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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Την 1η Σεπτεµβρίου του 2016 συµπληρώθηκαν δυο χρόνια από την ηµέρα που 

αναλάβαµε τη ∆ηµοτική Αρχή.  ∆ύο δύσκολα χρόνια , κατά τη διάρκεια των οποίων 
δουλέψαµε σκληρά για να φέρουµε εις πέρας µια σειρά από έργα και δράσεις, να 
δροµολογήσουµε παρεµβάσεις και να διαχειριστούµε την καθηµερινότητα των δηµοτών 
όσο καλύτερα γινόταν.  
 
Οι στόχοι µας ήταν και παραµένουν δεδοµένοι:  
Θέλουµε το Ηράκλειο: 
 
Έξυ̟νη–συνεκτική ̟όλη, τό̟ο συνάντησης «5+1» ̟ολιτισµών.  
 
Πόλη βιώσιµη, µε υ̟οδοµές και υ̟ηρεσίες ̟ου συνεισφέρουν στην καλύτερη 
̟οιότητα ζωής των δηµοτών και στην βελτίωση του αστικού και φυσικού 
̟εριβάλλοντος.  
 
Πόλη ανθεκτική, µε α̟οτελεσµατικές υ̟οδοµές κοινωνικής στήριξης, 
ανθρωποκεντρικά δοµηµένη κοινωνική πολιτική, συµµετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, 
οργανωµένες δοµές πολιτικής προστασίας, προστασία της απασχόλησης και της 
ασφάλειας των πολιτών.  
 
Θέλουµε ένα Ηράκλειο µε ισχυρή ̟ολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, µια πόλη 
φάρο πολιτισµού, µε ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, δυναµική και 
δηµιουργική βιοµηχανία, µε ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονοµία.  
 
Ένα Ηράκλειο ̟ραγµατικά Έξυ̟νη Πόλη, τόπο καινοτοµίας, ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικότητας, βελτιωµένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συµµετοχικής 
διακυβέρνησης.  
 
Θέλουµε ένα Ηράκλειο Μητρο̟ολιτικό Κέντρο της Μεσογείου!  
 
Ταυτόχρονα προωθούµε ένα ηθικό συµβόλαιο της ∆ηµοτικής αρχής µε τους πολίτες 
που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη νοµιµότητα και την αξιοκρατία. Ενθαρρύνουµε τους 
πολίτες να συµβάλλουν µε τις προτάσεις, τις ιδέες τους και την εθελοντική συµµετοχή 
τους στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού, συµµετοχικού µοντέλου τοπικής 
δηµοκρατίας. Θέλουµε να χτίσουµε µαζί τους µια σχέση εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας. 
Τους λέµε πάντα την αλήθεια, ακούµε την κριτική τους και µαζί προχωρούµε για να 
αλλάξουµε την πόλη µας προς το καλύτερο.  

Ακόµη κι αν 
αυτό έχει 
πολιτικό και 
επικοινωνιακό 
κόστος, θα το 
πληρώσουµε ε 
 

Έξυπνη–
συνεκτική 
πόλη,  
τόπο 
συνάντησης 
«5+1» 
πολιτισµών.  
 

Πόλη βιώσιµη, 
µε υποδοµές και 
υπηρεσίες που 
συνεισφέρουν 
στην καλύτερη 
ποιότητα ζωής 
των δηµοτών και 
στην βελτίωση 
του αστικού και 
φυσικού 
περιβάλλοντος.  
 
……ένα 
Ηράκλειο µε 
ισχυρή 
πολιτιστική και 
τουριστική 
ταυτότητα…… 
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Θεωρώ ότι, δεδοµένων των συνθηκών, τα βήµατα που κάναµε τα προηγούµενα δυο 
χρόνια προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων ήταν µεγάλα.  
 
Μην ξεχνάτε ότι από την πρώτη ηµέρα της θητείας µας κληθήκαµε να λειτουργήσουµε 
σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης. Η κρίση και τα παρεπόµενά της διαµόρφωσαν µια 
αναπόδραστη πραγµατικότητα, την οποία καµία άλλη δηµοτική αρχή δεν αντιµετώπισε 
στον βαθµό που την αντιµετωπίσαµε και συνεχίζουµε να την αντιµετωπίζουµε εµείς. Οι 
συγκεκριµένες περιστάσεις µας έκαναν ακόµη πιο προσεκτικούς στην διαχείριση των 
οικονοµικών του ∆ήµου. Ακόµη κι αν αυτό έχει ̟ολιτικό και ε̟ικοινωνιακό κόστος, 
θα το ̟ληρώσουµε ευχαρίστως ̟ροκειµένου να µην σ̟αταληθεί άσκο̟α ούτε ένα 
ευρώ των δηµοτών.  
 

 To άµεσο αποτέλεσµα της συγκεκριµένης, χρηστής διαχείρισης είναι ότι 
παραλάβαµε στις 31 Αυγούστου του 2014 υπόλοιπο (καταθέσεις σε τράπεζες) στο 
ταµείο του ∆ήµου 25.420.594,80 ευρώ και στις 31 Αυγούστου του 2016 το υπόλοιπο 
αυτό ήταν 36.726.655,76 ευρώ. Μπορεί οι αριθµοί καθ’ εαυτούς να µην λένε πολλά, 
στην προκειµένη περίπτωση όµως διασφαλίζουν ότι:  
1.  Ο ∆ήµος είναι οικονοµικά υγιής και µ̟ορεί να καλύψει τις υ̟οχρεώσεις του.   
2.  Κυρίως,  µ̟ορεί να κάνει έργα α̟ό ίδιους ̟όρους, ̟ράγµα εξαιρετικά 

σηµαντικό τώρα ̟ου το ΕΣΠΑ και οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις βρίσκονται στο 
ναδίρ.  

 
Σε κάθε περίπτωση, η κεντρική µας φιλοσοφία παραµένει ίδια. ∆εν µας 

ενδιαφέρουν  τα έργα – ̟υροτεχνήµατα που δεν εντάσσονται σε έναν ουσιαστικό 
σχεδιασµό,  εγκαινιάζονται µε τυµπανοκρουσίες και εν συνεχεία αποδεικνύονται 
υπερκοστολογηµένα και δυσλειτουργικά.  Μας  ενδιαφέρουν τα έργα που θα αποτελούν 
µέρος του συνολικού, στρατηγικού σχεδιασµού µας για το Ηράκλειο  και που θα 
διευκολύνουν µε διάφορους τρόπους την ζωή των κατοίκων του, όχι πρόσκαιρα αλλά σε 
βάθος χρόνου. Και µας ενδιαφέρει επίσης ό,τι γίνεται, να γίνεται σωστά και µε απόλυτη 
διαφάνεια.  

 
Μέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο και πάντα µε γνώµονα το συµφέρον των 

δηµοτών,  έχουµε καταθέσει  σηµαντικό έργο σε ολόκληρο το φάσµα των 
αρµοδιοτήτων µας. 

  
Με την Κοινωνική Πολιτική µας, φροντίσαµε ώστε εκατοντάδες συµ̟ολίτες 

µας µε οικονοµικές δυσκολίες να ωφελούνται α̟ό τις δοµές του ∆ήµου.  
 
Στον Πολιτισµό  αλλάξαµε τις προτεραιότητες µε αποτέλεσµα  το καλοκαίρι του 

2016 η πόλη να αναδείξει την δηµιουργικότητα του καλλιτεχνικού δυναµικού της  και να 
ζήσει στιγµές που είχε χρόνια να ζήσει. Το «Τέχνη καθ΄ οδόν», το «Κρήτη, µια 
Ιστορία, Πέντε Συν ένας Πολιτισµοί», το «Εκτός Πόλης» ήταν τρία φεστιβάλ µε 
διαφορετική στόχευση αλλά κοινή αφετηρία: Την πεποίθησή µας ότι ο πολιτισµός 
αποτελεί την ταυτότητά µας. Η επιτυχία τους δείχνει ότι υπάρχουν χιλιάδες 
Ηρακλειώτες που συµµερίζονται την ίδια πεποίθηση. 

  
Ο εκδηµοκρατισµός της λειτουργίας του ∆ήµου ̟ροχωρά κατά τρό̟ο 

αδιαµφισβήτητο.  
 
Στο µέτωπο της τήρησης του νόµου, ε̟ανασυστήσαµε την δηµοτική αστυνοµία 

παρά το γεγονός ότι δεν µπορούµε να έχουµε πλήρη σύνθεση, ανάλογη των αναγκών 
της πόλης και  - πάντα στο µέτρο των δυνατοτήτων µας - καταβάλουµε καθηµερινά 
µεγάλη προσπάθεια για να πάψει η ανοµία να αποτελεί το modus operandi του 
Ηρακλείου.   

Ο  
εκδηµοκρατισµός 
της λειτουργίας  
του ∆ήµου  
προχωρά κατά 
τρόπο 
αδιαµφισβήτητο.  
 

Μέσα  

στο 

συγκεκριµένο 

̟λαίσιο και 

̟άντα µε 

γνώµονα το 

συµφέρον των 

δηµοτών,  

έχουµε 

καταθέσει  

σηµαντικό έργο 

σε ολόκληρο το 

φάσµα των 

αρµοδιοτήτων 

µας.   
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Στον Αθλητισµό, δίνουµε έµφαση τόσο στις µαζικές εκδηλώσεις του όσο και στις 
µεγάλες διοργανώσεις που διαφηµίζουν το Ηράκλειο και προσελκύουν τουρισµό.  

Στο Πράσινο αναµορφώνουµε τα πάρκα της πόλης.  
Στην Παιδεία στηρίζουµε εµπράκτως τους καθηγητές και τους γονείς.  
Στην  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση µειώνουµε την γραφειοκρατία και αυξάνουµε 

τη διαφάνεια 
Στα καταστήµατα της ∆ΕΠΤΑΗ πετύχαµε βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

και των οικονοµικών επιδόσεων τους.  
Στον Τουρισµό κάνουµε το Ηράκλειο µια ̟όλη εξωστρεφή που συνδιαλέγεται 

ισότιµα µε άλλες πόλεις και φορείς από ολόκληρο τον κόσµο.  
Στην Καθαριότητα προχωράµε στην µεγαλύτερη ανανέωση ̟ου έχει γίνει ̟οτέ 

στον στόλο των α̟ορριµµατοφόρων και λοιπών αναγκαίων οχηµάτων και προχωράµε 
στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την διαλογή στην πηγή, για την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των δηµοτών µας σχετικά µε τα οφέλη της ανακύκλωσης.  

Έχουµε φέρει ξανά τον Εθελοντισµό δυναµικά στο προσκήνιο. 
Ακόµη και στα Τεχνικά Έργα, τον τοµέα που έχει πληγεί περισσότερο από την 

κρίση, ολοκληρώσαµε εγκαίρως και προπάντων επιτυχώς, 30 συµβασιο̟οιηµένα 
έργα, εκ των οποίων τον Σε̟τέµβριο του 2014 τα δεκα̟έντε ουσιαστικά δεν είχαν 
ξεκινήσει καν,  εφτά βρισκόταν σε ̟οσοστό υλο̟οίησης κάτω του 20% , ενώ µόλις 
δυο είχαν ̟οσοστό υλο̟οίησης ̟άνω α̟ό το 50%! Ωριµάσαµε παλιότερες µελέτες,  
προχωράµε καινούργιες και είµαστε έτοιµοι να υλοποιήσουµε καίριες παρεµβάσεις που 
θα αλλάξουν δραστικά την φυσιογνωµία της πόλης.   

Καταρτίσαµε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο masterplan για την 
̟ροστασία και ανάδειξη των Ενετικών Τειχών και είµαστε στο τελικό στάδιο της 
εκπόνησης των απαραίτητων µελετών προκειµένου να πετύχουµε την παραχώρησή τους.   

Προχωρήσαµε για πρώτη φορά επίσης, ό̟ως είχαµε δεσµευτεί ̟ροεκλογικά 
πώς θα πράξουµε,  σε ευρεία διαβούλευση όλων των φορέων της ̟όλης για την 
κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης και ενός πλάνου 
προτάσεων και δράσεων για την Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη. 

Αναπτύσσουµε διαρκώς το ασύρµατο δίκτυο της ̟όλης, το οποίο πρόσφατα 
βραβεύτηκε µε το βραβείο Gold στα Best City Awards 

 Έχουµε έτοιµο σχέδιο για την αναβάθµιση του αεροδροµίου «Νίκος 
Καζαντζάκης».  
Κάναµε και άλλα πολλά που θα διαβάσετε  παρακάτω.  

Ασφαλώς υ̟ήρξαν  λάθη και καθυστερήσεις. Και υ̟άρχουν ε̟ίσης ̟ολλά 
̟ερισσότερα ̟ου µ̟ορούµε και ̟ρέ̟ει να κάνουµε, κυρίως στο ε̟ί̟εδο της 
βελτίωσης της καθηµερινότητας των δηµοτών.  Πρώτοι εµείς το αναγνωρίζουµε. 
Σεβόµαστε την Αντι̟ολίτευση, τον θεσµικό της ρόλο, ακούµε µε ̟ροσοχή την 
γνώµη όλων στο δηµοτικό συµβούλιο και ̟αρά τις διαφορές µας, δεν διστάσαµε, 
ούτε θα διστάσουµε στο µέλλον, να υιοθετήσουµε α̟όψεις και ̟ροτάσεις των άλλων 
δηµοτικών ̟αρατάξεων, εφόσον θεωρούµε ότι είναι ̟ρος το συµφέρον των 
δηµοτών.  

Ωστόσο, η εύκολη κριτική περί «απραξίας» που ένα ολόκληρο επικοινωνιακό 
σύστηµα χρησιµοποίησε,  γιατί εντωµεταξύ «ξέφτισε» και έµελλε να αποδειχθεί ως το 
βασικό και µάλλον µοναδικό επιχείρηµα εναντίον µας,  αποτελεί απλώς  έναν αφορισµό 
άνευ αντικειµένου.   

Μέσα σε δυο χρόνια έχουν γίνει σε ορισµένους τοµείς τόσα, όσα δεν είχαν γίνει 
εδώ και δεκαετίες. Κατά τη γνώµη µου,  δεν υπάρχει σήµερα ούτε ένας τοµέας στον 
οποίο η κατάσταση να µην είναι αισθητά βελτιωµένη σε σχέση µε αυτήν που 
παραλάβαµε. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τα στοιχεία είναι περισσότερο 
πειστικά από τα λόγια, θεωρώ ότι ο απολογισµός που ακολουθεί θα σας πείσει για του 
λόγου το αληθές.  

 
 

Έχουµε  

φέρει ξανά 

τον 

εθελοντισµό 

δυναµικά στο 

̟ροσκήνιο. 
 

Καταρτίσαµε 
για πρώτη 
φορά ένα 
ολοκληρωµένο 
masterplan για 
την προστασία 
και ανάδειξη 
των Ενετικών 
Τειχών 

Μέσα σε δυο 
χρόνια έχουν 
γίνει σε 
ορισµένους 
τοµείς τόσα, 
όσα δεν είχαν 
γίνει εδώ και 
δεκαετίες. 
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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 

Βασικές µας πολιτικές κατευθύνσεις αλλά και προεκλογικές δεσµεύσεις ήταν και είναι 

ότι: 

1.    Oι παρεµβάσεις στην πόλη θα πρέπει να αποτελούν µέρος ενός Ολοκληρωµένου 

Σχεδιασµού, που βασίζεται στις πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες της, αξιολογεί 

τα δυνατά της σηµεία και τις υπάρχουσες ευκαιρίες και προτείνει αλληλένδετες 

δράσεις, που δεν έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, και στοχεύουν στη βελτίωση 

των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της. 

2.    Ο εν λόγω Σχεδιασµός θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα ενεργοποίησης του συνόλου 

των Κοινωνικών και Θεσµικών Εταίρων της πόλης µας,  ώστε τόσο η υλοποίησή 

του όσο και η επίτευξη των στόχων του να αποτελεί «κοινό όραµα». 

Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίσαµε ήδη ή καταρτίζουµε Master Plan ανά τοµέα 

ενδιαφέροντος (κοινωνική ̟ολιτική, τείχη, νερό, δια βίου µάθηση) ̟ροκειµένου να 

ενο̟οιήσουµε όλες τις δράσεις του και τα έργα τόσο του δήµου όσο και των λοι̟ών 

εµ̟λεκόµενων φορέων, ̟ρος  µια κοινή κατεύθυνση.  

Η διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης για το ΣΟΑΠ και το ΒΑΑ υπήρξε η 

κορυφαία έκφραση αυτής µας της πρόθεσης. 

Προετοιµαστήκαµε, εκπονώντας τις απαραίτητες υποστηρικτικές µελέτες ΣΟΑΠ, 

ΒΑΑ, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος Ηρακλείου όχι µόνο να είναι σήµερα ο πρώτος σε όλη 

την  Ελλάδα εν δυνάµει δικαιούχος χρηµατοδότησης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 

2014-2020, αλλά και ταυτόχρονα δικαιούχος άλλων χρηµατοδοτήσεων, ακριβώς γιατί 

έχει ακολουθήσει αυτή την ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

Η Στρατηγική µας για τη «Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη» και το ευρύτερο «Σχέδιο 

Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων» είναι δοµηµένα έτσι ώστε µε τις δράσεις που 

θα υλοποιηθούν  τα επόµενα χρόνια, να υπηρετείται πλήρως το όραµά µας, το οποίο 

όπως προαναφέρθηκε, είναι να γίνει το Ηράκλειο  Έξυπνη - Συνεκτική Πόλη,  Τόπος 

Συνάντησης «5+1» Πολιτισµών 

Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν: 

• Την αναβάθµιση και συµπλήρωση κοινωνικών υποδοµών. 

• Την διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ευπαθείς οµάδες και σε οµάδες 

µε κίνδυνο διάκρισης. 

• Την δηµιουργία πολιτιστικής ταυτότητας τόσο της ίδιας της πόλης όσο και 

χωριών της περιφέρειας. 

• Την διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων  µέσα από συγκεκριµένες πολιτιστικές 

και τουριστικές διαδροµές.  

• Την αύξηση της επισκεψιµότητας και της διαµονής των επισκεπτών στο 

Ηράκλειο. 

• Την ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας µε αύξηση των νέων 

επιχειρήσεων και της καινοτοµίας. 

Στην διαδικασία 
της δηµόσιας 
διαβούλευσης 
συµµετείχαν 
συνολικά 59 
φορείς που 
κατέθεσαν 144 
προτάσεις, οι 
οποίες κατόπιν 
επεξεργασίας 
υιοθετούνται και 
δροµολογούνται 
για υλοποίηση 
είτε µέσα από 
την ΒΑΑ είτε 
από ίδια έσοδα 
είτε µέσα από 
άλλα 
χρηµατοδοτικά 
εργαλεία 
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• Την επαναχρησιµοποίηση κενών κτιρίων και ανασυγκρότηση υποβαθµισµένων 

περιοχών. 

• Την εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους 

χώρους. 

• Την αύξηση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι στις φυσικές καταστροφές 

(πολιτική προστασία). 

• Την αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης. 

• Την βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση και ενίσχυση των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Στην διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης συµµετείχαν συνολικά 59 φορείς 

που κατέθεσαν 144 προτάσεις, οι οποίες κατόπιν επεξεργασίας υιοθετούνται και 

δροµολογούνται για υλοποίηση είτε µέσα από την ΒΑΑ είτε από ίδια έσοδα είτε µέσα 

από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

Ενεργοποιούµε Άτυπη Επιτροπή Παρακολούθησης από το σύνολο των 

Κοινωνικών Εταίρων που συνέδραµαν στην διαµόρφωσή της Στρατηγικής µας, έτσι 

ώστε να έχουν ρόλο συµβουλευτικό και υποστηρικτικό και στην φάση της  υλοποίησης 

της.  

Όλα τα ̟αρα̟άνω α̟οτέλεσαν µια ακόµη βασική, ̟ροεκλογική µας 

εξαγγελία ̟ου έγινε ̟ραγµατικότητα. Είχαµε τόνισε ότι το µέλλον του Ηρακλείου δεν 

είναι υπόθεση µονάχα της δηµοτικής αρχής, αλλά υπόθεση όλων µας. Μέσα από την 

ανοιχτή διαβούλευση για το ΣΟΑΠ και το ΒΑΑ, φέραµε στο ίδιο τραπέζι φορείς, 

κοινωνικούς εταίρους, πολίτες προκειµένου να συνδιαµορφώσουµε ένα ολοκληρωµένο 

σχέδιο για την πόλη µας.  

Η συµµετοχή υπήρξε µεγάλη και ουσιαστική και µας έδωσε το δικαίωµα να 

θεωρούµε ότι η ίδια η διαδικασία της διαβούλευσης,  πρωτοφανής για τα δεδοµένα του 

Ηρακλείου, ήταν εξίσου σηµαντική µε το αποτέλεσµα που παρήγαγε. Το Ηράκλειο 

αποκτά στρατηγικό σχεδιασµό για τα επόµενα χρόνια και τον αποκτά µέσα από ευρεία 

συµµετοχή, διάλογο και συνεργασία! Όλα όσα, δηλαδή, ευαγγελιζόµασταν πριν τις 

εκλογές και σταδιακά υλοποιούµε.  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2.1  Οικονοµικά δεδοµένα 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ∆ήµου την περασµένη διετία , µια διετία 

ύφεσης, πολιτικής αβεβαιότητας και ελέγχου τραπεζικών κεφαλαίων, είναι κάτι 

παραπάνω από θετικά.  

Παραλάβαµε ταµείο (καταθέσεις σε τρά̟εζες) µε υ̟όλοι̟ο 25.420.594,80 

ευρώ στις 31 Αυγούστου του 2014 και στις 31 Αυγούστου του 2016 το είχαµε αυξήσει 

στα 36.726.655,76 ευρώ. 

 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει, ότι ο ∆ήµος πατάει γερά στα πόδια του σε οικονοµικό 

επίπεδο, κάτι που δεν συµβαίνει µε όλους τους δήµους της χώρας.  

Είναι πολύ σηµαντικό να επισηµανθεί ότι πετύχαµε καλά οικονοµικά αποτελέσµατα 

µέσα σε δυσµενείς συνθήκες, δίχως να αυξήσουµε τα δηµοτικά τέλη παρά ελάχιστα (από 

78 λεπτά το τετραγωνικό, σε 85 λεπτά το τετραγωνικό για την οικιακή χρήση) και µόνο 

επειδή ήµασταν υποχρεωµένοι να το πράξουµε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

Τα τέλη του ∆ήµου Ηρακλείου παραµένουν από τα χαµηλότερα σε σχέση 

με άλλους δήµους της χώρας και θεωρούµε ότι έχουµε πετύχει µια δίκαιη κατανοµή,  

που οδηγεί στην ελάφρυνση των ευπαθών οµάδων.  

Στον τοµέα των εσόδων, µε την εφαρµογή α̟ό το ξεκίνηµα σχεδόν της 

θητείας µας του Σχεδίου τακτικών ελέγχων και ε̟ιθεωρήσεων, η βελτίωση είναι 

ε̟ίσης ̟ολύ µεγάλη. Το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016 ̟αρουσιάστηκε θετική α̟όκλιση 

α̟ό τους στόχους του ̟ροϋ̟ολογισµού της τάξεως του 79%!   

∆ηλαδή, ενώ στοχεύαµε στο ̟οσό των 3.936.923 ευρώ, εισ̟ράξαµε 

7.052.023 ευρώ, α̟ό τέλη ακίνητης ̟εριουσίας, τέλη ε̟ί των ακαθάριστων εσόδων 

των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και α̟ό 

̟ρόστιµα και ̟αράβολα. Θετική α̟όκλιση είχαµε και το δεύτερο τρίµηνο του 2016.  

Το σηµαντικό βεβαίως είναι ότι από την οικονοµική πολιτική που έχουµε 

ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της θητείας µας ωφελούνται οι δηµότες.  Μέχρι στιγµής 

έχουµε προχωρήσει στις εξής ενέργειες: 

Γιώργος
Typewritten Text

Γιώργος
Typewritten Text

Γιώργος
Typewritten Text

Γιώργος
Typewritten Text
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- Μειώσαµε µέσα στο 2016 κατά 20% τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους 

και τις λαϊκές αγορές.  

