συνθήκες  στο  κεντρικότερο  σημείο  της  πόλης  μας,  που  συνεισφέρουν  στην

αναστροφή  του  φαινομένου  της  «θερμικής  νησίδας»  κατά  την  διάρκεια  του

καλοκαιριού. 

8. Ηχορύπανση

Ένα  μεγάλο  πρόβλημα  ειδικά  την  θερινή  περίοδο  που  προσπαθούμε  να

αντιμετωπίσουμε. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε

φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα θα εξακολουθήσει

να βρίσκεται στα ενδιαφέροντα μας διαρκώς.

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας αποφασίσαμε

να  προμηθευτούμε  ένα  δημοτικό  μικρό,  αλλά  πλήρως  εξοπλισμένο

πυροσβεστικό  όχημα,  το  οποίο  θα  το  διαθέσουμε  στην  Πυροσβεστική

Υπηρεσία για  να το  χρησιμοποιήσει  σε  περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς

στην  πόλη  σε  σημεία  που  δεν  μπορούν  να  περάσουν  τα  μεγάλα

πυροσβεστικά οχήματα. Η διαδικασία της προμήθειας είναι σε εξέλιξη. 
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2. Είναι σε εξέλιξη γενναία παρέμβαση καθαρισμών – αποψίλωσης τόσο στην

πόλη όσο και στα χωριά,  πρωτίστως δημοτικών εγκαταλελειμμένων χώρων

και σε κάποιες επικίνδυνες περιπτώσεις και αντίστοιχων ιδιωτικών. Μέχρι

σήμερα έχουμε  παρέμβει  σε  10 τέτοιες  μεγάλες  εκτάσεις.   Η διαδικασία

αυτή  διενεργείται  σε  συνεργασία  με  τις  συναρμόδιες  αντιδημαρχίες  και

Δ/νσεις, καθώς και με τα κλιμάκια των εθελοντών, κατόπιν υπόδειξης των

προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των δημοτικών διαμερισμάτων.

3. Ολοκληρώθηκε  η  επικαιροποίηση  του  Σχεδίου  Ξενοκράτης,

ενσωματώνοντας εκ νέου την Δημοτική Αστυνομία, στην οποία ανατίθεται

διευρυμένος  ρόλος.  Εντός  του  προσεχούς  διαστήματος  θα  εκτυπωθεί  ως

έντυπο και θα διανεμηθεί αναλόγως.

VII. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στον  τομέα  του  Πολιτισμού  παρά  τις  δυσχερέστατες  οικονομικές  συνθήκες

σχεδιάζουμε  ακούραστα  νέες  προοπτικές,  ενεργοποιούμε  το  ντόπιο  ανθρώπινο

δυναμικό παράγουμε πολιτισμό μέσα από τις δομές μας. Ειδικότερα παραθέτουμε ανά

επιμέρους τομέα, τα παρακάτω:   

1. Βικελαία Βιβλιοθήκη

1.1. Μετά  τη  μεγάλη  επιτυχία  του  α’  κύκλου  μαθημάτων παλαιογραφίας,

έχουμε οργανώσει τον  β’ κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει  τον Οκτώβριο του

2015.

1.2. Υλοποιήσαμε  πρόγραμμα για την ενίσχυση της αγάπης των παιδιών για το

βιβλίο μέσα από την ανάγνωση ιστοριών. 

1.3. Διοργανώσαμε σειρά  εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα του παιδικού

βιβλίου, για την γνωριμία των παιδιών με την Ιαπωνία μέσω της ανάγνωσης

παραμυθιών, και με χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
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1.4. Το  Κέντρο  Ελευθέρων  Σπουδών  της  Βικελαίας  πραγματοποίησε  τον  α’

κύκλο με θέμα «Ευρώπη και Δημοκρατία» με την συμμετοχή διακεκριμένων

εισηγητών και έχει ήδη προετοιμαστεί ο β’ κύκλος για το φθινόπωρο, με θέμα

«Μινωικός Πολιτισμός».

1.5. Πραγματοποιήσαμε  διήμερο  Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων,   με  έκθεση  για

πρώτη  φορά  των  χαρακτικών  του  Δήμου,  παρουσίαση  των  εκδόσεων  της

Βικελαίας  και παράλληλο παζάρι βιβλίων. 

