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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟY 

  
To Ηράκλειο αλλάζει!  

Φανταστείτε έναν  επισκέπτη ή έναν Ηρακλειώτη να ξεκινάει από την Λεωφόρο 

Δημοκρατίας, να περνάει μέσα από το αναβαθμισμένο Πάρκο Γεωργιάδη, την 

Δικαιοσύνης, την Ίδης, την Καλοκαιρινού, την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όλες 

πλήρως αναπλασμένες, να φτάνει στην θάλασσα και να επιστρέφει στο κέντρο από την  

περιπατητική και ποδηλατική  διαδρομή  πάνω στα τείχη, με αφετηρία της διαδρομής 

του τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα.    

Φανταστείτε τον ίδιο άνθρωπο να σταματά για ένα μπάνιο, εφόσον το επιθυμεί, στην 

παραλία του Κόλπου του Δερματά. Να πίνει καφέ στο καφενείο του Κουμπέ. Να 

επισκέπτεται τη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μέγαρο Κοθρή.  

Να περνά ελεύθερο χρόνο μαζί με τα παιδιά του σε κάποια από τις ανακαινισμένες 

παιδικές χαρές της πόλης.  Ή στο ολοκληρωμένο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου που 

θα του παρέχει πληθώρα επιλογών ολόκληρο τον χρόνο.  Και στην Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη που θα έχει ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα πολιτιστικά 

δρώμενα του τόπου μας.   

Να συμμετέχει ενεργά στο φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν», να απολαμβάνει  τις δεκάδες 

εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Κρήτη, μια ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» και των άλλων, 

σημαντικών  φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος.  

Να παρακολουθεί κάποιο σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Παγκρήτιο Στάδιο ή στο 

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου.    

Φανταστείτε έναν Ηρακλειώτη να ζει σε μια πόλη με ολοκαίνουργια 

απορριμματοφόρα, πρωτοπόρα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων,  με νέο δίκτυο 

ύδρευσης, κοινωνικές δομές που στηρίζουν εμπράκτως τις ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού,  με δυναμικό εθελοντικό κίνημα.  

Μια πόλη υπόδειγμα στην φιλοξενία προσφύγων.  

Μια πόλη που αναδεικνύεται ταχύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός στην 

Ευρώπη και διαθέτει ένα σύγχρονο και λειτουργικό αεροδρόμιο. 

Φανταστείτε μια πόλη με δημότες ενεργούς, ενημερωμένους, με άποψη, κριτική σκέψη 

και δημιουργικές προτάσεις, οι οποίοι συζητούν, συνεργάζονται και συνδιαμορφώνουν 

με την εκάστοτε δημοτική αρχή το μέλλον της. 

Αυτή η πόλη είναι το Ηράκλειο.   

Και είναι μια πόλη  που δεν χρειάζεται πλέον να την φανταζόμαστε.   

Είναι η πόλη που όλοι μαζί δημιουργούμε!   

 

Παρά τις μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες που προέκυψαν από τις διαρκείς αλλαγές 

του νόμου 4412/16, παρά την υποστελέχωση καίριων υπηρεσιών του Δήμου και τα 

διαρκή προβλήματα που δημιουργεί και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η παρατεταμένη 

οικονομική κρίση, παρά τα εμπόδια που ορισμένοι επιμένουν συστηματικά και 

μικρόψυχα να βάζουν στο έργο μας, όλα όσα σας ανέφερα παραπάνω  είτε έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί, είτε έχουν ξεκινήσει, είτε έχουν δρομολογηθεί.  
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- Η Ανάπλαση των οδών Δικαιοσύνης – Ίδης – Καλοκαιρινού ξεκίνησε τον 

Νοέμβριο του 2017 και ,εκτός απροόπτου, μέχρι το τέλος του 2018 το μεγαλύτερο 

κομμάτι της θα έχει παραδοθεί στο κοινό.   

- Η έναρξη των εργασιών συνδυάστηκε με μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

καθώς και με την λειτουργία των City Buss, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, οι οποίες 

μέχρι στιγμής κρίνονται επιτυχείς.  

- Η Ανάπλαση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου θα δημοπρατηθεί το επόμενο 

διάστημα.  

- Η Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Πάρκου Γεωργιάδη, μετά από ένα 

δημιουργικό και εποικοδομητικό διάστημα δημόσιας διαβούλευσης για τις χρήσεις 

του Πάρκου, θα συμβασιοποιηθεί και θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.  