- Προχωράµε σε µειώσεις τελών στα κοιµητήρια, α̟ό τις ο̟οίες 

υ̟ολογίζεται ότι το συνολικό ̟οσό ̟ου θα ωφεληθούν οι δηµότες είναι 800.000 

ευρώ ετησίως.  

- Είµαστε συνε̟είς στις ̟ληρωµές µας ̟ρος τους δηµότες. Το 2015 το ̟οσό 

̟ου ̟λήρωσε ο ∆ήµος σε υ̟οχρεώσεις του ̟ρος τους δηµότες ήταν αυξηµένο σε 

σχέση µε το 2014 κατά 1.800.000 ευρώ.  

- Στον προϋπολογισµό του 2017, ο οποίος θα είναι από τους µεγαλύτερους της 

τελευταίας πενταετίας, το ποσό που αναλογεί στο τεχνικό πρόγραµµα είναι 

39.033.576,78 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2016 ήταν 27.550.000,00 ευρώ. 

Υπάρχει δηλαδή αύξηση 41%.   

Ακόµη πιο χρήσιµο στοιχείο είναι το εξής:  Το ποσό που αντιστοιχεί σε ίδιους πόρους 

αυξήθηκε κατά  7.200.000 € το 2017 σε σχέση με το 2016.   

- Και αξίζει να σηµειωθεί ότι από 1/1/2017 ο ∆ήµος θα ξεκινήσει την 

αποπληρωµή του δανείου από την Ε.Τ.ΕΠ. που αντιστοιχεί 937.500. το χρόνο.  Η 

συµφωνία αυτή είχε γίνει από την προηγούµενη δηµοτική αρχή που χρησιµοποίησε 

µεγάλο µέρος του κεφαλαίου από το συγκεκριµένο δάνειο, χωρίς όµως να επιτρέψει και 

σε εµάς να χρησιµοποιήσουµε τµήµα αυτού του δανείου για έργα που είχαµε 

προγραµµατίσει.   

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η χρηστή 

διαχείριση στα οικονοµικά του ∆ήµου αποδίδει καρπούς. Μέσα σε ένα δυσµενέστατο 

οικονοµικό περιβάλλον, που προκαλεί ασφυξία στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ολόκληρη 

την Ελλάδα, εµείς κατορθώνουµε να πατάµε γερά στα πόδια µας και να έχουµε µια  - 

σχετική έστω -  οικονοµική ευελιξία την οποία χρησιµοποιούµε αποκλειστικά προς 

όφελος των δηµοτών.  

 

2.2  ∆ηµοτική Περιουσία 

Η κατάσταση που παραλάβαµε στην ∆ηµοτική Περιουσία, όπως έχουµε 

αναφέρει και στο παρελθόν, ήταν προβληµατική. Μετά από δυο χρόνια έχουµε 

καταφέρει να βάλουµε µια σχετική τάξη, ωστόσο κάθε µέρα συνεχίζουµε να 

ανακαλύπτουµε εκκρεµότητες και το δηµοτικό κτηµατολόγιο παραµένει ελλιπές, παρότι 

από τον Σεπτέµβριο του 2014 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2016 ̟ροστέθηκαν στη 

δηµοτική ̟εριουσία ̟ερισσότερα α̟ό 100 αστικά ακίνητα και άνω των 70 αγροτικά.  

 

Συγκεκριµένα:  

1.  Εντοπίστηκαν και δηλώθηκαν περισσότερα από 70 νέα αγροτικά ακίνητα 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου στο διπλογραφικό τµήµα του ∆ήµου και στον  

∆ιαθέτουµε 
περισσότερα από 

επτά  εκατοµµύρια 
ευρώ επιπλέον σε 
σχέση µε πέρυσι 
για έργα από ίδιους 
πόρους. 

Μέσα σε  
ένα 
δυσµενέστατο 
οικονοµικό 
περιβάλλον, που 
προκαλεί 
ασφυξία  
στην τοπική 
αυτοδιοίκηση σε  
ολόκληρη την 
Ελλάδα,  
εµείς 
κατορθώνουµε 
να πατάµε γερά 
στα πόδια µας 
και να έχουµε 
µια οικονοµική 
ευελιξία την 
οποία 
χρησιµοποιούµε 
αποκλειστικά 
προς όφελος των 
δηµοτών.  
 

….προστέθηκαν  

στη δηµοτική 

περιουσία 

περισσότερα  

από  

100 αστικά 

ακίνητα και άνω 

των  

70 αγροτικά.  
 



∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 2014 - 2016 

10 / 82 

ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για ακίνητα κυρίως στην περιοχή των Βασιλειών, αλλά 

και µεµονωµένα  στον Άγιο Σύλλα. 

 2.  Έγινε έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αστικών ακινήτων εντός της πόλης 

του Ηρακλείου (ακίνητα Παιδαγωγικής σχολής, αθλητικών εγκαταστάσεων 

Καµινίων, δεξαµενές και ακίνητα στην πλατεία Σινάνη, στα Αλάτσατα, στη 

Χρυσοπηγή, κρήνη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά κ.λπ.), τα οποία αν και δεν 

εµφανίζονται στο δηµοτικό κτηµατολόγιο, έχει εντοπιστεί ο σχετικός τίτλος 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου και σήµερα κατέχονται από ιδιώτες. Για τα περισσότερα 

από τα ακίνητα αυτά έχει ήδη ενηµερωθεί το Νοµικό Τµήµα ή/και η ∆/νση 

Πολεοδοµίας για τις περαιτέρω ενέργειες.  

3.  Εντοπίστηκαν αρκετά σχολεία και σχολικά ακίνητα, στα οποία θα πρέπει να 

γίνουν διαδικασίες για την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων, ενώ κάποια από 

αυτά εµφανίζονται και στις εγγραφές του κτηµατολογίου ως ιδιοκτησία αγνώστου 

ή άλλων φορέων. Μπήκε σε προτεραιότητα η δροµολόγηση των διαδικασιών 

σύνταξης διαπιστωτικής πράξης σε εννέα ακίνητα, για τα οποία απαιτείται 

παράλληλα και η διόρθωση των εγγραφών του κτηµατολογίου.  

4. Εντοπίστηκαν, συγκεντρώθηκαν και αρχειοθετήθηκαν περισσότεροι από 70 τίτλοι 

ιδιοκτησίας των σχολικών Ταµείων –Εφορειών. Μέχρι στιγµής έχουν εντοπιστεί 6 

ακίνητα τα οποία δεν εµφανίζονται στο δηµοτικό κτηµατολόγιο και απαιτείται 

έρευνα.  

5.       ∆ιερευνήθηκαν περισσότερες από 55 αιτήσεις διόρθωσης κτηµατολογικών 

          Εγγραφών του εθνικού κτηµατολογίου                       

6.      Καταγράφηκαν περισσότερα από 300 ακίνητα του ∆ήµου ή τµήµατα ακινήτων 

που χρησιµοποιούνται από το δηµόσιο ή από τοπικούς φορείς σε ενιαία βάση και 

εντοπίστηκαν όσα από αυτά χρησιµοποιούνται από συγκεκριµένους φορείς άτυπα. 

Σταδιακά δροµολογούνται οι διαδικασίες τυπικής παραχώρησης ή ανάκτησής 

τους. 

9.      Εντοπίστηκαν τρία ακίνητα του ∆ήµου τα οποία είχαν παραχωρηθεί κατά 

κυριότητα και πλέον δεν χρησιµοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο 

προοριζόταν. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάκτησής τους. 

 

 

Η προσπάθεια να ξεµπλέξουµε αυτό το  κουβάρι  συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση από 

την Εντεταλµένη Σύµβουλο και τα στελέχη της ∆ηµοτικής Περιουσίας. Ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι θα χρειαστεί ακόµη πολλή δουλειά, χάρη σε αυτήν την προσπάθεια 

έχουµε σήµερα σαφώς καλύτερη γνώση της ̟εριουσίας του ∆ήµου α̟ό όση είχαµε 

το 2014, καθώς και τις δυνατότητες να την αξιολογήσουµε και άρα να την 

αξιο̟οιήσουµε ̟ιο σωστά.  

 

….σήµερα 

έχουµε σαφώς 

καλύτερη γνώση  

της ̟εριουσίας 

του ∆ήµου  

α̟ό όση είχαµε 

το 2014, καθώς 

και τις 

δυνατότητες να 

την 

αξιολογήσουµε 

και άρα να την 

αξιο̟οιήσουµε 

̟ιο σωστά.  
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3.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

3.1  ∆ιοικητικές υπηρεσίες 

Ο σχεδιασµός µας στον τοµέα των διοικητικών υπηρεσιών,  επικεντρώθηκε 

στην κάλυψη των µεγάλων κενών που δηµιουργήθηκαν σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναµικού τόσο από συνταξιοδοτήσεις όσο και από την επιλογή της προηγούµενης 
δηµοτικής αρχής  να δεχτεί την µετακίνηση µεγάλου αριθµού υπαλλήλων,  µε το µέτρο 
της ενδοδηµοτικής  κινητικότητας,  στην Περιφέρεια ή σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. 
Παρά τις τεράστιες ελλείψεις ̟ροσω̟ικού, είναι σηµαντικό ότι ο ∆ήµος έµεινε 
όρθιος και λειτουργικός. Για να το πετύχουµε αυτό χρειάστηκε να προβούµε σε 
συγκεκριµένες ενέργειες και αλλαγές.  
• Τοποθετήσαµε νέους προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων µε βάση την απόφαση 

επιλογής του υπηρεσιακού συµβουλίου.  
• Το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού προχώρησε στον εκσυγχρονισµό της 

διαδικασίας έκδοσης των αδειών, καθώς όλα τα προηγούµενα χρόνια δεν είχε 
µπει σε λειτουργία το  ηλεκτρονικό πρόγραµµα για την συγκεκριµένη εργασία. 
Αξιοποιήσαµε συµβασιούχους προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, 
αρχειοθετήθηκαν όλες οι άδειες, και σήµερα έχουµε σε πλήρη χρήση το σχετικό 
πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να απασχολούµε για το συγκεκριµένο καθήκον µόνο 
έναν υπάλληλο.   

• Το τµήµα υποστήριξης πολιτικών οργάνων (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Οικονοµική 
επιτροπή, Ποιότητα Ζωής) και οι δηµοτικές ενότητες σηκώνουν όλο σχεδόν το 
βάρος των διαδικασιών που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις των συµβουλίων,  
την επαφή µε τους ελεγκτές και την αποκεντρωµένη διοίκηση της περιφέρειας. 

• Το Ληξιαρχείο και το ∆ηµοτολόγιο εξυπηρετούν µε επιτυχία χιλιάδες πολίτες, 
παρά τα προβλήµατα και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 

• Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες και οι δηµοτικές κοινότητες λειτουργούν µε το  
ελάχιστο δυνατό προσωπικό, αλλά µε την βοήθεια και των προέδρων 
καταφέρνουν να έχουν τον ρόλο ενός µικρού ΚΕΠ σε κάθε περιοχή.  

• Η σηµαντικότερη ωστόσο αλλαγή στον τοµέα των διοικητικών υ̟ηρεσιών και 
ένα µεγάλο βήµα για τη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου συνολικά είναι 
ότι α̟ό την 1η Σε̟τεµβρίου του 2016 τέθηκε σε εφαρµογή η υ̟οχρεωτική 
χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος backoffice σε όλες τις υ̟ηρεσίες του 
∆ήµου. Όλα τα εισερχόµενα έγγραφα- αιτήµατα µετατρέπονται από το τµήµα 
πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικά και διαχέονται εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο 
υπάρχει η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήµατος, 
µειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγικότητα του 
διοικητικού µηχανισµού. Παράλληλα, συντάξαµε κανονισµό διακίνησης 
εγγράφων, που δεν υπήρχε προηγουµένως, ούτως ώστε όλος ο ∆ήµος να 
λειτουργεί µε ενιαίο τρόπο, ενώ 200 περίπου στελέχη του ∆ήµου επιµορφώθηκαν 
σχετικά µε την εφαρµογή του. Πράγµατα πολύ απλά που δεν συνέβαιναν µέχρι 
τώρα. 

• Έχουµε ξεκινήσει και ολοκληρώνουµε σύντοµα την προεργασία για την 
κατάθεση ολοκληρωµένης πρότασης αναµόρφωσης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας µε στόχο να µειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί περαιτέρω η 
ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών µας. 

• Καθιερώσαµε α̟ό τον Σε̟τέµβριο του 2015 τον θεσµό του Αντιδηµάρχου 
Υ̟ηρεσίας. Κάθε Σαββατοκύριακο και όλες τις αργίες ένας Αντιδήµαρχος 
είναι στη διάθεση των δηµοτών, για να α̟αντά στις κλήσεις τους στο  2813 – 
409409 α̟ό τις 09.00 µέχρι τις 21.00 και να δίνει λύσεις στα ̟ροβλήµατα τους 
ή να τα µεταφέρει στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες.  

• Πρέπει, τέλος,  να επισηµάνουµε,  ότι στο πλαίσιο του αναγκαίου 
εκδηµοκρατισµού των λειτουργιών του ∆ήµου η αντιπολίτευση είναι πάντοτε 

Παρά  
τις τεράστιες 
ελλείψεις 
προσωπικού, 
είναι 
σηµαντικό  
ότι  
ο ∆ήµος 
έµεινε  
όρθιος  
και 
λειτουργικός. 

Η 
σηµαντικότερη 
ωστόσο αλλαγή 
στον τοµέα των 
διοικητικών 
υπηρεσιών και 
ένα µεγάλο βήµα 
για τη βελτίωση 
της λειτουργίας 
του ∆ήµου 
συνολικά είναι 
ότι από την 
 1η Σε̟τεµβρίου 
του 2016  
τέθηκε σε 
εφαρµογή  
η υποχρεωτική 
χρήση του 
ηλεκτρονικού 
συστήµατος 
backoffice  
σε όλες τις 
υπηρεσίες του 
∆ήµου. 
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παρούσα, τυπικά ή άτυπα, µετέχοντας σε όλες τις δηµοτικές επιτροπές και σε όλα 
τα ∆.Σ. των εταιρειών, ακόµα και εκεί που δεν είµαστε υποχρεωµένοι εκ του 
νόµου να την συµπεριλάβουµε.   

 

3.2  Προγραµµατισµός – Οργάνωση & Ποιότητα  

υπηρεσιών 

Σχετικά µε τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου, τα 

σηµαντικότερα έργα του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Οργάνωσης  για την περίοδο 
2014-2016 σηµειώνουµε τα εξής: 
• Ολοκλήρωση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 

Ηρακλείου & των Νοµικών του Προσώπων για τη περίοδο 2015-2019. 
• Ολοκλήρωση και έγκριση των Ετήσιων Τεχνικών Προγραµµάτων του ∆ήµου 

Ηρακλείου 2014, 2015, 2016. 
• Ολοκλήρωση και έγκριση της Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των ∆οµών του 

∆ήµου Ηρακλείου και των Νοµικών του Προσώπων  
Τα κυριότερα έργα του Τµήµατος Πιστοποίησης και Εφαρµογής Συστηµάτων  
Ποιότητας – Αποτελεσµατικότητας για την περίοδο 2014-2016 είναι: 
• Επιτυχής τεκµηρίωση της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ∆ήµου Ηρακλείου, 

προκειµένου να προετοιµάσει τµήµα των φακέλων των αιτήσεων 
συγχρηµατοδότησης έργων της περιόδου 2014-2020. 

• ∆ράσεις για την επικαιροποίηση του Σ∆Π για το σύνολο των ∆ιευθύνσεων και 
Τµηµάτων του. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η πρώτη εσωτερική επιθεώρηση 
του Σ∆Π. Ακολουθεί στοχευµένη τεχνική υποστήριξη σε όλα τα Τµήµατα του 
∆ήµου, µε στόχο την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του προτύπου. 
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4. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ  & ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
Το πρώτο µέληµα µας  στην  Πολεοδοµία & στον τοµέα αδειοδότησης 

εµπορικών δραστηριοτήτων  όταν  αναλάβαµε την δηµοτική αρχή ήταν να  
δηµιουργήσουµε ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας,  που θα διευκόλυνε τους επαγγελµατίες 
αλλά και θα έβαζε τάξη σε βασικά ζητήµατα της πόλης.  
  
Κάναµε δυο σηµαντικά βήµατα προς τον συγκεκριµένο στόχο: 

�         Συστήσαµε οµάδα εργασίας µε την 819/2014 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ολοκληρώσαµε τη σύνταξη σχεδίου Κανονιστικής Πράξης για 
την παραχώρηση και χρήση τµηµάτων των κοινόχρηστων χώρων εντός της 
Παλιάς Πόλης του ∆ήµου Ηρακλείου, για την αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου 
και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και εκθεµάτων-εµπορευµάτων.   Ο 
κανονισµός εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε αυτόν τον τρόπο για 
̟ρώτη φορά ο ∆ήµος Ηρακλείου βάζει τάξη στον δηµόσιο χώρο µέσα α̟ό 
οργανωµένο σχέδιο.  
Με τον κανονισµό επιτυγχάνεται η δικαιότερη και ορθολογικότερη ανακατανοµή 
των παραχωρούµενων χώρων, για τη διασφάλιση καλύτερης προσβασιµότητας 
στην πόλη και εισάγονται µορφολογικοί κανόνες για τη διαµόρφωση των όψεων 
και για τον λειτουργικό εξοπλισµό ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή αναβάθµιση 
της αισθητικής των κοινοχρήστων χώρων της παλιάς πόλης.  
�         Αναµορφώσαµε και επιταχύναµε τη διαδικασία αδειοδότησης 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και  εκδώσαµε  έναν συνο̟τικό 
οδηγό για τις διαδικασίες αδειοδότησης, ̟ροκειµένου να βοηθήσουµε τους 
ε̟αγγελµατίες ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον χώρο των τροφίµων και ̟οτών 
(εστίαση, αναψυχή και λιανική διάθεση) να λειτουργήσουν την ε̟ιχείρηση 
τους νόµιµα. Οι οδηγίες είναι απλές και περιγραφικές, µε σκοπό να βοηθήσουν 
τον επαγγελµατία να κατανοήσει από την αρχή έως το τέλος τα βήµατα που 
πρέπει να κάνει προκειµένου να αδειοδοτηθεί το κατάστηµά του και να 
λειτουργήσει σωστά.  Η εν λόγω πρωτοβουλία έτυχε θερµής υποδοχής από τους 
επαγγελµατίες της πόλης. 
Πέραν των παραπάνω, ασχοληθήκαµε και µε µια σειρά άλλων  θεµάτων µε τα 
οποία ουδείς είχε ασχοληθεί ουσιαστικά και σε βάθος στο παρελθόν, όπως:  

  
Λαϊκές αγορές: 
Είχαµε υ̟οσχεθεί την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και το 
κάναµε ̟ράξη. 

�   Ετοιµάσαµε  κανονισµό λειτουργίας λαϊκών αγορών, ο οποίος εγκρίθηκε από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µεταξύ άλλων ορίζει  µέγιστη διάρκεια παραµονής  
ανά τοποθεσία τους 18 µήνες, ώστε να εξυπηρετούνται περιοδικά διαφορετικές 
περιοχές και να µην υπάρχει µόνιµη επιβάρυνση σε οικιστικές περιοχές. Τίθεται 
σε εφαρµογή σαφές ωράριο λειτουργίας και δίνεται έµφαση στην καθαριότητα 
και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι. 

  
Τακτο̟οιήσεις σχολικών συγκροτηµάτων και δηµοτικών κτισµάτων: 
Παρότι η σχετική αρµοδιότητα είχε µεταφερθεί στον ∆ήµο Ηρακλείου από το 2010, 
δεν είχε γίνει απολύτως καµία προετοιµασία για τη νοµιµοποίηση των σχολικών 
συγκροτηµάτων αν και η δυνατότητα υπήρχε ήδη από το 2011 (νόµος 4014/2011). 
Από τον Σεπτέµβριο του 2014 και µετά:  
���� Έγινε αναλυτική καταγραφή  της υφιστάµενης κατάστασης από την οποία 

προκύπτει ότι η πλειονότητα των ιδιόκτητων σχολικών συγκροτηµάτων 
στερούνταν οικοδοµικής άδειας και έπρεπε να τακτοποιηθούν µε τον ν.4178/13. 

Κανονισµός 
ανά̟τυξης 
τρα̟εζοκαθισµάτων 
και 
εκθεµάτων-
εµ̟ορευµάτων 
 
………για  
πρώτη φορά  
ο ∆ήµος  
Ηρακλείου  
βάζει τάξη 
 στον  
δηµόσιο  
χώρο  
µέσα 
από οργανωµένο 
σχέδιο.  
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���� Έγινε σύσταση ειδικής οµάδας υπηρεσιακών παραγόντων, µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, που αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των σχετικών 
διαδικασιών για την ολοκλήρωση των νοµιµοποιήσεων.  

���� Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής στον ν. 4178/13 για κτίρια που 
στεγάζουν 74 σχολεία τα οποία στερούνταν οικοδοµικής αδείας µε συνολική 
επιφάνεια άνω των 90.000 τ.µ. 

  Εκτός από το προφανές όφελος της νοµιµοποίησης των κτισµάτων, την οποία 
θεωρούµε βασική υποχρέωση ενός ∆ήµου που θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
του, υπάρχει και το πρακτικό όφελος της δυνατότητας ένταξης των εν λόγω κτισµάτων 
στο νέο ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση και την ενεργειακή τους αναβάθµιση, σύµφωνα µε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα της ενεργειακής 
αναβάθµισης των δηµοτικών κτισµάτων είναι µία από τις προτεραιότητες του νέου 
ΕΣΠΑ και αν δεν δρούσαµε τάχιστα για την τακτοποίηση των σχολείων βάσει του ν. 
4178/13 θα χάναµε την ευκαιρία αξιοποίησης κοινοτικών πόρων. Πέραν τούτου, 
αφήσαµε πίσω µας τις περιπέτειες της έλλειψης αδειοδότησης για πολλά κυλικεία,  τα 
οποία αδυνατούσαν να λάβουν τη νόµιµη άδεια λειτουργίας χωρίς το νοµιµοποιητικό 
στοιχείο του κτιριακού συγκροτήµατος. 
 
���� Έχουµε δροµολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση πιεστικών 

προβληµάτων επέκτασης για σχολεία σε περιοχές µε µεγάλη οικιστική ανάπτυξη 
για τα οποία δεν είχε γίνει καµία ενέργεια µέχρι τον 09/2014 όπως το 37ο και 46ο 
∆ηµοτικό. 

���� Για το 46ο ∆ηµοτικό σχολείο, που βρίσκεται επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά 
στην περιοχή «Μεσαµπελιές», κάναµε τις αναγκαίες ενέργειες  στο νότιο τµήµα 
του (950,00τµ περίπου) και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαµόρφωση του χώρου για να 
επεκταθεί καταρχάς ο αύλειος χώρος του.  

���� Το 37ο ∆ηµοτικό σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Mυρτιάς στην περιοχή «Άγιος 
Ιωάννης – Μεσαµπελιές – Φορτέτσα» είναι σε εξέλιξη η διαµόρφωση του χώρου στο 
δυτικό τµήµα του  για να επεκταθεί ο αύλειος χώρος, βελτιώνοντας δραστικά την 
λειτουργικότητα του σχολείου. 

 

4.1  Εφαρµογή & Ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης    
Τα δύο τελευταία χρόνια, µέσα από την υλοποίηση πέντε (5) µεγάλων έργων 

(Πίνακας 4) συνολικού προϋπολογισµού 5.000.000,00 € έχουν προχωρήσει  διανοίξεις – 
διαπλατύνσεις στις παρακάτω 15 οδούς:  

�    Πλαγιωτάκη,  
�    Φείδωνος,  
�    Λουδοβίκου Παστέρ,  
�    σύµπλεγµα οδών Κλεάνθη - Ψελλού - Χείλωνος,  
�    Μαρίας Κιουρή,  
�    Σταυρινίδη,  
�    Πάροδο Εράσµου και Ειρήνης,  
�    Πάροδο Ευµαθίου,  
�    Αµπέλου,  
�    Ονιθέ,  
�    Χρυσοσκαλίτισσας,  
�    Αβδύρων,  
�    ∆ελαπόρτα,  
�    Λυσιστράτης,  
�    Σπερχειού.  
 