1.6. Το  προσεχές  διάστημα  έχουν  προγραμματιστεί  μαθήματα  Αρχαίων

Ελληνικών που θα απευθύνονται σε ενήλικες και  διερευνάται  η δυνατότητα

εκμάθησης σύγχρονης και οθωμανικής τουρκικής γλώσσας.

1.7. Διοργανώνουμε μαθήματα ιστορίας με τίτλο «Μια μικρή ιστορία για έναν

μεγάλο  κόσμο»  με  την  επίκουρη  καθηγήτρια  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών

Μαρία Ευθυμίου.

1.8. Προετοιμάζεται  σειρά  ομιλιών  υπό  τον  τίτλο:  «Κορυφαίοι  Νεοέλληνες

Ποιητές»  (Σολωμός, Καβάφης, Σικελιανός, Παλαμάς, Σεφέρης, Ελύτης,

Ρίτσος),  σε επτά διαλέξεις, από επιφανείς ομιλητές.

1.9. Ετοιμάζεται  Έκθεση και  Ημερίδα με ομιλίες  για τα 100χρονα από τη

γέννηση του κορυφαίου σύγχρονου δοκιμιογράφου Ζήσιμου Λορεντζάτου

(1915-2004).

1.10. Ετοιμάζεται  στις  εκδόσεις  της Βικελαίας  τόμος  κειμένων του  Μανόλη

Καρέλλη υπό τον τίτλο: «Λογοδοσία ζωής». Συνάμα, τιμώντας τη μνήμη και

την  προσφορά  του  στον  τόπο  μας,  θα  δοθεί  το  όνομά  του  σε  οδό  του

Ηρακλείου.

Πέραν των παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εκθέσεις, όπως αυτή

του αείμνηστου Ηρακλειώτη ζωγράφου Αριστείδη Βλάση, και εκδηλώσεις που

έγιναν στο Πολιτιστικό Κέντρο σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, το ΙΔΣΜΕ, και

εθελοντές, από την αντιδημαρχία Πολιτισμού. Επίσης:

1.11. Διοργανώθηκαν οι Πολιτιστικοί Αγώνες 2015.
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1.12. Υλοποιείται μετά από πολλά χρόνια πολυήμερο θεματικό φεστιβάλ με

τίτλο «Κρήτη μια Ιστορία πέντε συν ένας Πολιτισμοί»,που ξεκίνησε στις 27

Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου (με εκθέσεις, ομιλίες και

άλλες  εκδηλώσεις  θα  διατρέξουμε  τις  6  περιόδους  Μινωική,

Βυζαντινορωμαϊκή,  Αραβική,  Ενετική,  Τουρκοκρατία  και  σύγχρονη)της

κρητικής ιστορίας.  Η αρχή έγινε με μια  έκθεση για τον Ερωτόκριτο,  τα

εγκαίνια  της  οποίας  πραγματοποιήθηκαν  στις  27  Αυγούστου,  και  θα

ολοκληρωθε  ίμε  ένα  φεστιβάλ  γλυπτικής  στην  άμμο,  στην  παραλία  της

Αμνισσού με θέμα τον Μινωικό Πολιτισμό.

1.13. Υλοποιείται  για πρώτη φορά πρόγραμμα με τίτλο : «Ο κινηματογράφος

βγαίνει στους δρόμους και τις πλατείες» από τις 6/8 έως τις 13/9 και για 22

παραστάσεις  με  βραβευμένες  ταινίες  σε  πλατείες  της  πόλης  και  της

περιφέρειας.

1.14. Θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου η Έκθεση για τα

100 χρονα από τη γέννηση του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, από την 1η

Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015.  (Έκθεση που δεν έγινε ως σήμερα

εξαιτίας των μεγάλων τεχνικών ελλείψεων της αίθουσας).

2. Ενετικά Τείχη _ Παλιά Πόλη

Από την αντιδημαρχία Πολεοδομίας σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Πολιτισμού:

2.1. Συντάχθηκε όπως προαναφέρθηκε το masterplan των χρήσεως των ενετικών

τειχών και έγινε αναλυτική συζήτηση και αυτοψία στο μνημείο με την αρμόδια

Εφορεία Αρχαιοτήτων, με πλήρη συμφωνία για το προταθέν σχέδιο. Αυτή τη

στιγμή  γίνεται  αναλυτική  παρουσίαση  των  προτάσεων  προκειμένου  να

συνταχθεί  φάκελος ο οποίος με εισήγηση της Εφορείας θα αποσταλεί  προς

έγκριση στο ΚΑΣ. Διευκρινίζεται ότι από το 2009 που έληξε η παραχώρηση
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της  χρήσης  των  ενετικών  τειχών  είχε  τεθεί  ως  προαπαιτούμενο  για  την

επαναπαραχώρηση η σύνταξη του σχετικού μάστερ πλαν.