- Επιπλέον, η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή το Πάρκο, έντονη και με 

αντιπαραθέσεις αλλά σε κάθε περίπτωση χρήσιμη για την πόλη, θα συνεχιστεί, 

καθώς σκοπεύουμε να ανοίξουμε δημόσια διαβούλευση για τη συνολική 

διαχείριση των χώρων πρασίνου στο Ηράκλειο.  

- Η συντήρηση των Ενετικών Τειχών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η 

δημιουργία νέας περιπατητικής διαδρομής έχει δημοπρατηθεί και το ίδιο θα συμβεί 

τους επόμενους μήνες και με την ποδηλατική διαδρομή.  

- Η πρώτη φάση της αποκατάστασης του Κόλπου του Δερματά έχει ολοκληρωθεί 

και η δεύτερη, που περιλαμβάνει και την δημιουργία παραλίας μέσω της 

διαδικασίας της προσάμμωσης,  έχει δημοπρατηθεί.  

- Η ανακατασκευή – πιστοποίηση  20 παιδικών χαρών  έχει συμβασιοποιηθεί και το 

προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίησή της.  

- Η επαναλειτουργία του Κουμπέ ως παραδοσιακό καφενείο, για την οποία δώσαμε 

μάχη και την κερδίσαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι θέμα  

χρόνου, ελπίζουμε όχι πολύ.  

- Το Υπουργείο Πολιτισμού μας παραχώρησε το Μέγαρο Κοθρή για 30 χρόνια και 

διεκδικούμε χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης και την μετατροπή αυτού 

του εμβληματικού κτιρίου σε πολυχώρο πολιτισμού και Δημοτική Πινακοθήκη.  

- Η δεύτερη φάση κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου προχωρά πλέον με ταχείς 

ρυθμούς. Μέχρι το τέλος του 2018, εκτός απροόπτου, θα έχει ολοκληρωθεί.  

- Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη ξεκίνησε τη λειτουργία της στο ανακαινισμένο 

Μέγαρο Αχτάρικα και με μια σειρά δράσεων, όπως συντήρηση και ψηφιοποίηση 

των ιστορικών παλαιτύπων που υπάρχουν στο αρχείο της, γίνεται εκ νέου ο 

πολιτιστικός θεματοφύλακας του Ηρακλείου. 

- Τα πολιτιστικά φεστιβάλ του Δήμου μεγαλώνουν και προσελκύουν ολοένα και 

περισσότερο κόσμο, εντός και εκτός Κρήτης. Τόσο το «Τέχνη Καθ’ Οδόν» όσο και 

το «Κρήτη, μια Ιστορία, πέντε συν ένας πολιτισμοί» εντάχθηκαν το 2017  στο 

καλεντάρι του ΕΟΤ.  

- Την περασμένη χρονιά, φιλοξενήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 

Νέων Ανδρών, το φιλικό Legends 2004 – Inter For Ever, τον τελικό του κυπέλλου 

Ελλάδος στο μπάσκετ και άλλες, σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις: Σε όλες 

δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια των συμμετεχόντων.   

- Από τον Σεπτέμβριο του 2017 επιχειρούν στην πόλη 8 καινούργια 

απορριμματοφόρα, ενώ  περιμένουμε το επόμενο δίμηνο να παραδοθούν ακόμα 

δύο, χωρητικότητας 6 και  10 κυβικών μέτρων  και δρομολογούμε την απόκτηση 
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δυο μικρότερων, χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων που θα μπορούν να μπουν και 

στα στενά της Παλιάς Πόλης.  

- Το Ηράκλειο πρωτοπορεί στην διαχείριση αποβλήτων, συμμετέχοντας ως εταίρος 

σε τέσσερα προγράμματα, σε συνεργασία πάντα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

πόλης.  

- Μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού 

Ιατρείου σε νέες εγκαταστάσεις που έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 

1.000 ωφελουμένων το μήνα. Το αντίστοιχο νούμερο στις προηγούμενες 

εγκαταστάσεις ήταν 250.  

- Πρόσφατα επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου 

Ηρακλείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Ταμείου Αλληλεγγύης ενώ φέτος 

λειτούργησε για πρώτη φορά πιλοτικά και το πρόγραμμα αποστολής δεμάτων σε  

φοιτητές που ανήκουν σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. 