Μετά τις παραπάνω διανοίξεις θα συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση όλων των 
διανοιγµένων τµηµάτων που υπάρχουν στον ∆ήµο Ηρακλείου. Παράλληλα ξεκίνησε και 
θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα η επισκευή αύλειων χώρων των σχολείων, ώστε να 
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εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη καθηµερινή διαβίωση των µαθητών (5ο 
Λύκειο - 51ο Νηπιαγωγείο κλπ).  

Μελέτες: Το τοπογραφικό συνεργείο αν και αποτελείται πλέον µόνο α̟ό δυο 
µόνον Υ̟αλλήλους, εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου έχει 
εκπονήσει περίπου ενενήντα τοπογραφικές µελέτες. 

  

4.2  Προστασία & Ανάδειξη Παλιάς Πόλης 

 Συντάχθηκε το masterplan των χρήσεων των ενετικών τειχών. ∆ιευκρινίζεται 

ότι από το 2009 που έληξε η παραχώρηση της χρήσης των ενετικών τειχών η σύνταξη 
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου προστασίας και ανάδειξης των τειχών είχε τεθεί ως 
προαπαιτούµενο για την εκ νέου παραχώρησή τους. 

 
•  Συνάψαµε Προγραµµατική Σύµβαση µε το ΙΤΕ για την εκπόνηση µελέτης µε 

τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 
∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 
Πρόκειται για µια µελέτη που ζητήσαµε να εκπονηθεί όταν διαπιστώσαµε ότι το 
φαινόµενο της διάβρωσης του παραλιακού µετώπου έχει πάρει ανησυχητικές 
διαστάσεις. Η µελέτη αποτελεί πλέον ένα χρήσιµο εργαλείο «λήψης απόφασης» 
στα χέρια της δηµοτικής αρχής αλλά και της Αρχαιολογίας, καθώς προτείνει 
λύσεις για µια σειρά από θέµατα, όπως για παράδειγµα την ανάπλαση του 
Κόλπου ∆ερµατά.  

 
Και βέβαια, α̟ό τον Ιανουάριο του 2016 , η Κρήνη Μοροζίνι µετά α̟ό δέκα 
ολόκληρα χρόνια, λειτουργεί κατά τον ̟ροορισµό της, µε νερό!  Ένα ιστορικό 
µνηµείο του Ηρακλείου που ζωντάνεψε ξανά, έπειτα από συντονισµένες προσπάθειες της 
αντιδηµαρχίας Χωροταξικού Σχεδιασµού - Πολεοδοµίας και Παλιάς Πόλης, σε 
συνεργασία  µε τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, την 
αντιδηµαρχία Τεχνικών Έργων, που συνεργάστηκαν λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις 
παραµέτρους και προδιαγραφές που δόθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Πολιτισµού. 
 
 
 

 
 
  



∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 2014 - 2016 

16 / 82 

4.3  Τεχνικά έργα  

4.3.1  Εκτέλεση Έργων & Μελέτες 

Ο τοµέας που επλήγη περισσότερο από την οικονοµική κρίση, την παρατεταµένη 

ύφεση και την επιβολή ελέγχου τραπεζικών κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015, ήταν 
αυτός των τεχνικών έργων. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που βρίσκουµε 
σχεδόν σε κάθε µας βήµα – και αξίζει να επαναλάβουµε ότι ένα από τα σηµαντικότερα 
αυτά προβλήµατα υπήρξε η αναίτια καταψήφιση από την αντιπολίτευση του 
επικαιροποιηµένου πίνακα των νέων έργων που θα µπορούσαµε να υλοποιήσουµε µε την 
φθηνή χρηµατοδότηση µέσω του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας- συνεχίζουµε να 
ολοκληρώνουµε έργα, να προετοιµάζουµε καινούργια και να προσεγγίζουµε το µέλλον 
του Ηρακλείου µε µια ξεκάθαρη και ολοκληρωµένη αντίληψη για το που θέλουµε να 
πάµε. ∆εν κυνηγάµε τις εντυπώσεις, ψάχνουµε την ουσία.  Και µέχρι στιγµής έχουµε 
καταφέρει πράγµατι αρκετά και ουσιαστικά πράγµατα.   

Συγκεκριµένα: 
����   Ολοκληρώθηκαν τριάντα (30) έργα συνολικού ποσού 14.209.675,32€ (Πίνακας 

1) µε µόλις δεκατέσσερις (14) µηχανικούς και γεω̟όνους στη ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών. Από αυτά, τον Σε̟τέµβριο του 2014 τα 
δεκα̟έντε ουσιαστικά δεν είχαν ξεκινήσει καν,  εφτά βρισκόταν σε ̟οσοστό 
υλο̟οίησης κάτω του 20% , ενώ µόλις δυο είχαν ̟οσοστό υλο̟οίησης ̟άνω 
α̟ό το 50%  (τα υ̟όλοι̟α ήταν ανάµεσα στο 20% και στο 50%)! 

����  Ολοκληρώθηκαν οι εφτά (7) συµβασιοποιηµένες µελέτες µε εξωτερικούς 
µελετητές συνολικού ποσού 284.446,68 € (Πίνακας 2). 

����   Εκπονήθηκαν από τους µηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας δώδεκα (12) νέες 
µελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισµού 2.770.400,00 €. (Πίνακας 3).  

 
 
 

4.3.2  Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων – Παιδικές Χαρές   
∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην συντήρηση των δηµοτικών κτιρίων.  

 
���� Προχωρήσαµε σε έργα συντήρησης σε πολλά από τα σχολικά συγκροτήµατα της 

πόλης, τα οποία φιλοξενούν πάνω από 200 σχολεία, καθώς και σε περίπου 50 
δηµοτικά κτίρια. Ενδεικτικά αναφέρουµε το 6ο Λύκειο, 12ο Γυµνάσιο, 11ο Λύκειο, 
5ο Γυµνάσιο, 4ο Γυµνάσιο και Λύκειο, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 3ο Λύκειο κ.ο.κ.  
 

���� Βελτιώσαµε την εικόνα της εµβληµατικής Λότζια µε αποκατάσταση της µόνωσης της 
οροφής, ανακαίνιση των χώρων υγεινής, απαλοιφή των graffiti ενώ θα ακολουθήσουν 
και ευρύτερες παρεµβάσεις. 
 

���� Την  Άνοιξη του 2015 η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έκανε σηµαντικότατες 
παρεµβάσεις αναστήλωσης στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης». Συγκεκριµένα 
έγινε συντήρηση όλων των κτισµάτων τα οποία βρισκόταν σε κακή κατάσταση (η 
οροφή του αναψυκτήριου είχε ουσιαστικά πέσει) και αντικατάσταση των επικίνδυνων 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στο επόµενο διάστηµα έχει προγραµµατιστεί 
συντήρηση και αναµόρφωση στα καµαρίνια, ενώ µικρότερες αλλά κρίσιµες 
παρεµβάσεις έγιναν και στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις».  
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Το Κη̟οθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις ̟αρεµβάσεις της 
Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 

 
 

ΠΡΙΝ 

 
 
 
 

ΜΕΤΑ 
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ΠΡΙΝ 
 

 
 
 
 

  
ΜΕΤΑ 

 

 
 
Επιπρόσθετα εκπονήθηκαν και είναι υπό ∆ηµοπράτηση οι µελέτες: 
�  Επισκευής όψεων για σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Προϋπολογισµού 450.000,00Ευρώ  
�  Μονώσεις σχολικών συγκροτηµάτων ∆ήµου Ηρακλείου. Προϋπολογισµού 

500.000,00 Ευρώ. 
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Παιδικές Χαρές 
 
Μεγάλη προσπάθεια καταβάλουµε και για την συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων- 

παιδικών χαρών, για πρώτη φορά µετά από χρόνια.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί η εκκίνηση της ̟ιστο̟οίησης των ̟αιδικών χαρών 

̟ου εκκρεµούσε α̟ό το 2009,  µέσω σύµβασης ̟ου υ̟εγράφη µε εξειδικευµένη 

εταιρεία ̟ιστο̟οίησης.   Ήδη έχουν ελεγχθεί οι πρώτες 50 παιδικές χαρές και µε βάση 

τα πορίσµατα των ελέγχων, εκπονείται µελέτη για την αποκατάσταση και αναβάθµιση 

τους,  προϋπολογισµού 400.000,00 € προκειµένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό 

ασφαλούς λειτουργίας.  

  
Επιπλέον έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω µελέτες για πλήρη αναµόρφωση των παιδικών 
χαρών µαζί µε τους ευρύτερους κοινόχρηστους χώρους που τις φιλοξενούν:    

�  Ανάπλαση παιδικής χαράς και πλατείας της 11ης. Οκτωβρίου 

�  Ανάπλαση δυο παιδικών χαρών επί των οδών Κοµνηνών και Κράπης και επί 
της  οδο Ιτάνου 

�  ∆ιαµόρφωση παιδικής χαράς Ανεµώνης (Κ.Χ. 381) 
�  Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συµβολή των οδών Ικάρου και Κανάρη   
  

 Ανακαινίσαµε τους δηµόσιους χώρους υγεινής (Πάρκο Γεωργιάδη, Πάρκο 

Θεοτοκόπουλου, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Οδός Μάχης Κρήτης). 

� Προβήκαµε σε σηµειακές ̟αρεµβάσεις βελτίωσης της ̟ροσβασιµότητας 

της    ̟όλης για ΑΜΕΑ και ̟ρογραµµατίζουµε ε̟ι̟λέον ενέργειες οι ο̟οίες 

θα διευκολύνουν την καθηµερινότητα των συµ̟ολιτών µας (̟ροµήθεια 

ειδικού εξο̟λισµού για ̟αραλίες, ̟ροµήθεια οργάνων ̟αιδικών χαρών για 

ΑΜΕΑ, δηµιουργία δηµοτικού χώρου υγεινής για ΑΜΕΑ κ.α.) 

4.3.3  Αγροτική Ανά̟τυξη   

Αγροτική Οδο̟οιία:   Με τα µηχανήµατα της Υπηρεσίας, καθώς και µε εργολαβία, 
έχει ολοκληρωθεί ένα µεγάλο τµήµα καθαρισµού και διάστρωσης µε 3Α του αγροτικού 
οδικού δικτύου του ∆ήµου. 
  
 Άρδευση:   Όσον αφορά τα έργα άρδευσης, που αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία, 
έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισµού 
695.024,00 € και τέσσερα επιπλέον έχουν ήδη προγραµµατιστεί µε εξασφαλισµένη 
χρηµατοδότηση συνολικού προϋπολογισµού 2.610.121,94 €, 
 (Πίνακας 5).  
 
Aν έπρεπε να περιγραφούν όλα τα παραπάνω µε τίτλους, προκειµένου να γίνουν 
περισσότερο κατανοητά από τον κόσµο θα µπορούσαµε να το θέσουµε ως εξής: Με 
ελάχιστο προσωπικό και µέσα σε ασφυκτικές οικονοµικές συνθήκες ολοκληρώσαµε 
πολλά και µεγάλα έργα όπως την ανάπλαση της Πλατείας Κορνάρου, την πλατεία 
Ανάληψης κ.α. δίχως να επιβαρύνουµε τον πολίτη ούτε µε ένα ευρώ επιπλέον του 
προβλεπόµενου προϋπολογισµού. Και έχουµε µπει στην τελική ευθεία για να 
ξεκινήσουµε και άλλα αντίστοιχου ή και µεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως την ανάπλαση 
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της Λεωφόρου ∆ικαιοσύνης, η οποία θα είχε ήδη δηµοπρατηθεί αν δεν µας 
καθυστερούσε ο νέος νόµος, καθώς και την προστασία του Κόλπου του ∆ερµατά, έργο 
για το οποίο έγινε ήδη ο διαγωνισµός και αναµένουµε τον προσυµβατικό έλεγχο για να 
προχωρήσουµε σε συµβασιοποίησή του. 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταρτίσαµε ένα άρτιο τεχνικό πρόγραµµα για τα επόµενα 
χρόνια το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να δροµολογήσουµε µια σειρά από µελέτες 
και έργα τα οποία θα βελτιώσουν σηµαντικά την καθηµερινότητα των δηµοτών και 
αφορούν σε ενεργειακές αναβαθµίσεις κτιρίων, βιοκλιµατικές διαµορφώσεις 
κοινοχρήστων χώρων, ποδηλατόδροµους, επεκτάσεις σχολικών κτιρίων, δηµιουργία 
ασφαλών παιδικών χαρών, αναπλάσεις βασικών οδών, διαµόρφωση κόµβων, ανακαίνιση 
και αξιοποίηση υφιστάµενων κτιρίων, δηµιουργία και αναβάθµιση αθλητικών χώρων, 
δηµοτικό φωτισµό, αρδευτικά κ.α.  

 
Στους ̟ίνακες ̟ου ε̟ισυνά̟τονται στα ̟αραρτήµατα θα βρείτε αναλυτικά τα 
στοιχεία για όσα  σας ̟αραθέσαµε ̟εριγραφικά.  
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5. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ 

5.1 Κοινωνική Πολιτική 

Η κοινωνική πολιτική υπήρξε προεκλογικά ένας από τους βασικούς πυλώνες 

του προγράµµατός µας και µετεκλογικά βασική προτεραιότητα της πολιτικής µας. Σε 
µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κανείς 
συµπολίτης µας, Έλληνας ή αλλοδαπός, να νιώθει µόνος, πεινασµένος, φοβισµένος ή 
εγκαταλελειµµένος. Κανένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο δίχως να έχει µαζί του όλα 
τα απαραίτητα είδη. Κανένας σ’ αυτήν πόλη να κοιµάται στους δρόµους, εκτός και εάν 
είναι δική του επιλογή. 

Έχουµε ακόµη δρόµο για να φτάσουµε στο σηµείο που θέλουµε. Όµως, µε την 
βοήθεια των κοινωνικών µας εταίρων, πετύχαµε ήδη αρκετά.  
Μεταξύ άλλων:     
���� ∆ίνουµε ̟ρωινά συνολικά σε ̟ερισσότερα α̟ό 400 ̟αιδιά οικογενειών ̟ου 

έχουν ανάγκη. Συγκεκριµένα, µε ίδιους πόρους, µέσω του αναδόχου 
ωφελήθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, 325 
µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
Επιπλέον 100 µαθητές ωφελήθηκαν για 2η χρονιά, από τη χορηγία της 
«Γρηγόρης Κρητική Α.Ε.» 

���� Για τη σχολική περίοδο 2016-2017 σκοπός µας είναι η παροχή πρωινών σε 420 
µαθητές µε ίδια µέσα του ∆ήµου και είµαστε και σε αναµονή επιπλέον γευµάτων 
από πιθανή χορηγία. 

���� Το Κέντρο Αστέγων λειτουργεί µε διανυκτέρευση  για ̟ρώτη φορά και 
µάλιστα α̟ό το καλοκαίρι του 2015 µε δικές µας δα̟άνες. Προσπαθούµε 
διαρκώς να βελτιώσουµε τις υποδοµές και τις υπηρεσίες του Κέντρου σε όλα τα 
επίπεδα, µε στόχο ουδείς συµπολίτης µας να κοιµάται στους δρόµους.    

���� Σε συνεννόηση µε τα Ιδρύµατα Καλοκαιρινού οι ωφελούµενοι του Κέντρου 
Αστέγων µπορούν να  λαµβάνουν καθηµερινά συσσίτιο.  

���� Επίσης υπογράψαµε Πρωτόκολο Συνεργασίας µε την 7η ΥΠΕ και ∆ιοίκηση 
Βενιζελείου-ΠΑΓΝΗ για τη δωρεάν και άµεση προτεραιότητα στις εξετάσεις των 
αστέγων. 

���� Με προσφορά από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου παρέχονται δωρεάν εισιτήρια 
αστικών µεταφορών στους ωφελούµενους του Κέντρου Αστέγων. 

���� Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργούµε ∆ηµοτικό Παντοπωλείο παρέχοντας 
τρόφιµα και προϊόντα πρώτης ανάγκης σε πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση 
οικονοµικής ένδειας. Οι εξυπηρετούμενοι του παντοπωλείου είναι 30 τακτικοί 

και 30 έκτακτοι το μήνα. Σε περιόδους εορτών εξυπηρετεί µεγαλύτερο αριθµό 
ωφελούµενών.   

���� Οργανώνουµε δράσεις αλληλεγγύης, όπως το «Νοιάζοµαι για τον συµµαθητή 
µου», µε στόχο τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των οικογενειών 
που η οικονοµική κρίση δοκιµάζει περισσότερο. Για το σχολικό έτος 2016-17, 
µέσω των κοινωνικών µας δοµών και µε προσφορές από επιχειρήσεις και από 
συνδηµότες µας,  συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη που κάλυψαν 90 οικογένειες και 
170 µαθητές. 

���� Χωρίς να σταµατήσει η λειτουργία του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου, έχουµε 
υποβάλει πρόταση στο νέο ΕΣΠΑ για τις ∆οµές της Φτώχειας: Παντοπωλείο και 
Συσσίτιο σε συνεργασία µε τα Ιδρύµατα Καλοκαιρινού και Κοινωνικό φαρµακείο 
του ∆ήµου Ηρακλείου. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούµε ότι θα αυξηθούν κατά 
πολύ οι ωφελούµενοι, πράγµα που αποτελεί το κύριο µέληµα µας.   

���� Λειτουργούµε ∆ηµοτικό Ιατρείο, ενώ έχει υπογραφεί ήδη η Προγραµµατική 
Σύµβαση µε το ΠΑΓΝΗ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες µεταστέγασής 
του σε νέο κτήριο, µε µεγαλύτερες δυνατότητες και πρόσθετες  υπηρεσίες.  

Το Κέντρο 
Αστέγων 
λειτουργεί 
µε 
διανυκτέρευση  
για πρώτη 
φορά και 
µάλιστα  
από το 
καλοκαίρι του 
2015  
µε δικές 
µας δαπάνες. 

∆ίνουµε 
πρωινά 
συνολικά  
σε 
περισσότερα 
από 400 
παιδιά 
οικογενειών 
που έχουν 
ανάγκη. 
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���� Παράλληλα συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ  σαν τοπικές 
κοινωνικές -ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνική φροντίδα, 
φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες δωρεάν. 

���� Καθιερώσαµε την τηλεφωνική γραµµή Ενηµέρωσης και Κοινωνικής Στήριξης 
(2813-409990), που διαχειρίζεται Κοινωνικός Λειτουργός µε στόχο την σωστή 
ενηµέρωση και καθοδήγηση , την ψυχολογική ενίσχυση και τη συµβουλευτική 
των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται θεωρώντας ότι τα ψυχικά τους αποθέµατα δεν 
αρκούν για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της εποχής. 

���� Με το πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής ΤΕΒΑ του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (∆ικαιούχος - 
Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Κρήτης,  Φορέας εταίρος της κοινωνικής 
Σύµπραξης: ∆ήµος Ηρακλείου) σε 4.880 ωφελούµενους παρέχονται: Τρόφιµα, 
είδη οικιακού καθαρισµού και προσωπικής υγιεινής.   

���� Μέσω του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη (τίτλος σχεδίου “ΑΝ-
ΟΙΚΩ”) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» το 
οποίο συντονίζει ο ∆ήµος Ηρακλείου, 34 ωφελούµενοι τοποθετήθηκαν σε 
µισθωµένα σπίτια.  

����    Η ∆ΗΚΕΗ, αναδιοργάνωσε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά  
γεωγραφική ενότητα. Μερίµνησε για τον εξοπλισµό και την στέγαση των δοµών 
όπου υπήρχε πρόβληµα. Μέσω του προγράµµατος, την τελευταία διετία έχουν 
εξυπηρετηθεί 2.000 άτοµα,  µε προτεραιότητα σε  ανθρώπους:  α) Χωρίς 
υποστηρικτικό περιβάλλον (240), β) µε χαµηλό εισόδηµα (840), γ) µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας (1.100). Το πρόγραµµα  «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» 
αποτελείται αυτή τη στιγµή από 12 δοµές,  οι οποίες παρέχουν πρωτοβάθµια 
κοινωνική φροντίδα σε µη αυτοεξυπηρετούµενους πολίτες, ηλικιωµένους και 
άτοµα µε αναπηρίες. 

���� Είµαστε σε φάση εµπλουτισµού και ανανέωσης της ενότητας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου, ώστε να παρέχονται 
πλήρως και αναλυτικά οι πληροφορίες για τις κοινωνικές µας δοµές προς τους 
πολίτες καθώς και στη δηµιουργία ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών –Κοινωνικών ∆ράσεων & Αλληλεγγύης 

���� Συνεχίζεται µέσω ΕΣΠΑ η λειτουργία του Ξενώνα Κακοποιηµένων Γυναικών 
���� Συνεχίζονται οι Σχολές Γονέων του ΚΕΣΑΝ 
���� ∆ηµιουργήθηκε και δραστηριοποιείται Οµάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής 

του ∆ήµου Ηρακλείου 
���� Η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου συνεργάζεται στενά µε τις εισαγγελικές αρχές 

για τη αντιµετώπιση σοβαρών οικογενειακών προβληµάτων.  
���� Η Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Ηρακλείου σε συνεργασία µε 

το ΚΕΣΑΝ (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου), ξεκίνησε κύκλο σεµιναρίων στους 
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου µας µε στόχο τη 
διασύνδεση των Κοινωνικών ∆οµών και υπηρεσιών του ∆ήµου µας. Η 
συγκεκριµένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου της 
Αντιδηµαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής που έχει ως στόχο τη δικτύωση  όλων των 
Κοινωνικών φορέων της πόλης µας, ώστε να υπάρχει συντονισµός των δράσεων, 
για την ουσιαστικότερη ανταπόκριση στα αιτήµατα των πολιτών. 
 
Για κάποια από τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι νιώθουµε ικανοποίηση. 
Ωστόσο γνωρίζουµε καλά ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένας καθηµερινός 
αγώνας που δεν τελειώνει όσο υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την βοήθεια 
µας. Σε όποιες περιπτώσεις καταφέραµε να βοηθήσουµε, νιώθουµε ότι 
επιτελέσαµε το καθήκον µας. Για εκείνες που δεν τα καταφέραµε, ζητάµε 
συγγνώµη και υποσχόµαστε ότι θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να το 
επιτύχουµε.  

Κοινωνικό 
Φροντιστήριο 
 
120 εθελοντές – 
καθηγητές  
 
350 µαθητές σε όλα 
τα µαθήµατα 
γυµνασίου και 
λυκείου 
 
19/20 εισαγωγές  σε 
πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα 
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5.2 Παιδεία, δια βίου µάθηση 

Στον τοµέα της Παιδείας, θεωρούµε πολύ σηµαντική την προσπάθεια που 

έχουµε ξεκινήσει, σε συνεργασία µε τους φορείς της εκπαίδευσης,  για την κατάρτιση 
ενός master plan διαχείρισης της σχολικής στέγης. Ο στόχος µας είναι µέσα από αυτή 
τη διαδικασία, να διαµορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των κτιριακών προβληµάτων και ελλείψεων που αντιµετωπίζουν τα 
σχολεία του  Ηρακλείου.  
Παράλληλα, δίνουµε έµφαση στην κοινωνική διάσταση της Παιδείας.   
���� Για αυτόν τον λόγο δηµιουργήσαµε το Κοινωνικό Φροντιστήριο.  Την πρώτη 

χρονιά λειτούργησε µόνο στο Τρίτο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα µε 14 εθελοντές – 
καθηγητές, ενώ τη σχολική περίοδο 2015–2016 λειτούργησαν Κοινωνικά 
Φροντιστήρια και στα τέσσερα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, καθώς και στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλειών.  Συνολικά, στον θεσµό του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου έχουν εργαστεί 120 εθελοντές– καθηγητές και έχουν ωφεληθεί 
350 περίπου µαθητές σε όλα τα µαθήµατα γυµνασίου και λυκείου. Στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του 2016, από τους 20 τελειόφοιτους του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου, οι 19 εισήχθησαν σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, δείγµα της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και του επιπέδου των µαθητών βεβαίως.   

���� Μια σηµαντική στιγµή για τον ∆ήµο Ηρακλείου ήταν η ένταξη του στο 
Παγκόσµιο ∆ίκτυο «Πόλεις ̟ου µαθαίνουν» της UNESCO, το φθινό̟ωρο 
του 2016.  Το Ηράκλειο είναι η µοναδική πόλη της Κρήτης που συµµετέχει στο 
συγκεκριµένο δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει 
κοινότητες σε όλο τον κόσµο να υιοθετήσουν πρακτικές ∆ια Βίου Μάθησης, 
προωθώντας συνέργειες και αναδεικνύοντας συνδέσµους µεταξύ των µελών του.    