2.2. Έχουμε  ήδη  αποστείλει  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  του  Υπουργείου

Πολιτισμού  σχέδιο  νέας  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου

Ηρακλείου,  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  ΥΠΕΚΑ για  την  αναστήλωση  των

ενετικών  τειχών  του  Χάνδακα  και  την  ανάπλαση  της  Παλιάς  Πόλης  και

αναμένουμε την έκφραση θετικής γνώμης.

2.3. Υπογράψαμε  Προγραμματική  Σύμβαση  για  το  ερευνητικό  έργο:

««ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΑΚΡΑΙΩΝ  ΚΑΙΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ  ΣΤΑ  ΕΝΕΤΙΚΑ  ΤΕΙΧΗ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΔΥΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

2.4. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα του τμήματος παλιάς πόλης: «Γνωρίζω την πόλη

μου,  Αγαπώ  το  Ηράκλειο»  το  οποίο  αφορά  σε  ξεναγήσεις  στον  ενετικό

οχυρωματικό περίβολο για μαθητές της Α΄ και  Β΄ βαθμίδας.  Μέχρι σήμερα

έγιναν 30 τέτοιες ξεναγήσεις.

2.5. Έγινε  η  γνωμοδότηση  του  ΚΕΣΥΠΟΘΑ για  το  θέμα  της  Πολεοδομικής

Μελέτης  Ανάπλασης  της  συνοικίας  της  Αγίας  Τριάδας.  Πραγματοποιήθηκε

ακολούθως  η  ανάρτηση,  και  υποβλήθηκαν  9  ενστάσεις,   οι  οποίες

αξιολογούνται προκειμένου να αποσταλεί για θεσμοθέτηση η μελέτη. 

2.6. Απεστάλησαν από τον μελετητή της  Παλιάς  πόλης οι  επιμέρους  μελέτες

ανάπλασης  περιοχών  εντός  Αγίας  Τριάδας  (πεζοδρομήσεις,  πλακοστρώσεις,

αστικός εξοπλισμός, διαμόρφωση κοινοχρήστων, φωτισμός κ.α.)

3. Χώροι Πολιτισμού 
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1. Σε  συνεργασία  με  τις  αντιδημαρχίες  Πολιτισμού,   Τεχνικών  Έργων  και  τη

ΔΕΠΤΑΗ μετά από πολλά χρόνια έντονης  παραμέλησης, έγινε ουσιαστική αισθητική

και  λειτουργική  αναβάθμιση  όλων  των  χώρων  πολιτισμού,  υπαίθριων  και  μη,

(κηποθέατρο  «Ν.  Καζαντζάκης»,  «Μ.  Χατζιδάκις»,  Βασιλική  Αγ.  Μάρκου,

Πολύκεντρο Νεολαίας). 

2. Η  ΔΕΠΤΑΗ  προχώρησε  σε  δημοπράτηση  της  Β΄  Φάσης  του  Πολιτιστικού

Κέντρου. Υπήρξε όμως μια άσχημη εξέλιξη, για την οποία είχαμε ειδοποιήσει τους

συμπολίτες  μας  και  προεκλογικά.  Πρόκειται  για  τον  καταλογισμό  του  ποσού των

11.800.000,00 € για την Α΄ Φάση,  λόγω απένταξης του έργου τον Δεκέμβριο του

2013.  Κάνουμε  παν  δυνατόν  για  να  αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα,  έχοντας

προσφύγει ήδη με έφεση στο Ελεγκτικό συνέδριο.

VIII. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. Συγκροτήσαμε  για  πρώτη  φορά  την  επιτροπή  τουριστικής  ανάπτυξης  και

επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή φορέων του τόπου, αντιδημάρχων και

δημοτικών συμβούλων. Σκοπός της επιτροπής είναι  η συμβουλευτική δράση

προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα στρατηγικής και στόχων στον τομέα

του  τουρισμού  και  της  επιχειρηματικότητας,  αλλά  και  η  εφαρμογή  των

πολιτικών του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

2. Αποφασίσαμε  στο  ΔΣ  την  συνεργασία  μας  με  την  Ελληνική  Εταιρεία

Περιβάλλοντος & Πολιτισμού στο πλαίσιο της οποίας θα υπογράψουμε σχετική

Προγραμματική  Σύμβαση,  για  την  υλοποίηση  των  πολιτιστικών  και

τουριστικών διαδρομών που θα απευθύνονται στους επισκέπτες της πόλης μας.