- Συνεχίζεται η στήριξη και η αναβάθμιση κοινωνικών δομών και δράσεων, με 

στόχο πάντα το όφελος όσο το δυνατόν περισσότερων δημοτών, όπως:   

Το Κέντρο Αστέγων που λειτουργεί για πρώτη φορά από το 2015 με 

διανυκτέρευση.  

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο που ξεκίνησε το 2014 στο Τρίτο Δημοτικό 

Διαμέρισμα και πλέον λειτουργεί και στα Τέσσερα Δημοτικά Διαμερίσματα, 

καθώς και στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών, με περισσότερους από 200 

μαθητές και 50 εθελοντές καθηγητές. 

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή 

Συσσιτίου, σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, η οποία στηρίζει περίπου 

200 οικογένειες μηνιαίως κ.α.  

- Επίσης, στο Ηράκλειο, μέσω του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ φιλοξενούνται περισσότεροι από 500 πρόσφυγες,  κατά τρόπον τον οποίο 

όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι παρατηρητές χαρακτηρίζουν υποδειγματικό. 

Θυμίζω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αντιμετώπισε το ζήτημα με ψυχραιμία από την πρώτη 

στιγμή,  και έφτασε στην σημερινή λύση με ομοψυχία και καλή συνεργασία, παρά 

τις κραυγές ορισμένων το κρίσιμο καλοκαίρι του 2016. 

- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου στην 

περιοχή του Παγκρητίου, σύντομα θα ξεκινήσουν και στην Χρυσοπηγή ενώ 

ολοκληρώθηκε και ο αντίστοιχος διαγωνισμός για τις περιοχές Θέρισσος – 

Μασταμπάς.  Μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση που θα οδηγήσει σε 

περιορισμό των απωλειών και θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην άμβλυνση του –

κατά τη γνώμη μας – σημαντικότερου προβλήματος του Ηρακλείου: Αυτού της 

υδροδότησης. Ακόμη, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη διάνοιξη καινούργιων 

γεωτρήσεων.  

- Μετά από πολλά χρόνια διενέξεων, καταλήξαμε σε συμφωνία με τον Οργανισμό 

Λιμένος Ηρακλείου για τον επαναπροσδιορισμό της Χερσαίας Ζώνης. Η έγκριση 

της συμφωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για 

την πόλη, καθώς αφενός ανοίγει το δρόμο για την στροφή της προς την θάλασσα 

και αφετέρου αποδεικνύει αυτό που εμείς λέμε σταθερά: Ότι μονάχα με 

συνεργασία όλων των φορέων μπορεί να πάει το Ηράκλειο μπροστά.  

- Η ανακαίνιση του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» προχωρά. Πρόσφατα 

υπεγράφη και η παραχώρηση των 26 στρεμμάτων της πρώην 126 Σ.Μ.  από το 

Ταμείο Εθνικής Αμύνης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κάτι για το οποίο 
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ο Δήμος Ηρακλείου, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του 

Νομού, είχαν πιέσει πολύ, καθώς ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία χώρου 

πάρκινγκ και την αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων του αερολιμένα.   

- To Euromonitor, ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους παρόχους έρευνας 

αγοράς παγκοσμίως, ανέδειξε το Ηράκλειο ως ταχύτερα αναπτυσσόμενο 

τουριστικό προορισμό της Ευρώπης για το 2017.  

- Στα Greek Tourist Awards, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και 

του Υπουργείου Τουρισμού, ο Δήμος Ηρακλείου κέρδισε τρία βραβεία: Το πρώτο 

για τον αθλητικό τουρισμό, το δεύτερο για την ιστοσελίδα τουρισμού και το τρίτο 

για το Φεστιβάλ «Κρήτη, μια ιστορία, 5+1 πολιτισμοί».  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραπάνω χρηματοδοτήθηκε ή 

χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Δήμου Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι τα οικιακά 

δημοτικά τέλη μειώθηκαν στα επίπεδα του 2014 (και παραμένουν από τα χαμηλότερα 

στην χώρα) ενώ συνεχίστηκαν και οι μειώσεις σε διάφορες άλλες κατηγορίες τελών. 

Αναφέρθηκα κυρίως σε δράσεις, έργα και ενέργειες που έγιναν μέσα στο 2017, μέχρι 

και τους πρώτους μήνες του 2018 και όχι σε όσα έχουμε κάνει από την αρχή της θητείας 

μας.  