���� Με αφορµή την συµπλήρωση 60 χρόνων από τον θάνατο του Νίκου 
Καζαντζάκη,  διοργανώνουµε,  σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη 
και την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη και της ∆ιεθνούς Εταιρείας 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Φιλαναγνωσίας στα σχολεία µας, το οποίο εγκαινιάζουµε φέτος.  
Στόχος είναι οι µαθητές του Λυκείου να διαβάσουν έργα του Νίκου Καζαντζάκη, 
όποια εκείνοι επιθυµούν, να εµπνευστούν δηµιουργικά και να γράψουν στη 
συνέχεια κείµενα (ποιητικά ή πεζά) εµπνευσµένα από τη σκέψη του.  Τα κείµενα 
θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή και θα βραβευθούν τα τρία καλύτερα. 

���� Καθιερώνουµε τον θεσµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εφήβων, στα πρότυπα της 
Βουλής των Εφήβων.  Τα πρόγραµµα στοχεύει στην εξοικείωση των µαθητών του 
Λυκείου µε τον ρόλο και τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης 
µας, η ανάδειξη της σηµασίας των δηµοκρατικών θεσµών στην σύγχρονη 
κοινωνία, αλλά και της αξίας της συµµετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψεως 
αποφάσεων. Εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική µας για την ουσιαστική 
ενεργοποίηση των δηµοτών.  

���� Καθιερώσαµε επίσης, από την σεζόν 2014 – 2015 τις επισκέψεις της 
Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Ηρακλείου στα σχολεία µας,  

 
 

5.3 ∆ηµοτική Αστυνοµία 

Η επιβολή της νοµιµότητας σε µια πόλη όπως το Ηράκλειο δεν αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου. Αν θέλαµε να υπεκφύγουµε, θα λέγαµε πώς δεν 
αποτελεί καν βασική ευθύνη του ∆ήµου. Ωστόσο επειδή δεν έχουµε µάθει να µένουµε 
µακριά από τις ευθύνες, και παρά τα ελάχιστα µέσα που διαθέτουµε, δίνουµε πράγµατι  
µια καθηµερινή µάχη, σκληρή, απέναντι σε νοοτροπίες και αντιλήψεις δεκαετιών.  

Μια  
σηµαντική  
στιγµή για  
τον ∆ήµο 
Ηρακλείου  
ήταν  
η ένταξη  
του στο 
Παγκόσµιο ∆ίκτυο 
 «Πόλεις ̟ου 
µαθαίνουν» 
 της UNESCO, 
το  
φθινόπωρο του 
2016. 
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Το σηµαντικότερο ̟ου έχουµε ̟ετύχει µετά α̟ό δυο χρόνια είναι ότι οι 
̟ερισσότεροι στο Ηράκλειο έχουν καταλάβει ̟ια ̟ως η ανοµία, σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθηµερινότητας,  δεν είναι ανεκτή. Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, 
θα το καταλάβουν σύντοµα. Η ̟ρόθεσή µας να ε̟ιβάλλουµε την νοµιµότητα στην 
̟όλη, ̟άντα στο µέτρο των δυνατοτήτων και των αρµοδιοτήτων µας, α̟οδεικνύεται 
α̟ό την ε̟ανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στις 22/6/2015 και µε τη µέχρι τώρα ασκούµενη πολιτική µας για τα 
φλέγοντα ζητήµατα (ηχορύπανση και τραπεζοκαθίσµατα).    
 
���� Την υπηρεσία στελεχώνουν σήµερα 16 ένστολοι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί, οι 

οποίοι εργάζονται καθηµερινά σε δύο βάρδιες 7:00-15:00 και 15:00-22:00, το 
Σάββατο από τις 7:00-15:00  και σε έκτακτα µικτά κλιµάκια ελέγχου µε την 
ΕΛ.ΑΣ ή σε έκτακτες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της νύχτας και σε αργίες.  

���� Γνωρίζουµε ότι δεν επαρκούν, παρότι κάνουν ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι 
τους. Η παρουσία τους όµως έχει βοηθήσει να µειωθούν οι καθηµερινές 
παραβάσεις σε µια σειρά ζητηµάτων.  Οι περιπολίες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
σε µεικτά κλιµάκια µε την ΕΛ.ΑΣ. ειδικά στο θέµα των παράνοµων 
τραπεζοκαθισµάτων, έχουν φέρει αποτέλεσµα. Πλέον, οι καταστηµατάρχες 
γνωρίζουν πώς εάν δεν συµµορφώνονται, θα υποστούν τις προβλεπόµενες 
κυρώσεις.  

���� ∆εν διστάζουµε να αφαιρούµε άδειες από καταστήµατα όταν παραβαίνουν 
συστηµατικά τον νόµο. Μέχρι στιγµής έχουµε εκτελέσει 104 εντολές Σφράγισης 
και Αποσφράγισης καταστηµάτων. Από εκεί και πέρα όµως αν αυτά τα 
καταστήµατα συνεχίζουν να λειτουργούν δίχως άδεια και παρότι έχουν 
σφραγιστεί από τον ∆ήµο, αυτό οφείλεται σε παθογένειες ετών που δυστυχώς δεν 
επιλύονται µε καλές προθέσεις και δεν εξαρτώνται από τη δική µας βούληση.   

���� Σε θέµατα που αφορούν τον Κ.Ο.Κ. έχουν βεβαιωθεί 21187 κλήσεις. 
Περισσότερη έµφαση έχει δοθεί στο ιστορικό κέντρο, όπου η αστυνόµευση είναι 
συνεχής. Ειδικότερα στους πεζόδροµους έχουν βεβαιωθεί 4455 παραβάσεις από 
τις οποίες οι 34 αφορούσαν την κίνηση οχηµάτων σε αυτούς. Επίσης σε θέσεις 
και ράµπες ΑµΕΑ βεβαιώθηκαν 825 παραβάσεις, 1493 πάνω σε διαβάσεις πεζών, 
2953 παραβάσεις σε χώρο ελεγχόµενης στάθµευσης (Ρ69) και 5038 παραβάσεις 
παράνοµης στάσης και στάθµευσης (Ρ40). Τέλος έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία 
κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) σε 946 οχήµατα.  
Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη 
λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα και στα δηµόσια κέντρα, δεν είναι 
αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αλλά της ΕΛ. ΑΣ. Ωστόσο επειδή  
πρόκειται αναµφίβολα για ένα µεγάλο πρόβληµα, συνδράµουµε όσο µπορούµε κι 
εµείς, αν όχι στην επίλυση του, τουλάχιστον στη µείωση των αρνητικών συνεπειών 
που έχει στην καθηµερινότητα των δηµοτών. 
Πολιτική Προστασία: Η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Ηρακλείου δεν 
αρκείται µονάχα στον συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, στην συνεργασία µε 
τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και στην διαρκή επιφυλακή, αλλά µέσω µια 
σειράς σεµιναριών που έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία διετία  φροντίζει για 
την ενηµέρωση των πολιτών, ώστε αυτοί να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  
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6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

6.1 Πολιτισµός 

Παραλάβαµε ένα ∆ήµο ο οποίος αφιέρωνε ελάχιστο µέρος από τις ετήσιες 

δαπάνες του στις πολιτιστικές δράσεις. Προφανώς κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ο 

πολιτισµός αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Για εµάς, αντιθέτως, όπως είχαµε και  

προεκλογικά δηλώσει, ο πολιτισµός είναι θεµέλιος λίθος της πολιτικής µας για την 

αναβάθµιση και την ανάπτυξη του τόπου. Είναι η ταυτότητά µας. Αποτελεί το 

ισχυρότερο ανάχωµα στην ηθική και αξιακή κρίση της εποχής µας.  

Κεντρικό άξονα της ̟ολιτιστικής ̟ολιτικής της ̟αρούσας ∆ηµοτικής 

Αρχής, α̟οτελεί η σύζευξη των ̟ολιτιστικών και τουριστικών δράσεων ώστε,  

αναδεικνύοντας την  τεράστια ̟ολιτιστική µας κληρονοµιά,  να ε̟ιµηκύνουµε την 

τουριστική ̟ερίοδο και να κάνουµε το Ηράκλειο ̟όλη-̟ροορισµό. 

Με αυτήν την λογική ξεκινήσαµε το 2014 µε σταθερά βήµατα, την υλοποίηση 

του οράµατός µας. Μέχρι και σήµερα διανύσαµε µεγάλη απόσταση και υλοποιήσαµε 

πράγµατα που αποτελούσαν όνειρα δεκαετιών και γίνονται στο Ηράκλειο πρώτη φορά. 

Χάρη στις προσπάθειες της Αντιδηµαρχίας Πολιτισµού και Εθελοντισµού, της 

∆ΗΚΕΗ αλλά και ολόκληρης της δηµοτικής αρχής:  

���� ∆ηµιουργήσαµε την Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του ∆ήµου 

Ηρακλείου. Υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήµης συµπατριώτη µας Μίλτου 

Λογιάδη, νέοι και νέες από όλο το νησί δηµιούργησαν ένα µουσικό σχήµα 

γεµάτο νιάτα και ταλέντο που µας µάγεψε από την πρώτη του κιόλας συναυλία, 

τον  Μάιο του 2016 στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.  

���� Πετύχαµε την ουσιαστική αναβάθµιση του Ωδείου του ∆ήµου Ηρακλείου, το 

οποίο βρισκόταν σε περίοδο παρακµής όταν αναλάβαµε και πλέον έχει αύξηση 

50% στις ετήσιες εγγραφές µαθητών. Μάλιστα από φέτος, το Ωδείο συνεργάζεται 

µε το University of West London ως κέντρο σπουδών και εξετάσεων για όλη την 

Κρήτη.  

 

Καθιερώσαµε τέσσερα καινούργια ̟ολιτιστικά φεστιβάλ, τα ο̟οία θεωρούµε ότι θα 

µείνουν ως ̟ολιτιστικοί θεσµοί στην ̟όλη.  

���� Το «Φεστιβάλ Πιάνου» που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στον 

Πολιτιστικό Κέντρο και βρήκε από την πρώτη του κιόλας χρονιά το δικό του, 

πιστό κοινό.  

���� Το  φεστιβάλ «Εκτός Πόλης», στην προσπάθεια διασύνδεσης του πολιτισµού µε 

την προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων . Μια ακόµα 
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προεκλογική µας εξαγγελία που έγινε πραγµατικότητα. Τρία πολιτιστικά διήµερα 

σε χωριά του Ηρακλείου που έφεραν σε επαφή εκατοντάδες επισκέπτες µε τα 

προϊόντα, το ταλέντο και τη δηµιουργικότητα των  ανθρώπων της ενδοχώρας.  

Το 2015, το «Εκτός Πόλης» πραγµατοποιήθηκε στον Προφήτη Ηλία, την 

Αυγενική και το Γοργολαΐνη και το 2016 στις ∆αφνές, τον Άγιο Σύλλα και τις 

Κάτω Ασίτες. Παντού έγινε δεκτό µε θετικά σχόλια.  

���� Το φεστιβάλ δρόµου «Τέχνη Καθ΄ Οδόν». Το επιχειρήσαµε για πρώτη φορά το 

καλοκαίρι του 2016, µε δηµιουργικό άγχος και µεγάλη αγωνία για το 

αποτέλεσµα. Αυτό που συνέβη ξεπέρασε τις προσδοκίες µας. Είκοσι δρόµοι και 

πλατείες του Ηρακλείου, περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες, περισσότερες από 

150 εκδηλώσεις και εκθέσεις,  χιλιάδες επισκέπτες,  µια πόλη, µια γιορτή!  

Από τις 30 Ιουνίου µέχρι και τις 3 Ιουλίου, το  Ηράκλειο έγινε µια µεγάλη 

καλλιτεχνική σκηνή, το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναµικό βρήκε την ευκαιρία να συστηθεί 

στο ευρύ κοινό,  οι δηµότες και οι επισκέπτες πήραν πολύτιµες ανάσες αισιοδοξίας,  η 

τέχνη, ο εθελοντισµός και η κουλτούρα της συνεργασίας ήρθαν σε πρώτο πλάνο. Το 

«Τέχνη Καθ΄ οδόν» είναι ένας θεσµός εν εξελίξει, του οποίου η δυναµική εξέπληξε 

ακόµα κι εµάς που πιστέψαµε σε αυτόν από την πρώτη στιγµή.  

(Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’οδόν», 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2016) 
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Συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2016 το «Cinema on the Road», µε προβολές 

σηµαντικών κινηµατογραφικών ταινιών στους δρόµους και τις πλατείες του Ηρακλείου.  

Και φυσικά µε συνεργασία της Αντιδηµαρχίας Πολιτισµού και του  

καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆ήµου, διοργανώθηκε το  φεστιβάλ «Κρήτη, Μια Ιστορία, 

πέντε συν ένας πολιτισµοί» για δεύτερη χρονιά.  

Μετά από δεκαετίες επιχειρήσαµε κάτι δύσκολο, µε πίστη και ηθεληµένη άγνοια 

κινδύνου: Να φτιάξουµε το δικό µας δηµοτικό φεστιβάλ µε διακριτή πολιτιστική 

ταυτότητα.  Και πάλι η αποδοχή του κόσµου όχι απλώς µας δικαίωσε, αλλά υπερκέρασε 

και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις µας.  
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Ειδικά το φετινό 2ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ «Κρήτη, Μια Ιστορία, Πέντε συν 
ένας Πολιτισµοί» προσέφερε στους Ηρακλειώτες εκδηλώσεις υψηλότατου επιπέδου, 
ανέδειξε πτυχές της ιστορίας του τόπου µας κατά τρόπο πρωτότυπο και καλλιτεχνικά 
άρτιο και έθεσε τις βάσεις ώστε η πόλη να αποκτήσει έναν πολιτιστικό θεσµό διεθνούς 
κύρους και βεληνεκούς. Όλα αυτά, χωρίς καµία επιβάρυνση για το κοινό. Πράγµα που 
στη σηµερινή, δύσκολη εποχή έχει τη σηµασία του.  
 
(Φεστιβάλ Κρήτη, Μια Ιστορία, ̟έντε συν ένας ̟ολιτισµοί, 25 Αυγούστου – 18 
Σε̟τεµβρίου 2016) 
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Μέσα από αντιξοότητες και δυσκολίες τεχνικής φύσεως που δεν µπορούσαµε να 

προβλέψουµε, ολοκληρώνουµε σύντοµα την µεταστέγαση και την επαναλειτουργία της 
Βικελαίας Βιβλιοθήκης, µετά από δέκα χρόνια.  Όταν η διαδικασία τελειώσει, ο 
µεγάλος µας στόχος είναι να αποκτήσει και πάλι η Βικελαία τον ρόλο που είχε στα 
πολιτιστικά πράγµατα επί των ηµερών του αειµνήστου Νίκου Γιανναδάκη.  

Ε̟αναφέραµε το  -ξεχασµένο - βραβείο Ηθικής Τάξεως το ο̟οίο ήδη 
α̟ονεµήθηκε φέτος στον καθηγητή κ. Θεοχάρη ∆ετοράκη. 

 
 

 
 

 
 

Επαναφέραµε  
το  
 -ξεχασµένο - 
βραβείο  
Ηθικής Τάξεως 
το οποίο 
 ήδη 
απονεµήθηκε 
φέτος  
στον καθηγητή κ. 
Θεοχάρη 
∆ετοράκη 
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Και ταυτόχρονα, µετά α̟ό ̟έντε χρόνια, ο ∆ήµος Ηρακλείου ε̟ανέφερε 

ε̟ίσης το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης», το ο̟οίο φέτος δόθηκε στον διεθνούς 
κύρους Αµερικανό µελετητή  του Έλληνα συγγραφέα, Peter Bien.   

 
 
Πέρα από όλα τα παραπάνω, διοργανώσαµε εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα και 

τις Απόκριες, όχι µόνον στην πόλη, αλλά και για πρώτη φορά στην περιφέρεια. Βασικός 
µας στόχος είναι οι πολιτιστικοί χώροι του Ηρακλείου να παραµείνουν ζωντανοί 
χειµώνα – καλοκαίρι και οι Ηρακλειώτες να έχουν τη  δυνατότητα να απολαµβάνουν 
ποιοτικές οµιλίες, εκθέσεις, συνέδρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις ολόκληρο 
τον χρόνο. Όπως καταφέραµε όλα τα παραπάνω, έτσι θα το καταφέρουµε και αυτό.  

Τα στοιχεία από όσα έχουµε προλάβει να δηµιουργήσουµε στον πολιτισµό 
µέσα σε δυο χρόνια είναι εντυπωσιακά. Πλην όµως δεν απεικονίζουν ακριβώς την 
πραγµατικότητα που ζήσαµε, ειδικά το καλοκαίρι του 2016, στην πόλη µας ∆εν 
απεικονίζουν την ανάταση που είδαµε στα βλέµµατα των συµπολιτών µας κατά τη 
διάρκεια του «Τέχνη Καθ’ Οδόν», τη συγκίνηση που γέµισε τα κηποθέατρα στις 
εκδηλώσεις του «Κρήτη, Μια Ιστορία, πέντε συν ένας πολιτισµοί», την χαρά που 
ξεχείλιζε στους δρόµους και τις πλατείες του «Cinema on the Road», την ατµόσφαιρα 
µιας µεγάλης πολιτιστικής γιορτής που αγκάλιασε ολόκληρο το Ηράκλειο, 
επιβεβαιώνοντας µε τον πιο εµφατικό τρόπο την πεποίθηση µας ότι ο ̟ολιτισµός, όχι 
α̟λώς δεν είναι ̟εριττή ̟ολυτέλεια αλλά α̟οτελεί διαχρονική αξία την ο̟οία 
οφείλουµε να σεβόµαστε, να στηρίζουµε και να αναδεικνύουµε. 

 
 

6.2  Τουρισµός 

 Η προεκλογική µας δέσµευση να καταστήσουµε το Ηράκλειο τουριστικό 

κέντρο αναφοράς στην Μεσόγειο δεν θα µπορούσε να µπει σε τροχιά υλοποίησης δίχως 
ένα ισχυρό τµήµα Τουρισµού. Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε λοιπόν, 
φροντίσαµε να το δυναµώσουµε, διότι µέχρι τότε,  επί της ουσίας υπολειτουργούσε. 
Παράλληλα, δηµιουργήσαµε από την πρώτη ηµέρα της θητείας µας Αντιδηµαρχία 
Τουρισµού, η οποία αρχικά ήταν ενταγµένη στον Πολιτισµό και εν συνεχεία,  τον 
Απρίλιο του 2016, µε τον ορισµό του αρµόδιου Εντεταλµένου Συµβούλου, 
αυτονοµήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο δείξαµε εµπράκτως την σηµασία που δίνουµε στον 
τουρισµό καθώς και την πρόθεση µας να χαράξουµε ως ∆ήµος  ξεκάθαρη και 
ουσιαστική τουριστική πολιτική.   
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Προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση η στόχευση µας είναι διπλή. Αφενός 
θέλουµε να καταστήσουµε το Ηράκλειο µια πόλη εξωστρεφή που συνδιαλέγεται ισότιµα 
και συνεργάζεται  µε άλλους δήµους,  θεσµούς ή φορείς σε ολόκληρο τον κόσµο, µε 
στόχο πάντα την διεθνή προβολή του τόπου µας. Και αφετέρου µια πόλη που θα 
παρέχει στους επισκέπτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις υπηρεσίες για µια 
άνετη διαµονή. 

Όσον αφορά την εξωστρέφεια, η επίσκεψη µας στην Βενετία και η συµµετοχή 
του ∆ήµου Ηρακλείου στο διεθνές φόρουµ ««1000 πόλεις, εκατοµµύρια πολίτες, ένα 
όραµα για το µέλλον» που πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 4 και 5 Σεπτεµβρίου ήταν 
ιδιαιτέρως χρήσιµη.  Μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουµε τις πολιτιστικές και τις 
τουριστικές προοπτικές της πόλης, µπροστά σε δηµάρχους από ολόκληρο τον κόσµο 
αλλά και αρκετούς δηµοσιογράφους ενώ το περιθώριο του φόρουµ κάναµε και µια 
σειρά επαφών και συζητήσεων µε στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών που θα βοηθήσουν 
το Ηράκλειο να αναδείξει διεθνώς τον πολιτιστικό και ιστορικό του πλούτο.   

Σηµαντικότερη η συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Βενετίας κ. Luigi Brugnaro 
και η συµφωνία για την άµεση έναρξη διαδικασιών διδυµο̟οίησης των δύο ̟όλεων.  

 
 
                                      
(Συνάντηση ∆ηµάρχου Ηρακλείου – ∆ηµάρχου Βενετίας, Βενετία, Κυριακή 4 
Σε̟τεµβρίου 2016) 
 
 

Επίσης, µε µια σειρά ενεργειών αναβαθµίζουµε την εικόνα  του Ηρακλείου σε 
σηµεία – κλειδιά της πόλης 
 

���� Τον Ιούνιο του 2015 εγκαινιάσαµε το InfoPoint του ∆ήµου Ηρακλείου, ένα 
πρωτοποριακό, τεχνολογικά άρτιο Γραφείο Ενηµέρωσης, το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε από πρόγραµµα Leader και υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το 
ΙΤΕ. 

���� Προχωρήσαµε στον σχεδιασµό και στην παραγωγή επικοινωνιακού υλικού το 
οποίο θα τοποθετηθεί στον Αερολιµένα «Ν. Καζαντζάκης», καλύπτοντας οκτώ 
µεγάλου µεγέθους υαλοπίνακες σε όλες τις αίθουσες των αφίξεων.  

���� Ανανεώνουµε το επικοινωνιακό υλικό του ∆ήµου στην πληροφοριακή πινακίδα 
διπλής όψης που υπάρχει στην είσοδο του επιβατικού σταθµού στο Λιµάνι. 
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Ακόµη, έγιναν δηµοσιεύσεις για την τουριστική προβολή του ∆ήµου Ηρακλείου, όπως:  
���� Προώθηση της πόλεως του Ηρακλείου µέσα από το περιοδικό BY BUS της 

εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΕ, τον µεγαλύτερο µεταφορικό οργανισµό της Κρήτης µε 
170 σύγχρονα λεωφορεία, εκατοντάδες καθηµερινά δροµολόγια και 4.200.000 
επιβάτες το χρόνο. Καταχωρήθηκε διαφηµιστικό δηµοσιογραφικό και 
φωτογραφικό υλικό δύο σελίδων, σε δύο τεύχη του περιοδικού, στο ανοιξιάτικο 
και το καλοκαιρινό. ∆ιανέµεται δωρεάν µέσω των λεωφορείων στη θέση κάθε 
επιβάτη, καλύπτοντας όλους τους προορισµούς της Κρήτης και της Ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Επιπροσθέτως, διατίθεται σε stand σε όλα τα πρακτορεία της ΚΤΕΛ 
Ηρακλείου-Λασιθίου, στο εµπορικό κέντρο του Ηρακλείου, σε δηµόσιες 
υπηρεσίες (Περιφέρεια Κρήτης, ∆ήµος Ηρακλείου, Εφορία, Επιµελητήριο, 
Οργανισµός Λιµένα Ηρακλείου), καθώς και στα εκδοτήρια της ΚΤΕΛ στα πλοία 
των Μινωικών Γραµµών και στο εκδοτήριο της ΚΤΕΛ στο Αεροδρόµιο 
Ηρακλείου. Το περιοδικό προβάλλεται και ηλεκτρονικά µέσω του site της 
ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου www.ktelherlas.gr.  

���� Προώθηση της πόλεως του Ηράκλειου µέσα από το περιοδικό ANEKORAMA  
της ANEKLINES. Καταχωρήθηκε διαφηµιστικό δηµοσιογραφικό και 
φωτογραφικό υλικό δύο (2) σελίδων στην πολυσέλιδη και πολυτελή έκδοση του 
περιοδικού. Τα περιεχόµενα της έκδοσης είναι έτσι δοµηµένα ώστε να τραβήξουν 
το ενδιαφέρον των αναγνωστών µε στόχο οι αναγνώστες να κρατήσουν το 
περιοδικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το περιοδικό βρίσκεται δωρεάν σε όλα 
τα πλοία της ANEK προς όλους τους προορισµούς. 