Στην παρούσα από το τμήμα της Παλιάς Πόλης μελετώνται οι  4  πρώτες εξ

αυτών, οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες κρουαζιέρας, ξεκινάνε από το

λιμάνι και καταλήγουν στην Κνωσό και έχουν ως αντικείμενο την περιήγηση
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τόσο  μέσα  στο  ιστορικό  -  εμπορικό  κέντρο  όσο  και  στα  άλλα  σημεία

ενδιαφέροντος που υπάρχουν κατά μήκος αυτών των διαδρομών.

3. Μέσα από το μοναδικό στην Κρήτη πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο σημείο

πληροφόρησης  (info  point),   που  λειτουργεί  στο  ισόγειο  της  Βικελαίας,

αναλαμβάνουμε στην πράξη συντονιστικό ρόλο για την προβολή  του νησιού.

Έτσι  σε  συνεργασία  με  διάφορα  Μουσεία  της  πόλης  μας  και  όχι  μόνο,

(Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας  Κρήτης,  Χριστιανικής  Τέχνης  Αγ.  Αικατερίνης,

Θαλασσόκοσμος, «Ν. Καζαντζάκης» - Μυρτιά, Λυχνοστάτης, και παράρτημα

Ιστορικού  Μουσείου  -  Πισκοπιανό)    παρέχουμε   εκπτωτικό  κουπόνι

περιήγησης σε αυτά. Δικαιούχοι είναι όλοι οι επισκέπτες της πόλης μας που

διέρχονται από το εν λόγω info point.

4. Δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό έντυπο  ικανοποίησης του επισκέπτη της πόλης

μας που διέρχεται από το σημείο πληροφόρησης (info point). Οι απαντήσεις

αξιολογούνται προκειμένου να τις λαμβάνουμε υπόψη μας για την βελτίωση

της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος μας. 

IX. ΠΑΙΔΕΙΑ

Σε ότι αφορά στην Προσχολική Αγωγή

1. Καταφέραμε με τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ την περίοδο 2014-2015 να φιλοξενήσουμε

στις δομές μας  200 παιδιά περισσότερα από ότι την προηγούμενη. Κατά την

τρέχουσα  περίοδο  2015-2016  έχουμε  δημιουργήσει  όλες  τις  προϋποθέσεις,

ώστε  να   φιλοξενήσουμε  ακόμα  μεγαλύτερο  αριθμό  παιδιών  και  ιδιαίτερα

βρεφών. 

2. Ολοκληρώσαμε  επίσης  με  τον  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  το  πρόγραμμα  με  τίτλο:

«Προώθηση  δημιουργικών  δραστηριοτήτων  νηπίων  στις  υφιστάμενες  δομές
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των  βρεφονηπιακών  σταθμών  με  στόχο  την  αλληλεπίδραση  παιδιών

μεταναστών και γηγενών» στο οποίο συμμετείχαν 550 παιδιά.

3. Ολοκληρώνουμε το προσεχές διάστημα τους τεχνικούς φακέλους για ένταξη

όλων των ΚΕΠΑ, στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», μόλις ενεργοποιηθεί το

σχετικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

4. Για πρώτη φορά γυμναστές μας οργάνωσαν και υλοποιούν πρόγραμμα ήπιας

φυσικής δραστηριότητας  σε μικρά παιδιά οκτώ δημοτικών παιδικών σταθμών.

Σε ότι αφορά τις δράσεις Παιδείας

1. Νομιμοποιήσαμε  με  την  αντιδημαρχία  Πολεοδομίας,  τις   διαδικασίες

υπαγωγής στον ν. 4178/13   για 28 σχολεία όλων των βαθμίδων (18 σχολικά

συγκροτήματα) επιφάνειας πάνω από 38.500τ.μ.

2. Δρομολογήσαμε  όλες τις  απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση πιεστικών

προβλημάτων  επέκτασης  για  σχολεία  σε  περιοχές  με  μεγάλη  οικιστική

ανάπτυξη(46ο & 37ο Δημοτικά  σχολεία , Δημοτικό σχολείο & Νηπιαγωγείο

Βασιλειών).