Και δεν αναφέρθηκα, επίσης, σε ακόμη περισσότερα θέματα που θα δείτε στον 

απολογισμό.   

Έχοντας ξεκάθαρο πλάνο για κάθε τομέα των αρμοδιοτήτων μας,  είμαστε έτοιμοι για 

σειρά παρεμβάσεων ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις, κυκλοφοριακές αλλαγές και 

κατασκευή νέων κόμβων, κοινόχρηστοι χώροι κ.α. ) με στόχο τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των δημοτών.  

Διότι, ασφαλώς,  γνωρίζουμε ότι η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Το Ηράκλειο 

αντιμετωπίζει ακόμα πολλά και μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στο πέρασμα 

των ετών και δεν λύνονται από τη μια ημέρα στην άλλη.  

Όμως εμείς δεν φοβόμαστε την ευθύνη.  Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε 

βραχυπρόθεσμα, εκεί που έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε, ενώ ταυτόχρονα 

σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμες και οριστικές λύσεις.  

Η ουσία,  έτσι κι αλλιώς δεν είναι σε μια λίστα έργων. Η ουσία ενδεχομένως να μην 

είναι ούτε ο αναλυτικός και χρήσιμος απολογισμός του 2017 που ακολουθεί.  

Η ουσία είναι ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας λέξη – λέξη, με τη συνδρομή των 

εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου, των φορέων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

της πόλης και κυρίως των δημοτών που μας κρίνουν αυστηρά αλλά δίκαια, με απόλυτη 

και αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, διαφορετική προσέγγιση στη δημόσια διοίκηση και 

το δημόσιο λόγο, με ειλικρίνεια, λίγα λόγια και πολλή δουλειά, πλησιάζουμε κάθε μέρα 

και περισσότερο το όραμά μας, για ένα Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της 

Μεσογείου.  

 

Για να το πω πιο απλά:  

Το Ηράκλειο αλλάζει.  

Και το αλλάζουμε όλοι μαζί.  

Σας ευχαριστώ. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
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2. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 
 

Α. ΕΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ -  ΙΔΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
 

Έναρξη κυρίως φάσης των εργασιών  (08-01-2018) 
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(06-03-2018) 

 

 

 

 

 
(03-04-2018) 
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Έναρξη λειτουργίας City Bus σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ – Δωρεάν μεταφορά 

από και προς το κέντρο και δωρεάν στάθευση για τους δημότες στο Λιμάνι και 

στο Παγκρήτιο Στάδιο. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΟΛΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΑ  

  

 
(13-2-2017 – Πριν) 

 

 

 
(06-3-2018 – Μετά) 
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(13-02-2017- Πριν) 

 

 

 
(06-03 -2018 – Μετά) 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΥ 

Έναρξη εργασιών Αύγουστος 2017 

 

 
(28-08-2017) 

 

 

 
(06-03-2018) 
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ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΝΗΣΙΚΛΗ 

 

Έναρξη εργασιών Ιανουάριος 2017 προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα ο 

κίνδυνος για τις υπερκείμενες πολυκατοικίες 

 

 
(Ιανουάριος 2017 – Πριν) 

 

 
(Ιούλιος 2017 – Μετά) 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 

 

(Πριν) 

 

 

 

 
 

(Μετά)  
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ΙΚΑΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ 

 
(Πριν και μετά) 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

 
(Πριν και μετά) 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ 

 
Τοποθέτηση της πρώτης κούνιας για  ΑμεΑ στην Κρήτη, στον Καράβολα – 

Αύγουστος 2017. 

 

 

 
 

 

 
 

Τοποθέτηση Συσκευής Αυτόνομης Πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμεΑ στην Ακτή 

Καρτερού – Ιούνιος 2017. 
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α΄ΚΕΠΑ 

 

 
(Πριν) 

 

 
(Μετά) 
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤ΄ ΚΕΠΑ 

 

 
(Πριν) 

 

 

 
(Μετά) 
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΒ ΚΕΠΑ 

 
(Πριν) 

 

 
(Μετά) 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΓΙΕΣ 

 
(Ιούλιος 2017 – Πριν) 

 

 
(Αύγουστος 2017 – Μετά) 



 
22 

Β. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

 

 
Από τον Σεπτέμβριο του 2017, οκτώ ολοκαίνουργια απορριμματοφόρα 

επιχειρούν στους δρόμους του Ηρακλείου.  
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Τον Μάρτιο του 2017 προστέθηκαν στο στόλο του Δήμου Ηρακλείου δυο 

μηχανήματα έργου JCB κι ένα πυροσβεστικό όχημα μικρής κλίμακας μάρκας 

Isuzu. 