Τέλος:   
• Είµαστε στην τελική ευθεία για την δηµιουργία της νέας διαδραστικής 

ιστοσελίδας αποκλειστικά για το Τουρισµό. 
• Σε συνεργασία µε το Τµήµα Παλιάς Πόλης προχωράµε στον επανασχεδιασµό 

των διαδροµών εντός πόλης και  στην επανεκτύπωση του χάρτη της πόλης για 
τους επισκέπτες. 

• Στέλνουµε επικοινωνιακό υλικό σε πλήθος συνεδρίων εντός Κρήτης, αλλά και σε 
χώρες του εξωτερικού.  

• Έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Τουρισµού & Επιχειρηµατικότητας 
του ∆ήµου, στην οποία συµµετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης µε νέο πνεύµα 
συνεργασίας, µε στόχο να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό της 
τουριστικής στρατηγικής του ∆ήµου. 

• Συµµετείχαµε στην Έκθεση "Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση" στην Αθήνα, στα 
πλαίσια της 5ης Παγκρήτιας έκθεσης "ΚΡΗΤΗ : Η Μεγάλη Συνάντηση" που 
πραγµατοποιηθηκε από 2 έως 5 Ιουνίου 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(ΣΕΦ) στο  Νέο Φάληρο.  

• Συµµετείχαµε στην ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού και ∆ιακοπών της Ελβετίας όπου 
παρουσιάσαµε βίντεο για το Ηράκλειο και τον πολιτισµό του.  

• Συµµετείχαµε στο φόρουµ των Ιστορικών και Πολιτιστικών Πόλεων της 
UNESCO στην κινεζική πόλη του Ναντζίνγκ και πετύχαµε την ένταξη του 
Ηρακλείου στο αντίστοιχο παγκόσµιο δίκτυο.  

• Ξεκινάµε τις διαδικασίες για την ένταξη του Μινωικού Πολιτισµού στον θεσµό 
των πολιτιστικών διαδροµών του Συµβουλίου της Ευρώπης.   

• Ανοίξαµε για πρώτη φορά δίαυλο επικοινωνίας και άµεσης συνεργασίας µε τη 
∆ιεύθυνση Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα το Ηράκλειο είναι η πρώτη πόλη της ΕΕ που καλείται στο 
"European Tourism Day",  στις Βρυξέλλες, τον Νοέµβριο του 2016. 

• ∆ιοργανώνουµε δωρεάν ξεναγήσεις εντός και εκτός πόλης για τους δηµότες σε 
συνεργασία µε την Οµάδα Τουρισµού των Εθελοντών.  

 
Η σηµασία του τουρισµού για την πόλη είναι αυταπόδεικτη. Κι ωστόσο δεν υπήρξε στο 
πρόσφατο παρελθόν άλλη δηµοτική αρχή στο Ηράκλειο που να έδωσε στον 
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συγκεκριµένο τοµέα την έµφαση που δίνουµε εµείς.  Θα συνεχίσουµε ακόµη πιο 
δυναµικά, γιατί πεποίθησή µας είναι ότι ο ∆ήµος, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς, οφείλει να έχει καίριο ρόλο στην τουριστική στρατηγική της πόλης και να 
συντελέσει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  
 

 

6.3   Αθλητισµός  

Η παρούσα δηµοτική αρχή έχει καταφέρει τα τελευταία δυο χρόνια να 

καταστήσει το Ηράκλειο διεθνές αθλητικό κέντρο.  Αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις που 
διαθέτουµε, φέραµε εις πέρας µε απόλυτη επιτυχία αθλητικές διοργανώσεις παγκόσµιας 
εµβέλειας, γεγονός που συµβάλει καθοριστικά στη θετική προβολή της πόλης στο 
εξωτερικό. 
  
Οι σηµαντικότερες α̟ό αυτές ήταν:  
 
 - Το  Ευρω̟αϊκό Κύ̟ελλο Στίβου (Μ̟ρούνοΤζάουλι), τον Ιούνιο του 2015, µε 
κύριο συνδιοργανωτή τον ΣΕΓΑΣ και τη συµµετοχή της Περιφέρειας.  ∆ιεξήχθη στο 
Παγκρήτιο Στάδιο και το παρακολούθησαν 18.000 µε 20.000 θεατές και τις δυο 
ηµέρες.  

 
 
 
 
 
 

 
(Μ̟ρούνο Τζάουλι , Ιούνιος 2015, Παγκρήτιο Στάδιο) 
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(Μ̟ρούνο Τζάουλι , Ιούνιος 2015, Παγκρήτιο Στάδιο) 

 
 
 

 
(Μ̟ρούνο Τζάουλι , Ιούνιος 2015, Παγκρήτιο Στάδιο) 

 
 
 
 

Το Παγκόσµιο ̟ρωτάθληµα µ̟άσκετ εφήβων τον Ιούλιο του 2015, µε 
συνδιοργανωτές την ΕΟΚ και την FIBA και την συµµετοχή της Περιφέρειας.  
∆ιεξήχθη στο Κλειστό Γήπεδο στα ∆υο Αοράκια, το παρακολούθησαν πάνω από 
20.000 θεατές και υπολογίζουµε ότι απέφερε στην τοπική οικονοµία πάνω από 
1.000.000 ευρώ!  
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(Παγκόσµιο ̟ρωτάθληµα µ̟άσκετ εφήβων, Ιούλιος 2015, Κλειστό ∆υο Αοράκια) 
 
 
 

 
 
(Παγκόσµιο ̟ρωτάθληµα µ̟άσκετ εφήβων, Ιούλιος 2015, Κλειστό ∆υο Αοράκια) 
 
 
Το RunGreece το 2015 και το 2016.  Ένας µαζικός αγώνας δρόµου, τον οποίο 
συνδιοργανώνουµε µε τον ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια, έχει εξελιχθεί σε θεσµό, είναι 
συνυφασµένος µε το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και επί δυο χρόνια σηµειώνει 
ρεκόρ συµµετοχών! 
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(Run Greece, Α̟ρίλιος 2015) 
 
 
 

 
 
(Run Greece, Α̟ρίλιος  2016) 
 
Το ̟αιχνίδι Ολυµ̟ιακός – Τσεντεβίτα για την Ευρωλίγκα, στις 15 Οκτωβρίου του 
2015 στα ∆υο Αοράκια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ολυµπιακός επέλεξε το Ηράκλειο 
για τον συγκεκριµένο αγώνα και ζήτησε τη σχετική άδεια από την Euroleague.  
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(Ολυµ̟ιακός – Τσεντεβίτα, 15 Οκτωβρίου 2015, Euroleague, Κλειστό ∆ύο 
Αοράκια) 
 
 
 
Το «Antetokumbros Basketball Event» τον Α̟ρίλιο του 2016, σε συνεργασία µε 
την Περιφέρεια Κρήτης. Ο σταρ του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνµπο, ο αδελφός του 
Θανάσης και οι φίλοι τους έπαιξαν µπάσκετ στο Ενετικό Λιµάνι σε γήπεδο που έστησε 
ο ∆ήµος, µπροστά στον Κούλε.  Χιλιάδες κόσµος έσπευσε να τους παρακολουθήσει 
από κοντά, αλλά ακόµη περισσότεροι τους είδαν µέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον 
κόσµο. Η διαφήµιση για το Ηράκλειο και ένα από τα πιο εµβληµατικά του αξιοθέατα 
υπήρξε τεράστια.  
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(«Antetokumbros Basketball Event», Α̟ρίλιος 2016, Ενετικό Λιµάνι) 
 
Το 1ο ∆ιεθνές Τουρνουά Μ̟άσκετ Κρήτη, α̟ό τις 23 έως τις 25 Σε̟τεµβρίου του 
2016, µε συνδιοργάνωτρια την ALFAPLUSA.E. Ένα τουρνουά που έφερε στο 
Ηράκλειο τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές οµάδες, Ολυµπιακό, Ερυθρό Αστέρα, 
Αναντολού Εφές και Χάποελ Ιερουσαλήµ, απέσπασε κολακευτικά σχόλια από όλους και 
εδραίωσε τη θέση µας στον αθλητικό χάρτη.  
 

 
(1ο ∆ιεθνές Τουρνουά Μ̟άσκετ Κρήτης, 23-25 Σε̟τεµβρίου 2016, Κλειστό ∆υο Αοράκια) 
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(1ο ∆ιεθνές Τουρνουά Μ̟άσκετ Κρήτης, 23-25 Σε̟τεµβρίου 2016, Κλειστό ∆υο Αοράκια) 
 
Όσο µας ενδιαφέρουν όµως τα µεγάλα γεγονότα, άλλο τόσο µας ενδιαφέρει και ο 
µαζικός αθλητισµός, καθώς και η αξιο̟οίηση των εγκαταστάσεων µας ̟ρος όφελος 
των δηµοτών. Θέλουµε όλοι οι αθλητικοί χώροι του ∆ήµου να σφύζουν από ζωή! Και 
το έχουµε καταφέρει.  
���� Το 2014-2015 η ε̟ισκεψιµότητα των ∆ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων 

Ηρακλείου αυξήθηκε α̟ό τους 326.968 ε̟ισκέψεις της ̟ροηγούµενης 
χρονιάς (Σε̟τέµβριος 2013 – Σε̟τέµβριος 2014), στις 377.932.  

���� Το 2015-2016 µέχρι τις 30/8  είχαµε φτάσει ήδη τις  389.592 επισκέψεις! 
���� Τα ∆ηµοτικά Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου (∆ΑΚΗ) αποτελούν πλέον ένα 

πυρήνα ανάπτυξης και αναβάθµισης του αθλητισµού, προσφέροντας σηµαντικές  
υπηρεσίες σε αθλητικούς φορείς και συλλόγους του Ηρακλείου. Κατά το 
αθλητικό έτος 2014 – 2015, φιλοξενήθηκαν συνολικά  ενενήντα δύο  (92)  
αθλητικοί φορείς  α̟ό  τους ο̟οίους   τριάντα τρείς (33) ήταν αθλητικά 
σωµατεία  µε  ενενήντα ̟έντε  (95) τµήµατα  και ̟ερισσότερους α̟ό 1600 
αθλητές µηνιαίως.   

���� Επίσης ετησίως, στα  ∆ΑΚΗ φιλοξενήθηκαν περισσότεροι από 800 αγώνες 
τοπικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και µπάσκετ, τους οποίους παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 50.000 θεατές. 
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∆ΑΠΚΗ Π.Σ Κ.Π ∆ΣΧ ΝΚΓΗ

 
 

Επίσης, µε στόχο την ισόρρο̟η ανά̟τυξη ̟ρογραµµάτων άθλησης σε όλο το 
εύρος του ∆ήµου Ηρακλείου, η Αντιδηµαρχία Αθλητισµού προχώρησε σε συνεργασία 
µε τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στην οργάνωση  του 
προγράµµατος «Αθλητισµός για Όλους» (ΠΑγΟ) 
Το πρόγραµµα συµπεριελάµβανε τα προγράµµατα άθλησης:  
• Αθλητισµός και προσχολική Ηλικία 
• Αθλητισµός και  Παιδιά 
• Αθλητισµός και Γυναίκα 
• Αθλητισµός και Ενήλικες 
• Αθλητισµός  και Άτοµα µε Ειδικές ανάγκες 
• Αθλητισµός και Τρίτη Ηλικία 
• Αθλητισµός και ενδυνάµωση (γυµναστήρια  δήµου Ηρακλείου)  
 
Υλοποιήθηκε στα παρακάτω σηµεία του δήµου:   
���� ∆.∆ Αλικαρνασσού 
���� Κατσαµπά,  
���� Άγιο Ιωάννη,  
���� Άγιο Ιωάννη Χωστό ,  
���� Βασιλειές,  
���� Παγκρήτιο Στάδιο,  
���� ∆ηµοτικό Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο,   
���� ∆.∆ Σκαλανίου,  
���� Φορτέτσα,  
���� Περιοχή Πόρου,  
���� Πενταµόδι  
���� Κάτω & ΑνωΑσίτες,  
���� Άγιος Μύρωνας ,  
���� Σταυράκια,  
���� Βούτες  
���� Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων  ΤΑΛΩΣ – ΚΑΤΣΑΜΠΑ – 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ -  ΦΟΡΤΕΤΣΑ – ΜΑΣΤΑΜΠΑ – ∆ΕΙΛΙΝΑ και  
���� σε όλα τα ΚΕΠΑ Ηρακλείου. 

Συνολικά,  ενώ από την Γενική Γραµµατεία εγκρίθηκαν 42 τµήµατα για το 
προγράµµατα «Αθλητισµός για  Όλους» 126 ωρών την εβδοµάδα, η Αντιδηµαρχία  
Αθλητισµού υλοποίησε πρόγραµµα  620 ωρών την εβδοµάδα, το οποίο αντιστοιχεί σε  
206  τµήµατα, µε περισσότερους  από 2.500 συµµετέχοντες. 

Στο πρόγραµµα εργάσθηκαν 14  Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, επιλεγµένοι 
µέσα από τις διαδικασίες  των ΠΑγΟ, 20 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, επιλεγµένοι 
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µέσα από τις διαδικασίες της κοινωφελούς εργασία του ΟΑΕ∆ και πέντε Καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής από το πρόγραµµα του ∆ΟΑΠΦΑΜΗ. 

Ιδιαίτερη επιτυχία και ανταπόκριση είχαν  τα προγράµµατα  
1. «Γνώρισε τα Ολυµ̟ιακά Αθλήµατα και  το Παγκρήτιο Στάδιο» 

2. «Αθλητική Εκδροµή» 

3. «Παιγνίδια στο νερό» 

4. «Γνώρισε τα ̟αραολυµ̟ιακά αθλήµατα» 

5. «∆ιαγωνιστικά  ̟αιχνίδια» ,  

στα ο̟οία κατά το έτος 2015-2016 συµµετείχαν συνολικά 9.784 µαθητές α̟ό σχολεία της 

Κρήτης. 
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ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΑΚΗ

 
 
Πρέπει, τέλος και εδώ να σηµειωθεί  πώς όταν αναλάβαµε, όπως προκύπτει τα 

στοιχεία, η  Α.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. βρισκόταν σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση και µε 
την επισκεψιµότητα των ∆ΑΚΗ σε κάµψη.  

Ακολούθησε η µεγάλη ζηµιά στο δυτικό στέγαστρο του Παγκρητίου Σταδίου 
που επιβάρυνε µετά και την αποµάκρυνση του τα ταµείο της εταιρίας. Παράλληλα και 
σε επίπεδο µισθολογικού κόστους η ζηµιά από την µη έλευση εργαζοµένων µέσω  
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας δηµιουργούσε ανησυχίες για την περαιτέρω 
λειτουργία της.  

∆υο χρόνια µετά, έχουµε πετύχει στον αθλητισµό όσα σας ανέφερα ήδη, 
κατορθώνοντας ταυτόχρονα και να βελτιώσουµε την οικονοµική θέση της εταιρείας. 
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7.  ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 

O ∆ήµος Ηρακλείου κάνει ένα νέο άλµα στο σχεδιασµό του προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί το όραµα της έξυπνης πόλης σαν ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το 
Ηράκλειο.  Για αυτόν τον λόγο, τον Ιανουάριο του 2015 µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου συγκροτήθηκε επιτροπή «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» µε στόχο την κατάρτιση 
ενός οδικού χάρτη που θα δυναµώσει κι άλλο το bradname του Ηρακλείου στο 
εξωτερικό, ως smart city.  
Επίσης. την Άνοιξη του 2016 παρουσιάσθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο 
στρατηγικής για την «έξυπνη πόλη». Ακολούθησε διαβούλευση µε µεγάλη συµµετοχή η 
οποία ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση του επιχειρησιακού προγραµµατισµού που 
ενσωµατώθηκε αργότερα στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου καθώς και στις 
προτάσεις της ΒΑΑ και του ΣΟΑΠ. 
Ήδη οι προσπάθειές µας έχουν αποφέρει αποτελέσµατα, καθώς η έκθεση του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κατατάσσει το Ηράκλειο στη θέση 240 των 240 «έξυπνων 
πόλεων» της Ευρώπης άνω των 100.000 κατοίκων σε σύνολο 468.  
Ο στόχος του ∆ήµου Ηρακλείου δεν είναι α̟λώς να βρει ένα τρό̟ο για να εντάξει 
τις νέες τεχνολογίες ̟ληροφορικής και τηλε̟ικοινωνιών στα εργαλεία του, αλλά να 
τις αξιο̟οιήσει για να εφαρµόσει καινοτόµες λύσεις στις διαχείριση των υ̟οδοµών 
του καθώς και στις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις, χρησιµο̟οιώντας 
ταυτόχρονα το ε̟ιστηµονικό και τεχνολογικό δυναµικό του τό̟ου. 
  
 
 

7.1   Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Μια από τις πρώτες προεκλογικές εξαγγελίες µας που κάναµε πραγµατικότητα 

ήταν η απευθείας µετάδοση των Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Πλέον οι 
πολίτες µπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις ζωντανά από το κανάλι του ∆ήµου 
στο youtube και να ενηµερώνονται για όλα τα σηµαντικά θέµατα της πόλης.  

 
Πέραν αυτού,  το Τµήµα Πληροφορικής εξελίσσεται διαρκώς και προσφέρει 

στους δηµότες όλο και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία  στην καθηµερινότητα τους. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι έχουµε ήδη δηµιουργήσει και θέσει στην διάθεση του κοινού:  
���� Την εφαρµογή «∆ηµότης Ηρακλείου» για κινητά τηλέφωνα και tablets , η οποία 

µεταξύ άλλων δίνει την δυνατότητα στους δηµότες να επικοινωνούν άµεσα µε τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου και να δηλώνουν το πρόβληµα τους, όπως και πολλές άλλες 
πληροφορίες (χρήσιµα τηλέφωνα, τα νέα του ∆ήµου, πολιτιστικές εκδηλώσεις 
εφηµερεύοντα φαρµακεία, θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ κ.λπ.).  

���� Την εφαρµογή διαχείρισης Πρασίνου (prasino.heraklion.gr). Μία διαδικτυακή 
πλατφόρµα για την καταχώρηση και ψηφιοποίηση των χώρων πρασίνου.  

���� Τη ∆ιαδικτυακή πύλη για τα Γλυπτά του Ηρακλείου 
(www.heraklionsculptures.gr): Πληροφορίες και φωτογραφίες για τα γλυπτά που 
είναι τοποθετηµένα στην πόλη και στην ύπαιθρο του Ηρακλείου.  

���� Τη ∆ιαδικτυακή Πολιτιστική Πύλη του Ηρακλείου 
(www.heraklionculturalcity.gr) για την προβολή των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στην πόλη µας. 

���� Το ∆ιαδικτυακό ερωτηµατολόγιο Επισκέπτη για το Infopoint: Πρόκειται για 
διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης των επισκεπτών της πόλης µας µέσω 
κινητών συσκευών. ∆ίνει τη δυνατότητα άµεσης συλλογής και επεξεργασίας των 
απαντήσεων από τους υπαλλήλους του Infopoint. 

���� Την Εφαρµογή µέτρησης και απεικόνισης κυκλοφοριακής κίνησης για τους 
δρόµους του Ηρακλείου, µε τη χρήση πληροφοριών από κινητά τηλέφωνα. Η 
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εφαρµογή είναι διαθέσιµη για συσκευές µε λειτουργικό Android και οι δηµότες 
µπορούν να την εγκαταστήσουν µέσα από το GooglePlay µε το όνοµα RERUM 
Traffic Car. Υλοποιήθηκε από το Linkoping University της Σουηδίας, στο 
πλαίσιο του ερευνητικού έργου RERUM, το οποίο υλοποιείται από το ∆ήµο 
Ηρακλείου σε συνεργασία  µε το ΙΤΕ, ξένα πανεπιστήµια και εταιρίες.  

 
Υ̟ερδι̟λασιάσαµε µέσα σε δυο χρόνια το Ασύρµατο ∆ίκτυο Ελεύθερης 
Πρόσβασης σε έκταση, χωρητικότητα χρηστών καθώς και σε ταχύτητα 
(Παράρτηµα Β΄). Γι’ αυτό και η ̟όλη έλαβε ̟ρόσφατα το βραβείο Gold στον 
θεσµό των Best City Awards ως το µεγαλύτερο δηµοτικό ασύρµατο δίκτυο στην 
χώρα!  
 
Η διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr είναι σταθερά η τρίτη σε 
επισκεψιµότητα από τις ιστοσελίδες των ∆ήµων της Ελλάδας µετά τον ∆ήµο Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης, ενώ η παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα  έχει υπερδιπλάσιους 
επισκέπτες σε σχέση µε τον αµέσως επόµενο ∆ήµο στη σχετική λίστα, τον ∆ήµο 
Αθηναίων. 
Επίσης η οργάνωση των υποδοµών των πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ήµου ήταν 
ένα από τα τρία έργα που βραβεύθηκαν το 2015 στο ετήσιο παγκόσµιο συνέδριο της 
Fujitsu-Siemens στο Μόναχο. 

 

7.2  Συµµετοχικότητα, Εθελοντισµός, ∆ηµοσκόπιο 

Η ενεργοποίηση των εθελοντικών αντανακλαστικών της πόλης υπήρξε ένα 

κεντρικό προεκλογικό στοίχηµα για εµάς, το οποίο σήµερα, 24 µήνες αφότου 
αναλάβαµε την δηµοτική αρχή, θεωρούµε ότι έχουµε κερδίσει.  

Για την ακρίβεια, το κερδίζουµε καθηµερινά, διότι επί της ουσίας πρόκειται για 
µια διαδικασία που δεν σταµατά ποτέ, της οποίας µάλιστα ο κεντρικός στόχος είναι 
σηµαντικότερος από τις επί µέρους εθελοντικές δράσεις. Αυτό ̟ου ε̟ιδιώκουµε είναι 
να καταστήσουµε τους ̟ολίτες ενεργούς µε έναν τρό̟ο ουσιαστικό και χρήσιµο για 
την ̟όλη, να τους κάνουµε να αγα̟ήσουν ξανά το Ηράκλειο και να µην ̟εριµένουν 
µονάχα τις εκλογές για να συµµετάσχουν στα κοινά.  

Στον παρόντα απολογισµό, η παρουσία και η δυναµική του εθελοντισµού είναι 
έντονη και διακριτή. Στον πολιτισµό, την παιδεία, στον τουρισµό, στην κοινωνική 
πολιτική, στο πράσινο, στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και σε πολλούς ακόµα 
τοµείς, οι εθελοντές του ∆ήµου κάνουν εξαιρετική δουλειά και αποτελούν πηγή χαράς 
και αισιοδοξίας για εµάς.  

 
Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα η ανάπλαση 
τµήµατος της συνοικίας του 
Λάκκου, η οποία µε την 
βοήθεια των κατοίκων και των 
εθελοντών που στήριξαν τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου,  άλλαξε 
όψη και από κακόφηµη και 
προβληµατική έχει εξελιχθεί 
σε µια από τις πιο ζωντανές 
και δηµιουργικές της πόλης 
µας, παρά τα ανοιχτά 
ζητήµατα που, δυστυχώς,  
συνεχίζει να έχει.  

 
 

Υπερδιπλασιάσαµε 
µέσα  
σε δυο χρόνια 
 το Ασύρµατο 
∆ίκτυο Ελεύθερης  
 
Πρόσβασης σε 
έκταση, 
χωρητικότητα 
χρηστών καθώς και 
σε ταχύτητα.  
 
Γι’ αυτό και η 
πόλη έλαβε 
πρόσφατα το 
βραβείο  
Gold  
στον θεσµό των 
Best City 
Awards  
ως το µεγαλύτερο 
δηµοτικό 
ασύρµατο δίκτυο 
στην χώρα!  
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Ο Λάκκος ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις ̟αρεµβάσεις  
  
ΠΡΙΝ 

 

 
 

ΜΕΤΑ 
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ΠΡΙΝ 
 

 
 

 
ΜΕΤΑ 
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∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΟ: Σε όλο τον κόσµο οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προσπαθούν να βελτιώσουν το οικονοµικό κλίµα µε τις αναπτυξιακές τους παρεµβάσεις 
αλλά και ενισχύοντας τις προϋποθέσεις αύξησης της καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας ειδικά στις νέες ηλικίες. 