3. Προετοιμάζουμε εντατικά  την επέκταση της λειτουργίας του  Κοινωνικού

Φροντιστηρίου τόσο στα 4 Διαμερίσματα της πόλης όσο και στις Βασιλειές

(συνεργαζόμαστε  με  τους  Προέδρους  και  τις  Επιτροπές  Παιδείας  των

Διαμερισμάτων, αναζητούμε εθελοντές καθηγητές και χώρο στέγασης του

φροντιστηρίου σε κάθε διαμέρισμα). Στόχος είναι το προσεχές σχολικό έτος

2015-2016,  το  Κοινωνικό  Φροντιστήριο  να  λειτουργήσει  σε  όλα  τα

διαμερίσματα του δήμου.
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4. Συμφωνήσαμε  με  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  για  παραχώρηση  χώρου  στα

κτίρια της Κνωσού για τη στέγαση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και

γενικότερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και λειτουργία διδακτηρίων.

5. Συνεχίζουμε  τις  ενέργειες  για  απεμπλοκή  της  ολοκλήρωσης  της

αδειοδότησης του τεχνικού φακέλου από το Υπουργείο Παιδείας,  για την

ανακατασκευή  του  Καπετανάκειου  Σχολικού  Συγκροτήματος.  Μέχρι

σήμερα, δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, αυτό δεν  έχει

καταστεί δυνατό και κάθε φορά ανακύπτουν και νέες απαιτήσεις από την

πλευρά του.

6. Δωρήθηκαν σε  όλα  τα  σχολεία,  βιβλία  της  «Βικελαίας»,  για  τον

εμπλουτισμό  των  βιβλιοθηκών  τους,  με  αφορμή την  «Παγκόσμια  Ημέρα

Βιβλίου».

7. Συνεχίσαμε  τις  επισκέψεις  στα  σχολεία  του  Δήμου  μας  και

πραγματοποιήσαμε καμπάνια ενημέρωσης για την ανακύκλωση.

8. Για πρώτη φορά οργανώθηκε πρόγραμμα επισκέψεων της Φιλαρμονικής του

Δήμου στα σχολεία της πόλης μας.

X. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Διευρύνουμε το πρόγραμμα του μαζικού αθλητισμού στις  τοπικές κοινότητες

του  Δήμου  μας.  Ξεκινάμε  με  τμήματα  για  γυναίκες  και  μικρά  παιδιά  τον

Σεπτέμβριο από τον Άγιο Μύρωνα και τις Κάτω Ασίτες, και αξιοποιούμε τους

γυμναστές  του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

2. Δημιουργήσαμε  νέο  τμήμα  μαζικού  αθλητισμού  με  πρόγραμμα γυμναστικής

για γυναίκες  στην Αλικαρνασσό.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1. Συνδιοργανώσαμε με τον ΣΕΓΑΣ,την «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου»,  και

την  Περιφέρεια  Κρήτης  ,   με  μεγάλη  επιτυχία  το   1ο   Πανευρωπαϊκό

πρωτάθλημα  Εθνικών  Ομάδων  Στίβου  πρώτης  κατηγορίας,

BRUNOZAULIαπό  20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, το οποίο πλαισιώθηκε με πολλές

παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Στους  αγώνες  που  μεταδόθηκαν  ζωντανά  σε  πολλές  χώρες  της  Ευρώπης

συμμετείχαν 12 Εθνικές ομάδες και οι αποστολές στο σύνολο τους έφτασαν τα

900 άτομα περίπου.  Την  εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση, υπολογίζεται ότι

την  παρακολούθησαν  περίπου  16.000-  17.000  άνθρωποι  και  οι  εμπορικές

εισπράξεις,  σε διαμονή, διατροφή μετακινήσεις κ.α.  ξεπέρασαν το 1.000.000

ευρώ. 

2. Συνδιοργανώσαμε  επίσης,  με  πολύ  μεγάλη  επιτυχία,  σε  συνεργασία  με  την

Περιφέρεια  Κρήτης,  την  FIBA,  και  την  ΕΟΚ,  την   δεύτερη  σημαντικότερη

διοργάνωση της  παγκόσμιας  ομοσπονδίας  μπάσκετ  (FIBA),   το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα  Μπάσκετ  Εφήβων  U19, από  27/6-5/7.   Στους  αγώνες  που

μεταδόθηκαν  ζωντανά  σε  10  χώρες  της  Ευρώπης  και  είχαμε  καθημερινή

κάλυψη από την ΕΡΤ,  είχαμε  συμμετοχή 16 εθνικών ομάδων από  όλο τον

κόσμο και συνολικά στην πόλη μας διέμειναν περί τα 700 άτομα αποστολές,

δημοσιογράφοι κ.λ.π.  Την  διοργάνωση υπολογίζεται ότι την παρακολούθησαν

περίπου 30.000 άνθρωποι και οι εμπορικές εισπράξεις έφτασαν το 1.500.000,00

ευρώ.

 ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
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Συνδιοργανώσαμε  επίσης  με  την  Περιφέρεια  αλλά  και  άλλους  φορείς  πολύ

σημαντικές εκδηλώσεις εθνικής εμβέλειας,  όπως  το  RUNGREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2015 και  τους  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ 27-28/06/2015

 ΤΟΠΙΚΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ-  ΜΑΖΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διοργανώσαμε, συνάμα, με μεγάλη επιτυχία, 13 δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος που

χρηματοδοτήσαμε εξ ολοκλήρου σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, την ΑΑΗ ΑΕ

ΟΤΑ  και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

1. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  (ΤΟ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ) ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΕ ΙΟΥΝΙΟ 2015.  32 ΣΥΛΛΟΓΟΙ,168 ΟΜΑΔΕΣ,

716 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,3600 ΜΙΚΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ. 

2. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΠΑΣΚΕΤ (ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)

(02/02/2015 ΕΩΣ 03/06/2015)  55 ΟΜΑΔΕΣ, 900 ΑΘΛΗΤΕΣ, 300 ΑΓΩΝΕΣ,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ. 

3. ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΒΟΛΛΕΫ  (15/03/2015-03/06/2015)  8

ΟΜΑΔΕΣ, 115 ΑΘΛΗΤΕΣ,  65 ΑΓΩΝΕΣ.

4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

2015) 23 ΟΜΑΔΕΣ, 480 ΑΘΛΗΤΕΣ, 120 ΑΓΩΝΕΣ.

5. ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΤΕΝΙΣ  ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (ΜΑΙΟΣ  2015)  130

ΑΘΛΗΤΕΣ, 127 ΑΓΩΝΕΣ.

XI. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

1. Όπως προαναφέρθηκε εκπονείται Ολοκληρωμένο Σχέδιο που αφορά στην

δράση Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη,  που πρόκειται να εισέλθει προς συζήτηση

27



28

και ψήφιση από το ΔΣ. Με το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο συνεργαζόμαστε για

συσταθεί  αντίστοιχη  επιτροπή  για  την  επιχειρηματικότητα  και  την

καινοτομία.

2. Διευρύναμε τις ευρυζωνικές υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών των δομών

αθλητισμού (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ, ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ).

3. Έχουμε  ήδη  αποφασίσει  στο  ΔΣ  και  έχει  ξεκινήσει  η  διεύρυνση  του

δημοτικού  ασύρματου  δικτύου  σε  περιοχές  του  δυτικού  παραλιακού

μετώπου, και μέσα στο φθινόπωρο θα επεκταθούμε σε πλατείες όλων των

δημοτικών  διαμερισμάτων  (Καμίνια,  Αγ.  Βαρβάρας,  Αγ.  Νικολάου

Αλικαρνασσός,  Δημαρχείο  Αλικαρνασσός,  Αγ.  Γεωργίου  –  Πόρος,  Αγ.

Δημητρίου  –  Κατσαμπάς,  Κόρακα,  Πάρκο  Γεωργιάδη)  και  σε  χωριά  του

Δήμου  όπου  το  επιτρέπουν  οι  τηλεπικοινωνιακές  υποδομές  (Σταυράκια,

Βούτες, Δαφνές, Βασιλειές) 

XII. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Προχωρήσαμε σε:

1. Ηλεκτρονική  διακίνηση  των  εγγράφων  και  σχετική  επιμόρφωση  των

υπαλλήλων μας.

2. Επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών μας  προς τους δημότες.

3. Εγκατάσταση  ασύρματων  αναμεταδοτών  για  ελεύθερη  επικοινωνία  τόσο

μεταξύ των υπηρεσιών όσο και των οχημάτων.

4. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και της «Βικελαίας». 

XIII. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ.  Κανονιστική Πράξη για την παραχώρηση και

χρήση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων εντός  της  Παλιάς  Πόλης του
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Δήμου  Ηρακλείου,  για  την  αναβάθμιση  του  δημόσιου  χώρου  και  την

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εκθεμάτων- εμπορευμάτων. 