 

 

 

 
Προσθήκη ρεύματος ανακύκλωσης χαρτιού (κίτρινοι κάδοι) – Φεβρουάριος 

2017. 
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Παράδοση 700 οικιακών κομποστοποιητών σε δημότες με στόχο τη μείωση των 

παραγόμενων οργανικών απορριμμάτων  - Μάρτιος 2017 

 

 

  
Διανομή 1000 οικιακών κάδων ανακύκλωσης σε δημότες – Ιανουάριος 2018 
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Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Μεταστέγαση Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου σε νέες, μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσότεροι δημότες – Μάιος 

2017 

 

 
 

 

(Χώροι του νέου Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου) 
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(Χώροι του νέου Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου) 
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(Χώροι του νέου Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου) 
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Έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου – Ιανουάριος 2018 

 
 

 

Αποστολή δεμάτων σε φοιτητές που ανήκουν σε οικογένειες με οικονομικά 

προβλήματα – Οκτώβριος 2017 
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Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2017» 

(3 έως 7 Ιουλίου) 

 

 

Έκθεση ΙΤΕ «Τέχνη – ο – γνωσία» Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Εγκαίνια 4 

Ιουλίου 2017 

 
 

 

Encardia – Πλατεία Ελευθερίας, 4 Ιουλίου 2017 
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Εκδηλώσεις του 2ου  Τέχνη Καθ’ Οδόν σε δρόμους και πλατείες του Ηρακλείου – 

Όλη η πόλη, μια γιορτή! 
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Εκδηλώσεις του 2ου  Τέχνη Καθ’ Οδόν σε δρόμους και πλατείες του Ηρακλείου – 

Όλη η πόλη, μια γιορτή! 
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Εκδηλώσεις του 2ου  Τέχνη Καθ’ Οδόν σε δρόμους και πλατείες του Ηρακλείου – 

Όλη η πόλη,  μια γιορτή! 
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Εκδηλώσεις του 2ου  Τέχνη Καθ’ Οδόν σε δρόμους και πλατείες του Ηρακλείου – 

Όλη η πόλη , μια γιορτή! 
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Osman Gold – Πλατεία Ελευθερίας, 5 Ιουλίου 2017 

 

 
 

 

 

Αλίκη Καγιαλόγλου – Βασιλική του Αγίου Μάρκου, 6 Ιουλίου 2017 
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Εκδηλώσεις του 2ου Τέχνη Καθ΄ οδόν σε δρόμους και πλατείες του Ηρακλείου – 

Όλη η πόλη, μια γιορτή! 
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΚΡΗΤΗ – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, 5+1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ» 

(22 Αυγούστου – 19 Σεπτεμβρίου) 

 

Συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»  - Κηποθέατρο «Ν. 

Καζαντζάκης , 25 Αυγούστου 2017 
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Συναυλία Χειμερινών Κολυμβητών - Ακτή Καρτερού, 1η Σεπτεμβρίου 2017 
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Συναυλία Μαρίας Φαραντούρη  και Αδελφών Καλογεράκη – Κηποθέατρο «Ν. 

Καζαντζάκης»,  16 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 
 

Όπερα «Ερωτόκριτος»  – Κηποθέατρο, «Ν. Καζαντζάκης, 19 Σεπτεμβρίου 2017 
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2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ 

(6-18 Φεβρουαρίου 2017) 

 

Ρεσιτάλ Yekaterina Lebedeva –  Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, 11 

Φεβρουαρίου 2017 

 
 

 

«Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον, με μουσική υπόκρουση του Κώστα 

Φωτόπουλου – Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, 15 Φεβρουαρίου 2017. 
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3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ 

(10 – 24 Φεβρουαρίου 2018) 

 

Όπερα «Suor Angelica» - Άγιος Πέτρος των Δομινικανών, 16 και 17 Φεβρουαρίου 

2018. 
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«Το Καρναβάλι των ζώων», σύμπραξη του Δημήτρη Καρύδη και του Πέτρου 

Μόσχου,  με μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών – Πολιτιστικό Κέντρο 

Ηρακλείου, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2018 
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 2017 

 

Βούτες, 22-23 Ιουλίου 2017 

 
 

 

Αυγενική, 8-9 Ιουλίου 2017 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου – 18 Δεκεμβρίου 2017 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 