Στο πλαίσιο αυτό τον Νοέµβριο του 2015 προχωρήσαµε στην Ίδρυση Ενός 
∆ηµοτικού Κέντρου προώθησης του ∆οµηµένου ∆ηµοκρατικού ∆ιαλόγου της 
Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας µε τον τίτλο « ∆ηµοσκόπιο».  

Το όραµα του «∆ηµοσκοπίου» αφορά στην πρόσκληση-πρόκληση αξιοποίησης 
και προώθησης, µε όρους διαλόγου και συναίνεσης, όλων των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου, δηµιουργώντας νέα, αισιόδοξη αφήγηση για 
την τοπική κοινωνία µε ουσιαστικές προοπτικές καινοτοµίας και επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης. Το «∆ηµοσκό̟ιο» α̟οτελεί ε̟ιστέγασµα των ̟ρογραµµατικών 
δηλώσεων και των άοκνων ̟ροσ̟αθειών της δηµοτικής αρχής, να ε̟ιτύχει τη 
συνειδητή εµ̟λοκή και συµµετοχή του ̟ολίτη στην ε̟ίλυση των ̟ροβληµάτων ̟ου 
τον αφορούν, ως δηµιουργός συναινετικών λύσεων και όχι ως ̟αθητικός δέκτης - 
κριτής της εκάστοτε α̟όφασης.  

Η µοναδικότητα της καινοτοµίας αυτής και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, 
σε σχέση µε παρόµοιες πρωτοβουλίες και προτάσεις επιχειρηµατικής προώθησης και 
ανάπτυξης, έγκειται στο ότι είναι εξ' αρχής σχεδιασµένη να στοχεύει συνειδητά στην 
καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και στη δηµιουργία συνθηκών συναίνεσης, 
επικοινωνίας και δικτύωσης της τοπικής κοινωνίας σε µια εποχή κρίσης. Συνδυάζοντας 
την επιχειρηµατικότητα µε το ∆οµηµένο ∆ηµοκρατικό ∆ιάλογο µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µια σοβαρή αδυναµία της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, δηλαδή η 
έλλειψη δικτύωσης και κοινού συνεργατικού οράµατος. 

Το «∆ηµοσκό̟ιο» θα ̟αρέχει τρία βασικά είδη υ̟ηρεσιών: 
Η πρώτη κατηγορία αφορά στην εφαρµογή του ∆οµηµένου ∆ηµοκρατικού 

∆ιαλόγου για το σχεδιασµό και την προώθηση της κοινωνικής και της επιχειρηµατικής 
συνεργασίας, συναίνεσης και δικτύωσης, µε την ευρεία εµπλοκή και δίκαιη 
αντιπροσώπευση όλων των ενδιαφερόµενων µερών και γνωµών. Επιπροσθέτως θα 
παρέχονται υπηρεσίες οργάνωσης και συντονισµού διαλόγων για τη διαχείριση και 
διοίκηση σύνθετων κοινωνικών και επιχειρηµατικών ζητηµάτων. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις υπηρεσίες επιχειρηµατικής διασύνδεσης, που 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη συµµετοχή των ωφελούµενων σε διαγωνισµούς 
καινοτοµίας, ηµέρες καριέρας και επιχειρηµατικότητας, εργαστήρια 
επιχειρηµατικότητας και καθοδήγησης, επιχειρηµατικές αποστολές. 

Η τρίτη κατηγορία αφορά στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης και υποστήριξης. 
 

 

7.3  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7.3.1 Καθαριότητα – ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

Η καθαριότητα αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους τοµείς της 

καθηµερινότητας, από τον οποίο δεν είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι και το 
δηλώνουµε ευθαρσώς. Και  δεν είµαστε ικανοποιηµένοι  διότι πρώτοι εµείς απαιτούµε 
µια πεντακάθαρη πόλη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η σηµερινή κατάσταση είναι χειρότερη 
από εκείνη που βρήκαµε. ∆εδοµένων των συνθηκών, είναι καλύτερη. Από την πλευρά 
µας καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για να φτάσουµε στο επίπεδο καθαριότητας που 
κρίνουµε ως επιθυµητό.  Πρόκειται για µια δύσκολη µάχη αλλά είµαστε αποφασισµένοι 
να την κερδίσουµε.  

Και µέχρι στιγµής έχουµε κάνει αρκετά πράγµατα για αυτό. 
���� Από τον Απρίλιο του 2016 τέθηκε ξανά σε λειτουργία το Κ∆ΑΥ και ήδη τα 

αποτελέσµατα είναι  θετικά. Μέσα στους πρώτους µήνες της επαναλειτουργίας 

Το 
«∆ηµοσκό̟ιο» 
αποτελεί 
επιστέγασµα των 
προγραµµατικών 
δηλώσεων  
και των άοκνων 
προσπαθειών  
της δηµοτικής 
αρχής, να 
επιτύχει τη 
συνειδητή 
εµπλοκή και 
συµµετοχή του 
πολίτη στην 
επίλυση των 
προβληµάτων 
που τον 
αφορούν, ως 
δηµιουργός 
συναινετικών 
λύσεων και όχι 
ως παθητικός 
δέκτης - κριτής 
της εκάστοτε 
απόφασης. 
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του ο όγκος των ανακυκλώσιµων υλικών έχει αυξηθεί κατά 10%, σε σχέση µε την 
µηνιαία απόδοση του πριν την  διακοπή της λειτουργίας του.  

���� Προχωρήσαµε στην ανάπτυξη δικτύου για την διαλογή στη πηγή των γυάλινων 
συσκευασιών µε τοποθέτηση 36 κωδωνών σε διάφορα σηµεία του Ηρακλείου. 

���� Κάνουµε εντατικότερους ελέγχους και επιβάλλουµε µεγαλύτερα πρόστιµα σε 
ζητήµατα αφισσορύπανσης, όπου η κατάσταση έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. 

���� Με συντονισµένες ενέργειες τόσο των αρµόδιων Αντιδηµάρχων, όσο και των 
βουλευτών του Ηρακλείου και του Εργατικού Κέντρου, λύθηκε το θέµα των 47 
συµβασιούχων της καθαριότητας, µε παράταση της σύµβασης τους µέχρι το 
τέλος του 2017. 

���� Ενισχύουµε το έµψυχο δυναµικό µε 35 µόνιµους υπαλλήλους, επιτυχόντες του 
ΑΣΕΠ του  2009.  

���� Ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης βόρεια του αµαξοστασίου αναπλάστηκε πλήρως 
και σύντοµα θα εγκατασταθεί εκεί το ΤΕΙ για την υλοποίηση του προγράµµατος 
life (F4F) σε συνεργασία µε το Χαροκόπειο παν/µιο Αθηνών.  

���� Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε ήδη, προχωράµε στη µεγαλύτερη ανανέωση που 
έχει γίνει ποτέ στον στόλο της καθαριότητας.  
Συγκεκριµένα, έχουν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  

���� Η προµήθεια 10 συνολικά καινούργιων απορριµµατοφόρων, τα οποία 
ευελπιστούµε ότι θα τα έχουµε µέσα στο 2017.  

���� Η προµήθεια 2 εκσκαφέων. 
���� Η προµήθεια Σαρώθρου 2 m³. 
���� Η προµήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος.  
���� Η προµήθεια συστήµατος Εισροών – Εκροών για τον σταθµό υγρών καυσίµων 

στο αµαξοστάσιο.  
���� Η προµήθεια καλαθοφόρου µηχανήµατος για την τεχνική υπηρεσία (τµήµα 

ηλεκτροφωτισµού). 
Στον τοµέα της διαχείρισης των α̟ορριµµάτων, εκ̟ονήσαµε και υλο̟οιούµε 

τον δικό µας σχεδιασµό, α̟ολύτως εναρµονισµένο τόσο µε τον αναθεωρηµένο 
̟εριφερειακό σχεδιασµό (ΠΕΣ∆ΑΚ) όσο και µε τον Εθνικό σχεδιασµό (ΕΣ∆Α), ο 
οποίος προβλέπει:  

���� Την µεταβατική επαναλειτουργία της Μονάδας Βιοξήρανσης, µέχρι την 
µετατροπή της υφιστάµενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΠΑ) 
σε  Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων.  

���� Η νέα Μονάδα (ΜΕΑ) θα περιλαµβάνει µηχανική διαλογή των Αστικών 
Σύµµεικτών Απορριµάτων (ΑΣΑ), δηλαδή διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων 
υλικών από τα οργανικά,  καθώς και την παραγωγή αναβαθµισµένου αερίου, το 
οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο κίνησης των οχηµάτων του 
∆ήµου,  ενώ δεν αποκλείεται και η αξιοποίησή του και για άλλες χρήσεις που 
συνάδουν µε τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας.  

���� Επίσης στο σχεδιασµό µας περιλαµβάνεται και η παραγωγή κόµποστ. 
���� Όλα αυτά συνεπάγονται την σηµαντική µείωση του όγκου των προς διάθεση 

απορριµµάτων και κατά συνέπεια την εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων.   
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δηµοτική αρχή προσπαθεί µε όλους τους 

δυνατούς τρόπους να κάνει το Ηράκλειο µια πόλη, όχι απλώς πιο καθαρή από όσο 
ήταν, αλλά µια πόλη καθαρή µε κάθε µέτρο σύγκρισης. Στην προκειµένη περίπτωση 
όµως η αναγκαιότητα για αλλαγή νοοτροπίας όλων µας είναι ίσως πιο έντονη απ’  ότι σε 
οποιαδήποτε άλλη.  

∆εν µεταθέτουµε τις ευθύνες µας αλλού, ωστόσο οι δυνατότητες της υπηρεσίας 
καθαριότητας είναι συγκεκριµένες και παρότι έχουµε δροµολογήσει ενισχύσεις και στο 
έµψυχο δυναµικό και στον στόλο της καθαριότητας,  αν βοηθήσουν και οι δηµότες, αν  
δείξουµε όλοι µαζί την αγάπη µας για την πόλη µας, τότε θα έχουµε αναµφίβολα πολύ 
καλύτερα αποτελέσµατα. 

Στον τοµέα  
της  
διαχείρισης  
των 
 απορριµµάτων, 
εκπονήσαµε  
και υλοποιούµε 
τον δικό µας 
σχεδιασµό, 
απολύτως 
εναρµονισµένο 
τόσο µε τον 
αναθεωρηµένο 
περιφερειακό 
σχεδιασµό 
(ΠΕΣ∆ΑΚ)  
όσο και µε  
τον Εθνικό 
σχεδιασµό 
(ΕΣ∆Α) 
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7.3.2 Πράσινο 

Στον τοµέα του Πρασίνου, µέσω διάφορων δράσεων, µε την πολύτιµη βοήθεια 

των εθελοντών και µε την διαδικασία της «Υιοθεσίας Χώρων Πρασίνου», που 
θεσµοθετήθηκε στις 08 Ιουνίου 2015 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
πετύχαµε να αναµορφώσουµε πάρκα και άλλα σηµεία της πόλης και να τα κάνουµε 
περισσότερο όµορφα και φιλικά προς τους δηµότες.  Θα συνεχίσουµε, γιατί ο στόχος 
µας και σε αυτόν τον τοµέα είναι µεγάλος αλλά εφικτός: Η σταδιακή µετατροπή του 
Ηρακλείου σε αυτό που µε µοντέρνους όρους αποκαλείται «Πράσινη Πόλη» ή πιο απλά 
«Ανθρώπινη Πόλη» 

Α̟ό την ηµέρα της ε̟ίσηµης θεσµοθέτησης της «Υιοθεσίας χώρων 
̟ρασίνου» έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί 22 υιοθεσίες α̟ό Οµάδες ̟ολιτών, Φορείς και 
Σχολεία και µεµονωµένους ̟ολίτες. 
Συγκεκριµένα µέσα σε ένα έτος πραγµατοποιήθηκαν 5 Ατοµικές Υιοθεσίες και 17 
Υιοθεσίες από Συλλόγους, Σχολεία, Oµάδες κ.λπ. 

Παράλληλα, πολύ σηµαντικό έργο του Τµήµατος Πληροφορικής είναι η 
κατασκευή, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου,  
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας απεικόνισης του πρασίνου στην πόλη του Ηρακλείου 
(prasino.heraklion.gr).  

Μπαίνοντας σε αυτήν, οι πολίτες είναι σε θέση να ενηµερωθούν για την 
κατάσταση του πρασίνου στην πόλη µας, τους χώρους πρασίνου που είναι ήδη 
υιοθετηµένοι και αυτούς που είναι προς υιοθεσία. Ταυτόχρονα η πλατφόρµα αποτελεί 
και ένα χρήσιµο εργαλείο για τον ίδιο τον ∆ήµο και τις αρµόδιες υπηρεσίες του, αφού 
µέσω αυτής έχουν άµεσο έλεγχο και διαχείριση του πρασίνου της πόλης και ανοιχτό 
δίαυλο επικοινωνίας µε τους δηµότες. 

 
 

 
 
 
 
 

Από  
την ηµέρα  
της επίσηµης 
θεσµοθέτησης 
της  
«Υιοθεσίας 
χώρων πρασίνου» 
έχουν 
πραγµατοποιηθεί 
22 υιοθεσίες  
από Οµάδες 
πολιτών,  
Φορείς και 
Σχολεία 
 και 
µεµονωµένους 
πολίτες. 
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7.3.3 ∆ηµοτικό Κτηνιατρείο - Κυνοκοµείο 

Το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης στη διετία 2014-2016 έχει προχωρήσει στην 

αναβάθµιση του Κυνοκοµείου του Ηρακλείου, το οποίο λειτουργεί άψογα, ενώ 
παραδειγµατική είναι η λειτουργία και του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου. 
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  Αναλυτικότερα  στο Κυνοκοµείο Ηρακλείου, από 1-9-2014 έως και 31-7-2016 
πραγµατοποιήθηκαν: 
α)  851 Εισαγωγές αδέσποτων ζώων:  
β)  50 Στειρώσεις 
γ)  620 Επανεντάξεις  
δ) 167 Υιοθεσίες 
 

 

7.3.4  Ιχθυαγορά 

Το  Τµήµα Περιβάλλοντος στην περίοδο 2014-2016 έχει προβεί σε πλήθος 

δράσεων και εργασιών. Σηµαντική εργασία αποτέλεσε η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
του κτιρίου της Ιχθυαγοράς.  To τµήµα ασχολήθηκε ενεργά µε την µετεγκατάσταση της 
Ιχθυαγοράς, από την σηµερινή της θέση σε χώρο υγειονοµικά και περιβαλλοντικά 
κατάλληλο.  

Ο ∆ήµος εξασφάλισε κτιριακές εγκαταστάσεις δίπλα στην κεντρική 
λαχαναγορά, η τεχνική υπηρεσία εκπόνησε την σχετική µελέτη και όλα είναι έτοιµα για 
την δηµοπράτηση του έργου, µόλις οριστικοποιηθούν οι ερµηνευτικές οδηγίες για την 
διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού σύµφωνα µε τον νόµο 4412/16. 

Παράλληλα, το Τµήµα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει άµεσα στην Προµήθεια 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την επισκευή του βιολογικού καθαρισµού της 
κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου.  
 

 

8.  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

8.1 ∆ΕΥΑΗ 

Προεκλογικά είχαµε τονίσει ότι το φράγµα Αποσελέµη δεν είναι πανάκεια. 

Και δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε φέτος, µετά από µια άνυδρη περίοδο, είχαµε απόλυτο 
δίκιο.  Για αυτό το λόγο προχωράµε στην υλοποίηση του προγράµµατος µας , όπως 
ακριβώς το είχαµε εξαγγείλει, µε στόχο το πρόβληµα να λυθεί οριστικά και το δίκτυο 
του Ηρακλείου να αποκτήσει επιτέλους συνεχή ροή, χωρίς να εξαρτάται από τις καιρικές 
συνθήκες , ώστε η πόλη να απαλλαγεί από τα ντεπόζιτα και τα µοτέρ. 
 
Συγκεκριµένα η ∆ΕΥΑΗ σχεδιάζει:   
• 3 έως 5 καινούριες γεωτρήσεις µέσα στο 2017, στα πεδία των ∆αφνών και του 

Άγιου Μύρωνα, ενώ προγραµµατίζει και την εκπόνηση µελετών για τη 
δηµιουργία και εκµετάλλευση υδροµαστευτικής στοάς. Ακόµη, χάρις στην 
τεχνολογία, ευελπιστούµε ότι θα περιορίσουµε τις απώλειες του δικτύου που 
σήµερα κυµαίνονται κοντά στο 50%, µε αντικατάσταση πεπαλαιωµένων δικτύων 
και χαλασµένων υδροµέτρων.  

• Η κατ΄ αρχήν συµφωνία του ∆ήµου Ηρακλείου και του ∆ήµου Μαλεβιζίου, µε 
τη συνεργασία και της Περιφέρειας Κρήτης,  µετά από πολύµηνες, σκληρές 
διαπραγµατεύσεις για κοινή εκµετάλλευση της καινούργιας Μονάδας 
Αφαλατώσεως που θα κατασκευαστεί στο Μαλεβίζι (µε χρηµατοδότηση από το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), εφόσον εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο (και αντίστοιχα από την ∆ΕΥΑΜ και το ∆Σ του ∆ήµου 
Μαλεβιζίου),  µας δίνει τη δυνατότητα µιας σταθερής πηγής ύδρευσης, η οποία 
θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις υφιστάµενες,  προς εξασφάλιση καθαρής 
και υπό πίεση παροχής νερού. 
Μαζί µε τον σχεδιασµό της ∆ΕΥΑΗ για αντικατάσταση του δικτύου και 

περιορισµού των απωλειών, προσπαθούµε να διαχειριστούµε και την τρέχουσα 
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πραγµατικότητα, η οποία είναι δύσκολη και θα είναι δυσκολότερη όσο συνεχίζεται η 
ανοµβρία.  
Εντούτοις:   
���� Από τον Οκτώβριο του 2015 η ∆ΕΥΑΗ ήταν έτοιµη και τροφοδότησε τα δίκτυά 

της µε ~ 1100 m3/h από το Φράγµα Αποσελέµη. Χάρις στις ποσότητες αυτές 
λειτούργησε η δεξαµενή ∆4 (ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ) και για πρώτη φορά εδώ και 
πολλές δεκαετίες όλη η  εντός σχεδίου πόλη (πλην Αλικαρνασσού- Φορτέτσας – 
Βασιλειών) είχε 24ωρη ροή νερού στα δίκτυα. Παράλληλα βελτιώθηκε σηµαντικά 
και η ποιότητα του νερού σ’ όλη την πόλη.  

���� Παρά την µείωση κατά 400 m3/h του παρεχόµενου νερού από το Φράγµα 
Αποσελέµη από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο του 2016 λόγω θέρους, η 
Επιχείρηση συνέχισε την 24ωρη υδροδότηση της πόλεως. Τα ελάχιστα 
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στις Βασιλιές – Σύλλαµο, στην οδό 
Πανεπιστηµίου κ.ά., οφείλονται στην άρδευση κήπων και καλλιεργειών από το 
νερό της ύδρευσης και την αποδυνάµωση ως εκ τούτου της παροχής του δικτύου.  

���� Κατασκευάστηκε και λειτούργησε το αντλιοστάσιο λυµάτων µε το απαραίτητο 
δίκτυο, µε αποτέλεσµα να µην ρυπαίνεται η θάλασσα στην περιοχή «Άγιος 
Νεκτάριος» Αλικαρνασσού.      

���� Ολοκληρώθηκαν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) και οι 
απαραίτητες βελτιώσεις για την επεξεργασία των λυµάτων στα χωριά Κεράσια, 
Βενεράτο, Αυγενική, Πετροκέφαλο και Πενταµόδι. Οι δύο µονάδες λειτουργούν 
ικανοποιητικά.  

���� Η Υπηρεσία αντιµετώπισε επιτυχώς και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 40 ηµερών 
τις συνέπειες της καταστροφικής πληµµύρας που έπληξε την περιοχή του 
Γιόφυρου τον Ιανουάριο του 2015 και τον Βιολογικό Καθαρισµό. 
Αποκαταστάθηκαν άµεσα το αντιπληµµυρικό ανάχωµα προστασίας και ο αγωγός 
Επεξεργασµένων Λυµάτων που είχαν υποστεί σοβαρές ζηµίες. 

���� Από το καλοκαίρι του 2016 και µετά από εντολή του ∆ηµάρχου, υπάρχει σε 
υπηρεσία συνεργείο επισκευής των βλαβών και το Σάββατο.   

���� Αποκαταστάθηκε µε πόρους της ∆ΕΥΑΗ η λειτουργία της Εγκατάστασης  
Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας (Έργο ΕΟΧ), που επλήγη βαρύτατα από την 
πληµµύρα στο Γιόφυρο το 2015. 

���� Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των υπαρχόντων µητρώων όλων των εργολαβιών 
από συστάσεως της Επιχείρησης και η καταγραφή των δικτύων σε σύστηµα GIS. 
Η καταγραφή – διόρθωση  συνεχίζεται µε την ένταξη  των µητρώων όλων των 
έργων που µόλις ολοκληρώθηκαν (Ατσαλένιο, Μεσαµπελιές κ,λ.π.) . 

���� Οργανώθηκε το Γραφείο Κίνησης µε ηλεκτρονικό πρόγραµµα παρακολούθησης  
οχηµάτων για τη συντήρηση - επισκευή του στόλου , καθώς επίσης ανάλογη 
οργάνωση έγινε και µε τα αντλητικά των γεωτρήσεων τα οποία καταγράφονται σε 
µητρώο επισκευών και αντικατάστασης .   

���� Το 2016 εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης η χρηµατοδότηση του Βιολογικού και 
των δικτύων του Αγίου Σύλλα, προϋπολογισµού 1.000.000,00€. Το έργο 
εκτιµάται ότι θα δηµοπρατηθεί το προσεχές διάστηµα.   

���� Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση το έργο ‘’Τηλεχειρισµός 
– Τηλέλεγχος των  γεωτρήσεων – ∆εξαµενών κ.λ.π’’ που θα συµβάλει στην 
έγκαιρη αντιµετώπιση των ζηµιών σε γεωτρήσεις, δεξαµενές και στη µείωση του 
‘’µη τιµολογούµενου νερού’’ .  
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Σε όλα τα ̟αρα̟άνω, είναι α̟αραίτητο να ̟ροσθέσουµε και τις ενέργειες ̟ου 
έχουν γίνει για την οικονοµική εξυγίανση της ∆ΕΥΑΗ.  Συγκεκριµένα:  

1. Μετά από εντατικές διαπραγµατεύσεις και παρεµβάσεις σε κεντρικό επίπεδο 
ολοκληρώνεται η µακροπρόθεσµη ρύθµιση των δανειακών υποχρεώσεων της 
∆ΕΥΑΗ προς το Ελληνικό  ∆ηµόσιο (δάνεια ΕΤΕΠ για την κατασκευή βασικών 
υποδοµών)  ύψους 50 εκ. € µε αποπληρωµή σε ορίζοντα σαράντα ετών. Εξεδόθη 
η Κ.Υ. Απόφαση  µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες και η πρώτη 
εξαµηνιαία δόση θα καταβληθεί στις 31-12-2016 και θα είναι ύψους 627.000 € 
περίπου .   

2. Εξοφλήθη τον Απρίλιο του 2016 τραπεζικό δάνειο αρχικού κεφαλαίου 1,5 εκ. € 
µηνιαίας καταβολής 30.000,00€ 

3. ∆ύο συµβάσεις ανοιχτής πίστωσης  ύψους 2,8 εκ. € αναδιαρθρώθηκαν σε δάνεια 
τοκοχρεωλυτικά 8ετούς αποπληρωµής µε µικρότερο επιτόκιο και µε όφελος 40 
χιλ. € περίπου ετησίως.  

4. ∆ιακανονίστηκε σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας η οφειλή της 
∆ΕΥΑΗ προς την ∆ΕΗ σε 100 δόσεις και συνεχίζεται η προσπάθεια για 
οριστικοποιηθεί αυτός ο διακανονισµός. Εν τω µεταξύ η ∆ΕΥΑΗ αποπληρώνει 
κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις της και έτσι εντάχθηκε στους ‘’συνεπείς 
καταναλωτές’’   , απολαµβάνοντας την σχετική έκπτωση. 