2. Συντάξαμε  συνοπτικό   οδηγό   για  την  διαδικασία  αδειοδότησης  των

καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,   ώστε  να  υποστηριχθούν  οι

επαγγελματίες   του  Δήμου  μας  που  δραστηριοποιούνται  στον  χώρο  των

τροφίμων  και  ποτών  (εστίαση,  αναψυχή  και  λιανική  διάθεση)  και  να

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους νόμιμα.

3. Σχεδιάζουμε την Πολεοδόμηση της Βιοτεχνικής Ζώνης της Φοινικιάς και

έχουμε  ήδη  συμπεριλάβει  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  2016  την  μελέτη

πολεοδόμησης  με  βάση  την  υφιστάμενη  κατάσταση,   σύμφωνα  με  την

κείμενη νομοθεσία. Θα δημοπρατήσουμε τη σχετική μελέτη το 2016.

4. Προωθούμε την σύνταξη ενός νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για όλο

τον  καλλικρατικό  Δήμο  Ηρακλείου,  για  τον  καθορισμό  χρήσεων  γης  με

ορθολογικότερο  τρόπο  προς  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής,  την

προαγωγή  της  οργανωμένης  επιχειρηματικότητας  και  την  προστασία  του

περιβάλλοντος.  Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016

την εκπόνηση της σχετικής  μελέτης.

5. Επεξεργαζόμαστε την πρόταση του εμπορικού συλλόγου για OpenMall στο

Ηράκλειο συσχετίζοντας τις προτάσεις με τις μελέτες ανάπλασης που έχουμε

δρομολογήσει.

XIV. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  «ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ»

1. Συμμετείχαμε με περίπτερο μας στην διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης

με  τίτλο  «  Κρήτη  Μεγάλη  Συνάντηση».  Μέσα  από  το  περίπτερο  μας

προβάλαμε  το  τρίπτυχο  ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  –  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Ειδικότερα φιλοξενήσαμε και παρουσιάσαμε τυποποιημένα

αγροτικά  προϊόντα  από  50  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην

περιοχή  του  Δήμου  μας.  Παράλληλα  προβάλλαμε  την  φύση  και  τον
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πολιτισμό  της  ενδοχώρας  μας  μέσα  από  διαδραστικά  ηλεκτρονικά  μέσα

καθώς επίσης και τις εκδόσεις της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 

2. Στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία σε συνεργασία με την ΔΗΚΕΗ, οργανώσαμε

για πρώτη φορά Φεστιβάλ Προβολής Τοπικών Προϊόντων, σε 3 Δημοτικές

Ενότητες στις Τ.Κ Αυγενικής,  Προφήτη Ηλία,  και Αγ. Μύρωνα,  τα οποία

και  πλαισιώσαμε  με  παράλληλες  πολιτιστικές  δραστηριότητες.  Πλήθος

κόσμου επισκέφτηκε τα χωριά κατά την διάρκεια αυτών και αναδείχθηκε η

ανάγκη για την λήψη και άλλων τέτοιων πρωτοβουλιών που τονώνουν την

τοπική οικονομία.

XV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Αναβαθμίσαμε  -  Ανακαινίσαμε  -  Συντηρήσαμε  τις  βασικές  δημοτικές

κτιριακές   υποδομές,  οι  οποίες  είχαν  σαφείς  ενδείξεις  εγκατάλειψης  και

έφεραν φθορές ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Επιπλέον αποκαθιστούμε την

οροφή   της  Loggia και  αντικαθιστούμε  το  μη  λειτουργικό  σύστημα

κλιματισμού  της  αίθουσας  του  ΔΣ.  .   Ανακαινίσαμε  ουσιαστικά  και

αισθητικά  το  Πολύκεντρο  Νεολαίας,  το  κτίριο  ΜΑΡΙΝΑ,  την  Βασιλική

Αγίου  Μάρκου,  τα  Δημοτικά   Υπαίθρια  Θέατρα.  Στο  επόμενο  διάστημα

προχωράμε και σε άλλες τέτοιες παρεμβάσεις. 

2. Συνεχίζουμε τον εντοπισμό, την καταγραφή και ταυτοποίηση της δημοτικής

περιουσίας και μέχρι σήμερα διαρκώς ανακαλύπτουμε «αδήλωτα» ακίνητα.