5. Ασκώντας πιο αυστηρή αλλά δίκαιη εισπρακτική πολιτική, η Επιχείρηση µπόρεσε 
να αυξήσει την ταµειακή της ρευστότητα, εισπράττοντας επιπλέον 1.100.000 ευρώ 
για το πρώτο δεκάµηνο του 2016 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2015. 
Αυτό επετεύχθη κυρίως µε µέτρα ενηµέρωσης του δηµότη για την οφειλή και τη 
δυνατότητα που του δίνεται να την διακανονίσει σε δόσεις.  

6. Η Υπηρεσία ολοκλήρωσε τον Σεπτέµβριο του 2016 τη νέα πολυχρηστική 
ιστοσελίδα της (www.deyah.gr), αντικαθιστώντας την υπάρχουσα. Μέσω αυτής οι 
δηµότες έχουν ενηµέρωση για µια σειρά θεµάτων (ποιότητα νερού, διακοπές 
υδροδότησης , διαγωνισµούς προµηθειών, εκτελέσεις έργων) ενώ τους παρέχονται 
και υπηρεσίες όπως πληρωµή λογαριασµών οnline, ιστορικό πληρωµών  κ.λ.π.   
Προς το τέλος του 2017 εκτιµάται ότι θα είναι δυνατή και η πληροφόρηση για το 
υπόλοιπο της οφειλής τους (ψηφιακή ταυτότητα)  .   

7. Οι πληρωµές των λογαριασµών γίνονται και διαδικτυακά-ηλεκτρονικά, µέσω του 
διατραπεζικού συστήµατος ‘’DIAS’’  αλλά και µέσω των P.O.S.  µε πιστωτικές 
κάρτες. Σηµεία εξυπηρέτησης υπάρχουν στα κεντρικά στον Βιολογικό 
Καθαρισµό και στο ταµείο στην Οδό Καρτερού & Θησέως γωνία (Ψαράδικα) 
και βεβαίως µέσω των Τραπεζών και των ΕΛΤΑ. Τα σηµεία είσπραξης 
πολλαπλασιάζονται λόγω της συνεργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων µε το σύστηµα 
DIAS (ήδη µεγάλη τοπική αλυσίδα υπεραγορών εισπράττει λογαριασµούς). 

8. Αποπληρώνονται οφειλές προηγούµενων ετών σε δανειακές υποχρεώσεις, σε 
προµηθευτές, πιστωτές και στα µέσα του 2017 θα υπάρχει ουσιαστική βελτίωση 
στα Οικονοµικά της Επιχείρησης, αφού το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών αυτών 
θα έχει εξοφληθεί.   

9. Ήδη έχει ληφθεί απόφαση για τον προσδιορισµό ειδικού τιµολογίου για τους 
καταναλωτές σε απόλυτη ένδεια που θα τεθεί σε ισχύ αρχές του 2017  , πάντα σε 
συνεργασία µε την Ένωση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης (Ε∆ΕΥΑ) . 

10.  Το 2017 ξεκινάει πιλοτικά η αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης για το ύψος 
οφειλής   σ’ όσους δηµότες διαθέτουν e-mail  . 

 

8.2 ∆ΕΠΤΑΗ 

Ένας από τους τοµείς που θεωρούµε ότι έχει υπάρξει µεγάλη βελτίωση από 

την ηµέρα που αναλάβαµε την δηµοτική αρχή είναι αυτός της διαχείρισης των 
καταστηµάτων της ∆ΕΠΤΑΗ. Πρόκειται για καταστήµατα που βρίσκονται στα 
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καλύτερα σηµεία του Ηρακλείου, τα οποία όµως κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν 
παρείχαν τις υπηρεσίες που έπρεπε στο κοινό και κατ’ επέκταση δεν είχαν και την 
ανάλογη προσέλευση, ούτε την ανάλογη απόδοση στον ∆ήµο.  

Εµείς επενδύσαµε σε αυτά, τα αναβαθµίσαµε και πλέον οι Ηρακλειώτες τα 
έχουν εντάξει στην καθηµερινότητα τους, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι η 
εκµετάλλευση τους από την ∆ΕΠΤΑΗ έχει αποφέρει κερδοφόρα αποτελέσµατα για 
δυο συνεχόµενες χρονιές.  
Παράλληλα:  Τόσο το 2015 όσο και το 2016 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις και 
επισκευές για ανανέωση και εκσυγχρονισµό των καταστηµάτων,  ενώ γίνονται συνεχείς 
προσπάθειες εξορθολογισµού της λειτουργίας τους, ώστε οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
να ικανοποιούν τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης µας.  

Προγραµµατίζονται νέες παρεµβάσεις κυρίως στο κατάστηµα «Μαρίνα» µε την 
αναβάθµιση των χώρων της προβλήτας, τα σχέδια των οποίων έχουν την έγκριση της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας.   

 Επίσης, η Ακτή Καρτερού, µετά την ̟λήρη ανακαίνιση της το 2016 έγινε µια 
δηµοτική ̟αραλία για την ο̟οία οι  Ηρακλειώτες µ̟ορούν να καµαρώνουν. 
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8.2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την δηµοτική αρχή, ξέραµε ότι το 

Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί ένα έργο µε πολλές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες.  
Θυµίζουµε ότι µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού στις 22/6/2015 επιβλήθηκε 
στην ∆ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δηµοσιονοµική διόρθωση συνολικού ποσού 11.814.687,43€, 
η οποία αφορούσε την απένταξη της Ά φάσης του έργου, όπως αποφασίστηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισµού τον Φεβρουάριο του 2014.   
Στις 25/08/2015 ασκήθηκε έφεση και αίτηση αναστολής από το ∆Σ της εταιρείας και η 
εκτέλεση της απόφασης ανεστάλη προσωρινά, µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της 
αιτήσεως αναστολής.  Στις 01/11/2016 εκδικάστηκε η αίτηση αναστολής στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και ο αρµόδιος επίτροπος εισηγήθηκε την αποδοχή της έως ότου 
εκδικαστεί η ουσία της απόφασης.  

Είµαστε έτοιµοι να  κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας, ώστε ο ∆ήµος να µη 
χρειαστεί να επιστρέψει το παραπάνω υπέρογκο ποσό. Ωστόσο ο κίνδυνος είναι 
υπαρκτός και ενδεικτικός της κατάστασης που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε στο 
συγκεκριµένο έργο.  

Θα µ̟ορούσαµε να αρκεστούµε στην εκτόξευση κατηγοριών, στον λαϊκισµό 
και στη µεµψιµοιρία. Εµείς όµως ε̟ιλέξαµε κάτι άλλο: Σηκώσαµε τα µανίκια, 
εξετάσαµε όλες τις λύσεις και όλες τις ̟αραµέτρους και µέσα σε ασφυκτικά 
χρονοδιαγράµµατα α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα, ̟ροχωράµε σταθερά ̟ρος την 
ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του Πολιτιστικού. Επί της ουσίας, στο σηµείο που 
βρισκόταν το Πολιτιστικό όταν αναλάβαµε εµείς, η απόφαση να προχωρήσουµε στην 
ολοκλήρωσή του αποτελούσε µονόδροµο.   

Από εκεί και πέρα όλες οι επιλογές µας είχαν ως µοναδικό γνώµονα την 
απαρέγκλιτη τήρηση της νοµιµότητας, καθώς και το συµφέρον των Ηρακλειωτών.  Ο 
βασικός µας στόχος δεν είναι µόνο να τελειώσει το έργο, κάτι που αν όλα πάνε καλά θα 
συµβεί µέσα στο 2017, αλλά να τελειώσει και δίχως να χρειαστεί να πληρώσουν οι 
δηµότες ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσα έχουν πληρώσει ήδη και όσα έχουν 
προϋπολογιστεί.  

Με αυτήν την λογική, ακυρώσαµε  τον διαγωνισµό που προκήρυξε η 
προηγούµενη δηµοτική αρχή στις 7 Απριλίου του 2014, καθώς θεωρήσαµε ότι η 
πρόταση της τότε επιτροπής διαγωνισµού ήταν σωστή όταν έκρινε την προσφορά του 
διαγωνιζόµενου ανεπαρκή σε πολλά σηµεία.  

Αποφασίσαµε στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2015 να προχωρήσουµε σε νέο 
διαγωνισµό µε το σύστηµα µελέτης – κατασκευής, ο οποίος προσδιορίστηκε για τον 
Ιούνιο του 2015 όπου και υπήρξε πάλι ένας µειοδότης.  Κατόπιν αυτού,  τον Οκτώβριο 
του 2015 και προκειµένου να µην χαθεί η χρηµατοδότηση του έργου, προχωρήσαµε 
στην κατακύρωση του διαγωνισµού. -  

Επιλέξαµε το σύστηµα µελέτης  - κατασκευής για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η 
υπουργική απόφαση για την µελέτη – κατασκευή έληγε στις 31-12-2015.  
Και δεύτερον, διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξίωνε να έχουµε απορροφήσει 
τα χρήµατα του ∆ανείου για το συγκεκριµένο έργο µέχρι τον Ιούλιο του 2016, πράγµα 
που δεν θα µπορούσε να συµβεί αν προκηρύσσαµε νέο διαγωνισµό ή αν προκηρύσσαµε 
χωριστά τη µελέτη και χωριστά την κατασκευή.  

Ο διαγωνισµός για την Β’ Φάση του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου 
Ηρακλείου  ολοκληρώθηκε το 2015 και τον Απρίλιο του 2016 εγκαταστάθηκε η 
ανάδοχος εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ µε την από 18/04/2016 εργολαβική σύµβαση 
συνολικού προϋπολογισµού 11.232.384,60€. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ∆ΕΠΤΑΗ ανέθεσε στην εταιρεία DELOITTE την 
εκπόνηση µελέτης για τη λειτουργία και την βιωσιµότητα του Πολιτιστικού. Οι 
αντίστοιχες µελέτες του παρελθόντος έµειναν στο συρτάρι και ουδείς τις αξιοποίησε.  

Εµείς αντιθέτως σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε την µελέτη της DELOITTE 
στο έπακρον και να προγραµµατίσουµε τις επόµενες κινήσεις µας στηριζόµενοι και στα 
συµπεράσµατά της. Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα και τον 
κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη, τον συµπατριώτη µας και καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής για την πολύτιµη συµβουλευτική βοήθεια που µας προσφέρει, 
αφιλοκερδώς, σε ζητήµατα λειτουργίας του Πολιτιστικού.  

Αν όλα πάνε καλά, στο τέλος του 2017 το έργο θα ολοκληρωθεί. Αλλά ήδη 
δοκιµάζεται αφού έχει ανοίξει τις πύλες του σε σηµαντικές εκδηλώσεις, όπως το 
πρόσφατο  12ο Κρητολογικό Συνέδριο, το οποίο, κατά κοινή οµολογία, διεξήχθη εκεί 
µε απόλυτη επιτυχία.  
 
 
 

8.3 ∆ΕΠΑΝΑΛ 

• Αύξηση εσόδων σε ποσοστό 5,68% παρουσίασε µέσα στο 2015 και το πάρκινγκ 

στην Νέα Αλικαρνασσό, το οποίο διαχειρίζεται η ∆ΕΠΑΝΑΛ. Συγκεκριµένα, 
τα έσοδα του πάρκινγκ ανήλθαν σε 920.229 ευρώ το 2015 από 870.773 ευρώ το 
2014. Στο πάρκινγκ προχωρήσαµε επίσης και σε αναβάθµιση του εξοπλισµού 
καθώς και σε αισθητική αναβάθµιση του χώρου.   

• Συνολικά η Εταιρεία είχε οριακή αύξηση εσόδων (0,51%) κατά το 2015. Τα 
έσοδα ανήλθαν σε 1.118.159 ευρώ από 1.112.441 ευρώ το 2014.  
 

Παράλληλα, η ∆ΕΠΑΝΑΛ α̟ο̟εράτωσε τα έργα:   
• Αποκατάσταση Τοµών της ∆ΕΥΑΗ 
• Ανακαίνιση κτηρίου Αστυνοµικού Τµήµατος Αγίου Μύρωνα. 
Ενώ υπό παράδοση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης W.C. σε δηµοτικά κτήρια. 

Τέλος, µέσω των χορηγιών δωρεών (91.717,64 ευρώ για το 2015 και 107.129,00 
ευρώ µέχρι στιγµής το 2016), η ∆ΕΠΑΝΑΛ προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε 
σχολεία του ∆ήµου, Ιδρύµατα Μη Κερδοσκοπικά, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Φορείς 
του ∆ήµου κ.α.  

 
 
 
 

8.4  ∆ΗΚΕΗ 

Η ∆ΗΚΕΗ συνεργάζεται ουσιαστικά µε την Αντιδηµαρχία Πολιτισµού και 

Εθελοντισµού και έχει βοηθήσει καταλυτικά σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
∆ήµου αλλά και στην δηµιουργία νέων θεσµών όπως η Συµφωνική Ορχήστρα Νέων 
Κρήτης.  

Παράλληλα, ανέλαβε την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Νέα Αλικαρνασσό. Ένα έργο που είχε αφεθεί στην τύχη 
του από το 2010.  

Το παραλάβαµε σε κατάσταση διάλυσης και µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 
καταφέραµε να του δώσουµε και πάλι ζωή. Από τον Σεπτέµβριο του 2016, µετά από έξι 
χρόνια αχρησίας, το παραδώσαµε και πάλι στους Ηρακλειώτες µε στόχο , µέσα από τη 
συνεργασία µε τους φορείς της πόλης, να βοηθήσει στη βελτίωση της οδικής µας 
συµπεριφοράς και στην µείωση της µάστιγας των τροχαίων. 
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Το Πάρκο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις ̟αρεµβάσεις της ∆ΗΚΕΗ: 

 
ΠΡΙΝ 

 
 

ΜΕΤΑ 
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ΠΡΙΝ 

 
 
 
 
 

ΜΕΤΑ 
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ΠΡΙΝ 

 
 
 
 

ΜΕΤΑ 
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8.5  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας µας να καταστήσουµε τις λειτουργίες του ∆ήµου 

περισσότερο δηµοκρατικές και ανοιχτές στους δηµότες, να κάνουµε πράξη την 
συµµετοχική διακυβέρνηση, ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ̟ροχώρησε φέτος για ̟ρώτη φορά 
στην ηλεκτρονική διαχείριση και ανάρτηση των αιτήσεων αλλά και των 
α̟οτελεσµάτων για τους ̟αιδικούς σταθµούς.  Ο στόχος ήταν δι̟λός: Η 
διευκόλυνση των γονέων αλλά και η α̟όλυτη διαφάνεια της διαδικασίας.  

 
 
Ε̟ίσης:  

���� Καταφέραµε να αυξήσουµε τη χωρητικότητα στους δηµοτικούς παιδικούς 
σταθµούς κατά 300 θέσεις µέσα στη διετία. Από τα περίπου 1.550 παιδιά που 
έγιναν δεκτά τη σχολική περίοδο 2013-14,  φτάσαµε στα 1.850  για τη σχολική 
περίοδο 2016-17. 

���� Θέσαµε σε λειτουργία  τρεις καινούργιους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς - στο 
Κέντρο Παιδικής Μέριµνας, στο Πανεπιστήµιο και στην Αγία Αικατερίνη.  

���� Μέσω συνεργασίας µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, προχωράµε στην ενεργειακή 
αναβάθµιση των παιδικών σταθµών.  

���� Προχωράµε σε κτιριακή αναβάθµιση των ΚΕΠΑ.  
���� Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαµε προχωρήσαµε σε επιµόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού µε µια σειρά βιωµατικών σεµιναρίων. 
���� Ξεκινήσαµε από την πρώτη χρονιά της θητείας µας επίσης,  συνεργασία µε 

παιδοψυχολόγο, ο οποίος επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Ηρακλείου. 

���� Από τις αρχές του έτους, «τρέχουµε» το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
«OpenSystem», το οποίο στοχεύει να µάθει στα παιδιά, µέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, να λειτουργούν αυτόνοµα, ελεύθερα και υπεύθυνα 
αναπτύσσοντας τη φαντασία τους. 
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Επίλογος ∆ηµάρχου 
 

Θα µπορούσαµε να έχουµε συµπεριλάβει πολλά πράγµατα ακόµα 
στον απολογισµό της πρώτης µας διετίας στη δηµοτική αρχή. 
Συµπεριλάβαµε τα πιο σηµαντικά και ταυτόχρονα εκείνα που δίνουν το 
στίγµα της πολιτικής µας.  

Όσα επιβεβαιώνουν ότι προσεγγίζουµε βήµα – βήµα το όραµά µας 
για ένα Ηράκλειο µητροπολιτικό κέντρο της Μεσογείου. Αν µελετήσετε 
καλοπροαίρετα και µε αντικειµενική µατιά τα στοιχεία που µόλις σας 
παραθέσαµε,  θα καταλήξετε πιστεύω στο ίδιο συµπέρασµα. Η παρούσα 
δηµοτική αρχή, ακόµα κι αν από επιλογή και αισθητική προσέγγιση στα 
δηµόσια πράγµατα προτιµά να είναι αθόρυβη, µε καθηµερινό αγώνα 
καταφέρνει να είναι και αποτελεσµατική.  

Και καθώς έχουµε µπει στον τρίτο χρόνο της θητείας µας και 
πλέον ανεβάζουµε στροφές, µπορώ να πω µε την σιγουριά που µου δίνει η 
χρήσιµη εµπειρία των δυο προηγούµενων ετών, η ποιότητα των συνεργατών 
µου, και η στήριξη των δηµοτών, πώς παρότι οι στόχοι που έχουµε θέσει 
είναι µεγάλοι, δεν υπαναχωρούµε από αυτούς ούτε χιλιοστό! Θα τα 
καταφέρουµε. Και θα τα καταφέρουµε όλοι µαζί!  
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  
 

Πίνακας 1 

Α/Α ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
1/9/2014 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
29/8/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1  
Κατασκευή ΚΧ 704 επί 
της οδού Ούλαφ 
Πάλµε 

16/4/2014 176.334,41 
Εργασίες διαµόρφωσης του 
κοινόχρηστου χώρου επί της 
οδού Ούλαφ Πάλµε 

41% 100% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 

 2 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΜΙΚΡΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 

2/7/2014 237.875,28 

Αφορά: α) Ανάπλαση – 
διαµόρφωση πλατείας σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
277τ.µ. που βρίσκεται δίπλα στην 
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο 
Κέντρο του οικισµού και 
πλακόστρωση των οδών 
περιφερειακά από αυτό. 
β) ∆ιαµόρφωση χώρων 
καθιστικού µε πράσινο και 
εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου 

46% 99% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 

 3 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ 

27/8/2014 86.118,02 

Αφορά την αισθητική και 
λειτουργική βελτίωση των 
κοινοχρήστων χώρων και την 
ανάδειξη του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
και των ειδικών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων του οικισµού 
Σκαλανίου. 

0% 100% LEADER 

 4 

Κατασκευή Ανοικτού 
Πολιτιστικού Κέντρου 
Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Σύλλα  

10/4/2014 183.012,87 
Κατασκευή ανοικτού θεάτρου 
250 θέσεων στον Άγιο Συλλα  

13% 100% ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ 

 5 
Κατασκευή Ανοικτού 
Θεάτρου Κάτω 
Ασιτών  

25/4/2014 186.771,33 
Κατασκευή Ανοικτού θεάτρου 
250 θέσεων στις Κάτω Ασίτες 

10% 100% ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ 
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 6 

Εκτέλεση έργου µε 
τίτλο: Κατασκευή 
παιδικής χαράς 
Τοπικής Κοινότητας 
Κυπαρισσίου. 

8/8/2014 65.798,05 

∆ιαµόρφωση ∆ηµοτικού 
Οικοπέδου εµβαδού Ε=312,40 
µ2 µε οριοθέτηση του, 
κατασκευή πεζοδροµίου, 
πέργκολας, πέτρινης βρύσης, 
τοποθέτηση οργάνων παιδικής 
χαράς, πλακοστρώσεις, παγκάκια 
και δοχεία απορριµµάτων, καθώς 
και Κατασκευή δηµοτικού 
δρόµου µε επίστρωση κυβόλιθων 

0% 100% Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 7 
∆ιαµόρφωση Πλατείας 
Ρουκανίου 

8/8/2014 24.919,55 

∆ιαµόρφωση ∆ηµοτικού Χώρου 
Ε=94,00 µ2 µε την κατασκευή 
πέργκολας µε κεραµοσκεπή 
περιµετρικών λιθοδοµών µε 
τοποθέτηση κάγκελου καθώς και 
κατασκευή χώρου εστίασης. 

0% 100% Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 8 

Συνδυαστικές 
κατασκευές (κιόσκια-
πέργκολες) ∆υτικού 
παραλιακού Μετώπου 
Ηρακλείου από Τάλως 
και Γιόφυρο 

1/8/2014 241.126,90 

Τοποθέτηση κιοσκιών, 
περγκόλων, εξέδρας καθώς και 
ξυλοκαγκέλου στο παραλιακό 
µέτωπο Ηρακλείου. 

29% 100% Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 9 
Κατασκευή Ανοικτού 
Πολιτιστικού Κέντρου 
Οικισµού Συλλάµου 

27/8/2014 262.265,26 

Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου 
στη 
Συλλαµο                                      
(κτήριο Παρασκηνίων, 
Τουαλετών, Κερκίδων) 

0% 100% ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ 

 10 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ 
ΠΕ17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

10/7/2013 1.064.898,39 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ 
ΠΕ17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

95% 100% Ε∆Α - ΕΣΠΑ 
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 11 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  

  151.536,00 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ 
ΙΝFO KIOSK  

0% 100% ΕΣΠΑ /ΕΤΠΑ  

 12 
Ανάπλαση - 
ανακατασκευή οδού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 

12/3/2014 1.309.386,86 

Ανακατασκευή της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου, έργα οδοποίιας, 
διαµόρφωση πεζοδροµίων, 
κατασκευή δικτύου ύδρευσης, 
αποχέτευσης οµβρίων, φύτευση 
και τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισµού. 

9% 99% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 

 13 

Ανάπλαση Κεντρικής 
Πλατείας Αναλήψεως 
και ∆ικτύου 
Πεζοδρόµων 

21/1/2014 891.298,97 
Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας 
Αναλήψεως και ∆ικτύου 
Πεζοδρόµων 

0% 95% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 

14  
∆ιαµόρφωση τµηµάτων 
οδών Μπαντουβά και 
Ιερωνυµάκη 

3/7/2014 1.410.037,68 
∆ιαµόρφωση τµηµάτων οδών 
Μπαντουβά και Ιερωνυµάκη µε 
ανάπλαση 

0% 100% Ε∆Α - ΕΣΠΑ 

 15 

Υπογείωση δικτύων 
∆ΕΗ των τµηµάτων 
οδών Μπαντουβά και 
Ιερωνυµάκη  

19/9/2012 552.342,68 
Υπογείωση δικτύων ∆ΕΗ των 
τµηµάτων οδών Μπαντουβά και 
Ιερωνυµάκη  

0% 100% Ε∆Α - ΕΣΠΑ 

 16 

Ανάδειξη οικισµού 
Προφήτη Ηλία - 
Ανακατασκευή δρόµων 
οικισµού περιοχής 
Εκκλησιάς Προφήτη 
Ηλία 

8/4/2014 399.834,26 

Το έργο αφορά την ανάπλαση 
της Τοπικής Κοινότητας 
προφήτη Ηλία µε στόχο την 
αισθητική και λειτουργική 
αναβάθµιση της περιοχής. 
Προβλέπεται η επίστρωση 
δρόµων του οικισµού µε 
κυβόλιθο τσιµέντου και 
ανάπλαση της Πλατείας Ηρώου.   

24% 99% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 
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17 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΙΚΑΡΟΥ (ΑΠΟ 
ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΕΩΣ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ) 

9/4/2014 796.506,10 

Το έργο αφορά την ανάπλαση 
της Λ. Ικάρου από τη 
διασταύρωσή της µε την οδό 
Καρτερού έως το Αεροδρόµιο 
Ηρακλείου, συνολικού µήκους 
754,41µ..  
Προβλέπεται ανακατασκευή των 
πεζοδροµίων (µε αύξηση του 
πλάτους ή κατασκευή νέων) µε 
ράµπες για ΑΜΕΑ και οδηγούς τ 

1% 99% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 

 18 

Ανάπλαση Πλατείων 
Αγ.Γεωργίου, 
Ελ.Βενιζέλου & πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου 
και διαµόρφωση οδών 
µε κυβόλιθους εντός 
οικισµού Κερασίου 
∆.∆.Παλιάνης 

28/8/2014 164.582,20 

Ανάπλαση Πλατείων 
Αγ.Γεωργίου, Ελ.Βενιζέλου & 
πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου και 
διαµόρφωση οδών µε κυβόλιθους 
εντός οικισµού Κερασίου 
∆.∆.Παλιάνης 

0% 100% Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 19 

Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση 
εξοικονόµησης 
ενέργειας σε 
κοινόχρηστους χώρους 
της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας 
Αλικαρνασσού του 
∆ήµου Ηρακλείου 
Κρήτης», υποέργο 3 
της πράξης µε τίτλο 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

18/6/2015 103.295,67€ 

Περιλαµβάνει παρεµβάσεις για  
την ενεργειακή αναβάθµιση του 
Οικοδοµικού Τετραγώνου 11, 
την ενεργειακή αναβάθµιση του 
Οικοδοµικού Τετραγώνου 22 
περιλαµβάνουν την 
ανακατασκευή του περιµετρικού 
πεζοδροµίου και την τοποθέτηση 
φωτιστικών σωµάτων και την 
ενεργειακή αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος χώρου του 
Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας 
Αλικαρνασσού 

0% 100% 

ΕΣΠΑ - Τοµεακό του Υπ. 
Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής 

20 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ 

  546,767.81 

Αντικείµενο του έργου είναι η 
Αναµόρφωση του ∆ηµόσιου 
Κοινόχρηστου Χώρου της 
Πλατείας για βελτίωση της 
σύνδεσής της µε την αγορά της 
οδού 1866 και ανάδειξη των 2 

0% 100% ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

µνηµείων. Το έργο περιλαµβάνει 
τις εξής γενικές Κατηγορίες 
Εργασιών: α. Καθαιρέσεις και 
µικρή εκσκαφή Ταπείνωσης 
στάθµης πλατείας β. Κατασκευή 
Νέων Οδοστρωµάτων και 
Επιστρώσεων γ. Άλλες- 
περιορισµένης κλίµακας- 
Κατασκευές από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και µαρµαρεπένδυση 
δ. Μεταλλικά εξαρτήµατα 
οδοστρωµάτων / δαπέδων ε. 
Μεταλλικά Στοιχεία Αστικού 
Εξοπλισµού ζ. Φυτεύσεις η. 
Εργασίες ηλεκτροφωτισµού στο 
βόρειο τµήµα της πλατείας και 
στους παρόδιους δρόµους 

21 

Ανάπλαση των Βασικών 
οδών Πρόσβασης και 
του Περιβάλλοντα 
χώρου του 
Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου (φάση Α)- 
Πλαστήρα 

4/7/2013 2.773.357,95 
Ανάπλαση Λ. Πλαστήρα, 
φύτευση και ηλεκτροφωτισµός 

35% 100% Ε∆Α - ΕΣΠΑ 

22 

Ανέγερση Κέντρου 
Εκπαίδευσης και 
Πολιτισµού Νέας 
Αλικαρνασσού (ΕΡΓΟ) 

27/6/2013 850.003,57 
Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης 
και Πολιτισµού Νέας 
Αλικαρνασσού 

40% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 

 23 

Ανέγερση 
βρεφονηπιακού 
σταθµού ∆ήµου 
Ηρακλείου επί της 
Λουδοβίκου Παστερ 
(ΕΡΓΟ) 

30/12/2013 1.314.277,98 
Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού ∆ήµου Ηρακλείου επί 
της Λουδοβίκου Παστερ 

4% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 
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24 

Ανέγερση 10ου 
Νηπιαγωγείου στην 
οδό Μελιδονίου 
(ΕΡΓΟ) 

30/6/2014 490.735,74 
Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου 
στην οδό Μελιδονίου 

0% 40% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 

25 

Κατασκευή κτιρίου 
πληροφόρησης και 
πολιτισµού Τοπικής 
Κοινότητας Βουτών 
(ΕΡΓΟ) 

29/1/2014 185.739,04 
Κατασκευή κτιρίου 
πληροφόρησης και πολιτισµού 
Τοπικής Κοινότητας Βουτών 

18,5% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 

26 
Ανέγερση  ΙΒ΄ 
Βρεφονηπιακού 
Σταθµού. (ΕΡΓΟ) 

30/8/2011 1.281.326,72 
Ανέγερση  ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθµού.  

98% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 

27 

Συντήρηση δωµάτων 
και στεγών σχολικών 
συγκροτηµάτων ∆.Η. 
(ΕΡΓΟ) 

24/9/2013 161.136,27 
Ανακατασκευή ή συντήρηση 
µονώσεων σε διάφορα σχολικά 
συγκροτήµατα 

5% 100% 
ΣΑΤΑ για συντήρηση 

σχολείων 

28 

Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση 
εξοικονόµησης 
ενέργειας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της ∆ηµ. 
Ενότητας 
Αλικαρνασσού (ΕΡΓΟ) 

15/9/2015 219.882,12 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση 
εξοικονόµησης ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της ∆ηµ. 
Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού 
(ΕΡΓΟ) 

0% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 
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29 
Κατασκευή κτηρίου 
"Οίνου και Πνεύµατος" 
στο Βενεράτο (ΕΡΓΟ) 

2/7/2014 817.281,11 
Κατασκευή κτηρίου "Οίνου και 
Πνεύµατος" στο Βενεράτο 

10% 100% ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ 

30 

Ανακατασκευή 
µόνωσης κτιρίου 
Loggia και αναβάθµιση 
κλιµατισµού αίθουσας 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(ΕΡΓΟ) 

7/9/2015 90.616,55 

Ανακατασκευή µόνωσης κτιρίου 
Loggia και αναβάθµιση 
κλιµατισµού αίθουσας ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (ΕΡΓΟ) 

0% 100% ΣΑΤΑ  
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Πίνακας 2 

 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής 
µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού"  
(ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 10.567,89 

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης του 
έργου "Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών ∆ρακάκη & 
Ιλιού"  

Ίδιοι πόροι 

2 

Εκπόνηση ειδικής 
αρχιτεκτονικής µελέτης 
του έργου "Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθµού 
επί των οδών ∆ρακάκη & 
Ιλιού" (ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 5.146,47 

Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής 
µελέτης του έργου "Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού"  

Ίδιοι πόροι 

3 

Εκπόνηση στατικής 
µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού" 
(ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 5.122,74 
Εκπόνηση στατικής µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού 
επί των οδών ∆ρακάκη & Ιλιού"  

Ίδιοι πόροι 

4 

Εκπόνηση 
ηλεκτροµηχανολογικής 
µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού" 
(ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 5.158,07 

Εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογικής 
µελέτης του έργου "Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού" 

Ίδιοι πόροι 

5 

Εκπόνηση γεωτεχνικής  
µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού" 
(ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 6.610,24 

Εκπόνηση γεωτεχνικής  µελέτης του 
έργου "Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών ∆ρακάκη & 
Ιλιού" 

Ίδιοι πόροι 
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6 

Εκπόνηση φυτοτεχνικής 
µελέτης του έργου 
"Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών 
∆ρακάκη & Ιλιού" 
(ΜΕΛΕΤΗ) 

2/7/2014 4.769,94 

Εκπόνηση φυτοτεχνικής µελέτης του 
έργου "Ανέγερση βρεφονηπιακού 
σταθµού επί των οδών ∆ρακάκη & 
Ιλιού" 

Ίδιοι πόροι 

7 

ΜΕΛΕΤΗ 
βελτίωσης/επέκτασης 
υφιστάµενου 
βρεφονηπιακού σταθµού 
"ΜΗΤΕΡΑ" στον Άγιο 
Ιωάννη (ΜΕΛΕΤΗ) 

15/10/2012 247.071,33 
ΜΕΛΕΤΗ βελτίωσης/επέκτασης 
υφιστάµενου βρεφονηπιακού σταθµού 
"ΜΗΤΕΡΑ" στον Άγιο Ιωάννη 

Ίδιοι πόροι 
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Πίνακας 3 

Α/Α ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 1 

 ¨Κατασκευή ανοικτής 
υπενδεδυµένης τριγωνικής 
τάφρου κατά µήκος της 
οδού µπροστά από τον 
καταυλισµό των Ροµα.¨   

60.000,00 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΡΟΜΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

 2 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΤΩ 
ΑΣΙΤΩΝ 

73.800,00 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

 3 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
¨ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ ¨  

73.800,00 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

 4 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 
∆ΕΙΛΙΝΩΝ    

73.800,00 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΜΥΡΩΝΑ  

153.000,00 

ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΜΥΡΩΝΑ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 6 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

380.000,00 
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΧΑΡΑ  

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 7 
∆ηµιουργία  παιδικής 
χαράς στα Σταυράκια 

51.000,00 ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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8 

Ανακατασκευή παιδικής 
χαράς στη συµβολή των 
οδών Ικάρου και Κανάρη 
(Α∆Σ 705/2015) 

  

250.000,00 
Ανακατασκευή υφιστάµενης παιδικής χαράς και 
διαµόρφωση του περιβάλλοντα κοινόχρηστου 
χώρου 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

9 

Συντήρηση και επισκευή 
δηµοτικού κτηρίου στη 
Νέα λαχαναγορά και 
µετατροπή του σε 
καταστήµατα χονδρικής 
πώλησης αλιευµάτων 

300.000,00 
Συντήρηση και επισκευή δηµοτικού κτηρίου 
στη Νέα λαχαναγορά και µετατροπή σε 
Ιχθυαγορά  

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 

1.000.000,00 

Περιλαµβάνει εργασίες που θα αναβαθµίσουν 
περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά το 
πάρκο Γεωργιάδη. Προβλέπει νέες φυτεύσεις, 
ανακατασκευή των διαδρόµων του πάρκου µε 
βιοκλιµατικά υλικά, διασφάλιση της 
προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ κ.α. 

ΕΣΠΑ  

11 
∆ιαµόρφωση υπαίθριου 
πάρκου Καραµανλή  

120.000,00 
∆ιαµόρφωση - ανάπλαση υπαίθριου πάρκου 
Καραµανλή επί της οδού Επικτήτου 

     Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

12 
Αποκατάσταση κόλπου 
∆ΕΡΜΑΤΑ  

235.000,00   Αποκατάσταση κόλπου ∆ΕΡΜΑΤΑ  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 



∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 2014 - 2016 

76 / 82 

Πίνακας 4 

Α/Α ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων στο 
∆ήµο Ηρακλείου 

15-1-2015  1.000.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Έχει εκτελεστεί το 70% του 
έργου 

 2 Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων 7-1-2015  1.500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Έχει εκτελεστεί το 50% του 
έργου 

 3 
Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων του 
∆ήµου Ηρακλείου 

  1.000.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ηµοπρατήθηκε 14-6-2016 
δεν έχει υπογραφεί η 
σύµβαση 

4 
Αποκαταστάσεις  διανοίξεων στις δηµοτικές 
ενότητες του ∆ήµου Ηρακλείου 

  1.000.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ηµοπρατήθηκε 24-5-2016 
δεν έχει υπογραφεί η 
σύµβαση 

5 
Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων ∆ήµου 
Ηρακλείου (µε αυτεπιστασία) 

31-5-2016 500.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Εκτελείται 
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 Πίνακας 5 

  Πλαίσιο δράσης Τίτλος ∆ράσης 
Υ̟ηρεσία 

Υλο̟οίησης 
Στάδιο Υλο̟οίησης Χωροθέτηση ∆ράσης 

1 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

Βελτίωση και 
εκσυγχρονισµός 
αρδευτικού δικτύου 
Αγίου Σύλλα ∆ήµου 
Ηρακλείου ∆Ε 
Τεµένους 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

∆ίκτυα διανοµής 
δεξαµενής ∆4 
αρδευτικού έργου ∆Ε 
Τεµένους ∆ήµου 
Ηρακλείου 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ∆Ε ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

3 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

∆ίκτυα διανοµής 
δεξαµενής ∆3 
αρδευτικού έργου ∆Ε 
Τεµένους ∆ήµου 
Ηρακλείου 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ∆Ε ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

4 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

Αρδευτικό Αυγενικής Β΄ 
Φάση ∆ήµου 
Ηρακλείου ∆Ε 
Παλιανής 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ∆Ε ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

5   
Συµπληρωµατικές 
εργασίες Αρδευτικού 
Αυγενικής  

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

∆Ε ΠΑΛΙΑΝΗΣ 
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7   

Συµπληρωµατικά έργα 
αποχέτευσης ακαθάρτων 
στον τέως ∆ήµο 
Παλιανής 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 Ενταγµένο στο Π∆Ε προς 
υλοποίηση το 2017 

∆Ε ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

8 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

Κατασκευή αρδευτικού 
δικτύου (δεξαµενές-
αντλιοστάσιο-αγωγοί) 
για αξιοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων στην 
αγροτική περιοχή 
Βασιλειών-Αγίου 
Σύλλα-Αγίου Βλάσση 
του ∆ήµου Ηρακλείου 
(Σχετικό το µε αριθµ. 
Πρωτ. 91125/24-05-
2016 έγγραφο της 
Περιφέρειας Κρήτης) 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Ενταγµένο στο Π∆Ε προς 
υλοποίηση το 2017 

∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

9 
∆ιαχείριση & 
εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων 

Ολοκλήρωση 
Αρδευτικού έργου ∆.Ε 
Τεµένους, ∆ήµου 
Ηρακλείου. (Απόφαση 
Περιφ.Κρήτης 
49669/16-4-2014) 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Ενταγµένο στο Π∆Ε προς 
υλοποίηση µόλις 
δηµοπρατηθεί το φράγµα 
Λαδούκου 

∆Ε ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

10   
Μελέτη Αρδευτικού 
Κερασίων 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Έχει προγραµµατιστεί από 
ιδίους πόρους 

∆Ε ΠΑΛΙΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΥ 
 

Α/Α Περιγραφή 09-2014 07-2016 
1 Μέσος αριθµός µοναδικών χρηστών ανά µήνα 17000 99000 
2 Μέση ταχύτητα ανά χρήστη 0,256 Mbps 1,5 Mbps 
3 Μέση µεταφορά όγκου δεδοµένων ανά µήνα 1500 GB 6000 GB 
4 Μέση µεταφορά όγκου δεδοµένων ανά χρήστη 12 MB 67 MB 
5 Αριθµός σηµείων 68 143 
6 Αριθµός σηµείων παλαιότερης τεχνολογίας (801.11g) 68 72 
7 Αριθµός σηµείων νέας τεχνολογίας (801.11ac) 0 71 
8 Αριθµός σηµείων σε χωριά 12 22 
9 Μέγιστη στιγµιαία ταχύτητα κατεβάσµατος 17Mbps 39Mbps 
10 Αριθµός VDSL Γραµµών (50Mbps) 0 11 
11 Αριθµός ADSL Γραµµών (µέχρι 24 Mbps) 16 28 

 
 
 

Σηµεία 09-2014 Σηµεία 07-2016 
Χωριά 
Το̟οθεσία AP Το̟οθεσία AP 
Καρκαδιώτισσα 3 Καρκαδιώτισσα 3 
Ρουκάνι 1 Ρουκάνι 1 
Κεράσια 1 Κεράσια 1 
Πετροκέφαλο 2 Πετροκέφαλο 2 
Άγιος Σύλλας 0 Άγιος Σύλλας 1 
Άγιος Βλάσης 0 Άγιος Βλάσης 2 
Βασιλιές 0 Βασιλιές 2 
Σκαλανι 1 Σκαλανι 1 
Φορτέτσα 1 Φορτέτσα 1 
Αυγενική 1 Αυγενική 1 
Κάτω Ασίτες 1 Κάτω Ασίτες 1 
∆αφνές 0 ∆αφνές 1 
Άγιος Μύρωνας 0 Άγιος Μύρωνας 2 
Πενταµόδι 0 Πενταµόδι 1 
Σταυράκια 1 Σταυράκια 2 
Σύνολο 12 Σύνολο 22 
Κέντρο – Εξωτερικοί Χώροι 
Το̟οθεσία AP Το̟οθεσία AP 
Παγκρήτιο Στάδιο 5 Παγκρήτιο Στάδιο 5 
∆ειλινά 0 ∆ειλινά 1 
Βικελαία Αγ. Ματθαίος 0 Βικελαία Αγ. Ματθαίος 1 
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης 4 Πλατεία Αγ. Αικατερίνης 4 
∆ΑΟΗ Πατέλες 1 ∆ΑΟΗ Πατέλες 1 
Πλατεία ΣκουρέλουΝ.Αλικαρνασσός 0 Πλατεία Σκουρέλου Ν.Αλικαρνασσός 1 
Κέντρο Αστέγων 0 Κέντρο Αστέγων 1 
Παραλιακή (Στάδιο – Τάλος) 1 Παραλιακή (Στάδιο – Τάλος) 4 
Πλατεία Αγ. Βαρβάρας 0 Πλατεία Αγ. Βαρβάρας 2 
Πλατεία Καµινίων 0 Πλατεία Καµινίων 2 
Πλατεία Αϊβαλιώτη 2 Πλατεία Αϊβαλιώτη 2 
Οδός Παλµέτη 2 Οδός Παλµέτη 4 
Παλιά Λαχαναγορά 3 Παλιά Λαχαναγορά 3 
Μαρίνα 1 Μαρίνα 1 
Παραλιακή Θεατρικός Σταθµός-ΚΤΕΛ 1 Παραλιακή Θεατ. Σταθµός-ΚΤΕΛ 3 
Πλατεία 18 Άγγλων 1 Πλατεία 18 Άγγλων 1 
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∆ηµαρχείο Νέας Αλικαρνασσού 0 ∆ηµαρχείο Νέας Αλικαρνασσού 4 
Πάρκο Γεωργιάδη 1 Πάρκο Γεωργιάδη 2 
Πράσινο 0 Πράσινο 2 
Κηποθέατρο 2 Κηποθέατρο 2 
Καινούρια Πόρτα 0 Καινούρια Πόρτα 1 
Παναγίτσα 1 Παναγίτσα 1 
∆ΕΠΑΝΑΛ Αεροδρόµιο 0 ∆ΕΠΑΝΑΛ Αεροδρόµιο 1 
∆ύο Αοράκια 0 ∆ύο Αοράκια 1 
Πλατεία Ελευθερίας 4 Πλατεία Ελευθερίας 6 
Πλατεία ∆ασκαλογιάννη 2 Πλατεία ∆ασκαλογιάννη 3 
Οδός ∆ικαιοσύνης 0 Οδός ∆ικαιοσύνης 2 
Λιοντάρια – Χάνδακος 3 Λιοντάρια – Χάνδακος 7 
∆αιδάλου 2 ∆αιδάλου 2 
Πλατεία Καλλεργών – Αγίου Τίτου 3 Πλατεία Καλλεργών – Αγίου Τίτου 6 
Πάρκο Θεοτοκόπουλου 2 Πάρκο Θεοτοκόπουλου 2 
Σύνολο 41 Σύνολο 78 
Εσωτερικά κτίρια ∆ήµου 
Το̟οθεσία AP Το̟οθεσία AP 
Αµαξοστάσιο 2 Αµαξοστάσιο 4 
Ανδρόγεω 4 Ανδρόγεω 9 
Λότζια 3 Λότζια 4 
∆ηµοτική Αστυνοµία 1 ∆ηµοτική Αστυνοµία 2 
Πολιτιστικό Κέντρο 0 Πολιτιστικό Κέντρο 11 
Θεατρικός Σταθµός 2 Θεατρικός Σταθµός 2 
Κτίριο Πλ. ∆ασκαλογιάννη 0 Κτίριο Πλ. ∆ασκαλογιάννη 5 
Ακτάρικα 0 Ακτάρικα 4 
Βασιλική Αγ. Μάρκου 2 Βασιλική Αγ. Μάρκου 2 
Σύνολο 15 Σύνολο 43 
 
Γενικό Σύνολο Σηµείων 68 Γενικό Σύνολο Σηµείων 143 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανώλης Περαντωνάκης, 2813409151, perantonakis@heraklion.gr 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Αριστέα Πλεύρη - 2813-409108, plevri@heraklion.gr 
Αναπληρώτρια ∆ηµάρχου και Αντιδήµαρχος Πολιτισµού - Εθελοντισµού και Μνηµείων.  
 
Πέτρος Ινιωτάκης – 2813-409225, iniotakis@heraklion.gr,  
Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού - Οργάνωσης - Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας - 
Περιβάλλοντος - Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισµού ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
 
Ιωάννης Ρασούλης, 2813-409320, rasoulis@heraklion.gr  
Αντιδήµαρχος Χωροταξικού Σχεδιασµού και Πολεοδοµίας  
 
Χαράλαµ̟ος Μαµουλάκης, 2813-409620, mamoulakis@heraklion.gr 
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 
 
Γεώργιος Βλαχάκης, 2813-409408, vlaxakis@heraklion.gr 
Αντιδήµαρχος Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης – Καινοτοµίας.  
  
Γεώργιος Καραντινός, 2813-409110, karantinos@heraklion.gr 
Αντιδήµαρχος  Οικονοµικών 
 
Μαρία Καναβάκη, 2813-409177, kanavaki@heraklion.gr 
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών ∆οµών - Μετανάστευσης, ΚΕΣΑΝ  
 
Ιωάννης Αναστασάκης, 2813-409890, anastasakis@heraklion.gr  
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας - Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
 
Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, 2813-409109, vardavas@heraklion.gr 
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισµού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ 
 
Στυλιανή Αρχοντάκη, 2813-409105, arxontaki@heraklion.gr 
Εντεταλµένη Σύµβουλος για την καταγραφή και αξιοποίηση της ∆ηµοτικής Περιουσίας 
 
Μαρίνος Παττακός, 2813-409501, pattakos@heraklion.gr   
Εντεταλµένος Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Αδειοδότησης και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
  
Gian Andrea Paolo Garancini, 2813-409106, garancini@heraklion.gr  
Εντεταλµένος Σύµβουλος Τουρισµού 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
∆ΕΠΤΑΗ        Μηνάς Καπετανάκης,  2810 229618 
∆ΕΥΑΗ         Νίκος Φακουρέλης,  2810 529351 
∆ΗΚΕΗ        Γιώργος Τσαγκαράκης,  2813 409838 
∆ΕΠΑΝΑΛ       Νίκος Αγγελάκης,  2810 390177 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ   Γιώργος Βουρεξάκης,   2810 300100 
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ    Κωνσταντίνος  Βαρδαβάς 2813 409109 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
Γρηγόρης Πασπάτης 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
Μαρία Ξυλούρη - Ξηµέρη  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   
Αριστείδης Αθανασάκης 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
 

 

 
 

 

Gian Andrea Paolo Garancini, ∆ηµήτρης 
Αγαπάκης, Νίκος Αγγελάκης, Γιάννης 
Αναστασάκης, Νεκτάριος Ανδρεαδάκης, 
Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, Κώστας 
Βαρδαβάς, Γιώργος Βλαχάκης, Γιώργος 
Βουρεξάκης, Νίκος Γιαλιτάκης, Ευστράτιος 
∆αγκωνάκης, Πέτρος Ινιωτάκης, Ιωάννης 
Καλέµπουµπας, Μαρία Καλουδιώτη, 
Μαρία Καναβάκη, Μηνάς Καπετανάκης, 
Γιώργος Καραντινός, Μαρία Κασσωτάκη, 
Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ελένη Παπαδάκη 
– Κόκκορη, Μαρία Κοκοσάλη, Αντώνης 
Κουµπενάκης, Γιάννης Κουράκης, Ανδρέας 
Κυπραίος, Ιωάννης Λυγεράκης, Ηλίας 
Λυγερός, Γρηγόρης Μακαρόνας, Χάρης 
Μαµουλάκης, Γιώργος Μανδαλάκης, 
Μαρίνος Μερονιανάκης, Μόνα Αµανατίδου, 
Γιάννης Ξυλούρης, Μαρίνος Παττακός, 
Μυρωνία Πλερωνάκη, Αριστέα Πλεύρη, 
Γιάννης Ρασούλης, Μανώλης Σαλούστρος, 
Βαγγέλης Σισσαµάκης, Αθηνά Σπανάκη –
Κοχιαδάκη, Μιχάλης Κασσαπάκης, 
Γιώργος Τσαγκαράκης, Νίκος 
Τσαµπουράκης, Γιάννης Τσαπάκης, Νίκος 
Φακουρέλης, Μανώλης Χαιρέτης, 
Γιάννης Ψαρράς.  
 