Ενδεικτικά  έχουν  εντοπιστεί  περίπου  200,  ως  επί  το  πλείστον  αγροτικά

ακίνητα, από τα οποία 80 περίπου χρησιμοποιούνται  από τη ΔΕΥΑΗ καθώς

και 90 αστικά. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο και αφού

καταγραφούν στο Δημοτικό Περιουσιολόγιο, θα πρέπει να παραχωρηθούν

στη Δημοτική Επιχ/ση.
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3. Συνεχίζουμε των εντοπισμό εσφαλμένων εγγραφών στους κτηματολογικούς

πίνακες  και  διαγράμματα  του  εθνικού  κτηματολογίου  που  αφορούν

Δημοτικά ακίνητα.

4. Συνεχίζουμε  την  έρευνα  για  τον  εντοπισμό  τίτλων  ιδιοκτησίας  για  τη

σχολική περιουσία. 

XVI. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

1. Σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ το Π.Κ, το ΤΕΙ Κρήτης διοργανώσαμε στον Αγ.

Μύρωνα,  στο  Κυπαρίσι  και  στο  Σκαλάνι,   3  εσπερίδες  για  θέματα  του

πρωτογενούς τομέα. 

2. Συνεργαστήκαμε  με  την  μαθητική  κοινότητα  και  πραγματοποιήσαμε

εκδηλώσεις  για  την  ευαισθητοποίηση  των  παιδιών  σε  θέματα  ελεύθερης

κινητικότητας, και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης.

3. Συνδιοργανώσαμε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στην  Αθήνα,  την  εκδήλωσης  στο  πλαίσιο  της

Ημέρας της Ευρώπης.

4. Θέσαμε  υπό  την  αιγίδα  μας  την  καινοτόμο  διοργάνωση   του

AGROCKATHON  που  φιλοξενήθηκε  στο  Πολύκεντρο  Νεολαίας  από  5-

7/6/2015..  Στην  πραγματικότητα   μπορούμε  να  πούμε  ότι  ήταν  ο  πρώτος

μαραθώνιος καινοτομίας και τεχνολογίας που αφορούσε στον αγροτικό τομέα.

Συμμετείχαν  συνολικά  25  άτομα  (αγρότες,  γεωπόνοι,  μηχανικοί  και 

επιστήμονες  πληροφορικής)  οι  οποίοι  μέσα  σε  ένα  εντατικό  τριήμερο

συνεργασίας μέσα από 3 πολυτομεακές ομάδες,   σχεδιάστηκαν 3 λογισμικά

που  αντιμετώπιζαν  συγκεκριμένα  προβλήματα  που  είχαν  τεθεί  από   τους

αγρότες.
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XVII. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Οι εθελοντικές  μας ομάδες,  μεταξύ άλλων δράσεων που πραγματοποίησαν,

προσέφεραν επιπλέον: 

1. Μετάφραση  σε  5  γλώσσες  (Γερμανικά,  Ισπανικά,  Γαλλικά,  Ιταλικά,  και

Ρώσικα) του έντυπου υλικού για την γνωριμία με την πόλη.

2. Στήριξη της λειτουργίας του info point.

3. Συνέχιση  των  προσπαθειών  για  καθαριότητα  και  εξωραϊσμό  πάρκων  και

νησίδων με νέες φυτεύσεις.

4. Στήριξη στη διοργάνωση της πρώτης Ευρωπαϊκής ημερίδας του Δήμου.

5. Στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6. Υποστήριξη στο έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας για πραγματική καταγραφή

των υφιστάμενων μελετών και ουσιαστική αποτύπωση της ωριμότητας των

προκειμένου  να  τεθούν  σε  τροχιά  ωρίμανσης  βάσει  του  δημοτικού

αναπτυξιακού προγραμματισμού. 

7. Σειρά  εκπαιδευτικών,  πολιτιστικών  και  κοινωνικών  δράσεων  και

εκδηλώσεων.

8. Αρχιτεκτονική μελέτη και  στήριξη στην ανακαίνιση του Πολύκεντρου από

την ΔΕΠΤΑΗ.

9. Σταδιακός εξωραϊσμός, με την συμμετοχή πολιτών και πολλών εθελοντικών

ομάδων, σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Παράλληλα

10.Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η συνεργασία με το KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ με

τίτλο: «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»

και με στόχο την φροντίδα της χωρικής ενότητας των ενετικών τειχών από

την Πύλη Ιησού ως τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο και τη διενέργεια αθλητικών

και πολιτιστικών δράσεων.
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