(Πλατεία Ελευθερίας 02-12-2017 έως 08-01-2018) 
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ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Περισσότερα από 10.000 παιδιά  πέρασαν από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής  

το 2017. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΗΒΩΝ (17 -03 – 2017) 

 
 

 

1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΔΩ» - 21 έως 30 Ιουνίου 2017 

(Ορέστεια – Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», 29 Ιουνίου 2017) 
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Ε. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ LEGENDS 2004 – INTER FOR EVER  

(Παγκρήτιο Στάδιο – 7 Ιουνίου 2017) 
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Επίσκεψη των παικτών της Ίντερ και της Εθνικής στη Λότζια – 7 Ιουνίου 2017 
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ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΡΑΗΛ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

(Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου – 23 Ιουλίου 2017) 
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Επίσκεψη των Πρωταθλητών Ευρώπης του μπάσκετ,  στη Λότζια – 24 Ιουλίου 

2017. 

 
 

 

1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ 

(Παγκρήτιο Στάδιο, 17 έως 20 Οκτωβρίου 2017) 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 

(Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου – 16 έως 17 Δεκεμβρίου 2017) 

 
 

 

ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΡΑΗΛ 

(Προκριματικά Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ – Νέο Κλειστό 

Γυμναστήριο Ηρακλείου, 27-11-2017) 
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RUN GREECE 2017 

(30 Απριλίου 2017 – Ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της διοργάνωσης) 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

(Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αθλητισμός για όλους», η Αντιδημαρχία 

Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου και ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ διοργάνωσαν για πρώτη 

φορά φέτος, σειρά διαγωνιστικών δράσεων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέας 

Αλικαρνασσού).  
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ΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

 

«Στο Ηράκλειο, μέσω του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

φιλοξενούνται περισσότεροι από 500 πρόσφυγες,  κατά τρόπον τον οποίο όλοι οι 

εμπλεκόμενοι αλλά και οι παρατηρητές χαρακτηρίζουν υποδειγματικό. Θυμίζω ότι 

η ΠΕΔ Κρήτης αντιμετώπισε το ζήτημα με ψυχραιμία από την πρώτη στιγμή,  και 

έφτασε στην σημερινή λύση με ομοψυχία και καλή συνεργασία, παρά τις κραυγές 

ορισμένων το κρίσιμο καλοκαίρι του 2016». 

 
(Φωτό από την επίσκεψη των προσφύγων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Ηρακλείου – 25 Ιουλίου 2017) 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

H οικονομική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου κινείται σταθερά σε δυο άξονες:  

1. Της ορθολογικής διαχείρισης που διασφαλίζει την βιωσιμότητα του Δήμου και 

τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, προβλεπόμενες ή και 

απρόβλεπτες, δίχως προβλήματα.  

2. Της ανταποδοτικότητας προς τους δημότες.  

 

Η επιτυχία της Αντιδημαρχίας Οικονομικών στον πρώτο άξονα, αποτυπώνεται, 

μεταξύ άλλων στα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου: Παραλάβαμε ταμείο (καταθέσεις 

σε τράπεζες) με υπόλοιπο 25.420.594,80 ευρώ στις 31 Αυγούστου του 2014 και στο 

τέλος του 2017 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 44.500.937,83 ευρώ. 

Κάτι που μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των δημοτικών 

τελών. Μέσα στο 2017 αποφασίστηκε:  

- Η μείωση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού κατά 0,07 ευρώ ανά τετραγωνικό. 

- Η περαιτέρω μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων  έως και 10% για το 

προηγούμενο έτος (30% συνολικά από την αρχή της θητείας μας)  

- Η απαλλαγή από τα τέλη των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.  

- Η συνέχιση των στοχευόμενων μειώσεων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με 

αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι δημότες.  

Συνολικά, τα δημοτικά τέλη στο Ηράκλειο παραμένουν από τα χαμηλότερα σε 

ολόκληρη την Ελλάδα ενώ στόχος της δημοτικής αρχής είναι να συνεχίσει  τις 

μειώσεις και την επόμενη χρονιά. 

  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού  στηρίζεται στην 

αύξηση των εισπράξεων που σημειώθηκε μετά από εντατικούς ελέγχους για τη 

διασταύρωση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων σε σπίτια και επαγγελματικούς 

χώρους.  Χάρις στην συστηματική δουλειά του αρμοδίου τμήματος, σήμερα έχουμε 

πληρέστερη εικόνα των επιφανειών που χρεώνονται με τέλη, από εκείνη που είχαμε 

πριν από τρία χρόνια.  

Κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να  προχωρούμε σε δικαιότερη κατανομή των 

τελών και ταυτόχρονα να επιστρέφουμε μέρος τους, όπως και συνολικά μέρος των 

ίδιων πόρων του Δήμου,  στην κοινωνία, με δράσεις και έργα, όπως:  

- Η αγορά δέκα καινούργιων απορριμματοφόρων. 

- Η στήριξη των ποικίλων δομών της κοινωνικής πολιτικής (Δημοτικό 

Κοινωνικό Ιατρείο, Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Αστέγων, Πρωινά σε 

σχολεία κ.λπ. ) 

- Η χρηματοδότηση ενός μεγάλου ποσοστού του τεχνικού προγράμματος του 

Δήμου Ηρακλείου. Το ποσό που αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση από ιδίους πόρους 

& ΣΑΤΑ στο τεχνικό πρόγραμμα το 2016 ήταν 18.738.285,28 ευρώ, το 2017 

26.022.405,32 ευρώ και το 2018  30.161.769,79 (από τα 36.916.579,34 ευρώ του 

συνόλου του τεχνικού προγράμματος).  

 

 

 

 

 

Η πραγματική πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του 2017 

αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Οι αρχικές προβλέψεις ήταν 33.920.104,78 € 
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με τις αναμορφώσεις αυξήθηκε σε 60.062.046,51 € εκ των οποίων ενεργοποιήθηκαν 

(και ορισμένες ολοκληρώθηκαν, ορισμένες εξελίσσονται) δράσεις που αφορούσαν σε 

45.790.903,71 €  ήτοι 76,2 % .  

 

 
 

Είναι σημαντικό, ακόμα, να σημειώσουμε ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει από το 2017 να 

αποπληρώνει και το κεφάλαιο του δανείου που είχε ληφθεί από την Ε.Τ.ΕΠ. και 

αντιστοιχεί σε ποσό 937.500,00 € ετησίως. Η συμφωνία αυτή είχε γίνει από την 

προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος του δανείου 

χωρίς να έχει την υποχρέωση να αποπληρώνει μέρος του κεφαλαίου,  αποκτώντας 

παράλληλα μεγάλη ευελιξία στην διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. Και παρόλα 

αυτά δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τμήμα αυτού του δανείου 

καταψηφίζοντας αναίτια και με προσχηματικές αιτιάσεις τον επικαιροποιημένο 

πίνακα έργων που είχαμε προγραμματίσει.  

Σε γενικές γραμμές, ο Δήμος Ηρακλείου έχει την οικονομική επάρκεια να καλύπτει 

τις υποχρεώσεις του αλλά και να στηρίζει  πάντα στο μέτρο του εφικτού,  όλους τους 

τομείς του δημοτικού έργου με ίδιους πόρους.  

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  

Το 2017 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την υλοποίηση του οράματός μας παρά 

τις πρωτόγνωρες γραφειοκρατικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι διαρκείς 

τροποποιήσεις του νέου νόμου για τα δημόσια έργα (έχει αλλάξει περισσότερες από 

240 φορές από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι και σήμερα), οι οποίες δημιούργησαν 

καθυστερήσεις και μεγάλα προβλήματα σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησής. 

Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα σε αυτό το ρευστό καθεστώς,  κατάφερε να 

συμβασιοποιήσει έργα αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερης δηλαδή 
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από τα έργα που δημοπράτησαν στο ίδιο διάστημα οι πολυπληθέστεροι Δήμοι της 

χώρας. Πρόκειται για δέκα έργα με συνολικό ποσό συμβάσεων 4.025.272,62 ευρώ. 

Αφορούν τόσο σε εμβληματικές παρεμβάσεις όπως η Ανάπλαση της Λεωφόρου 

Δικαιοσύνης, η αποκατάσταση του Καπετανάκειου και η δημιουργία Νέας 

Ιχθυαγοράς όσο και σε ζητήματα καθημερινότητας όπως Τσιμεντοστρώσεις, 

Ασφαλτοστρώσεις, Αποκαταστάσεις Διανοίξεων, Δημιουργία συνεργείου 

Ηλεκτροφωτισμού αλλά και σε κρίσιμα θέματα δημόσιας ασφάλειας όπως η 

Αποκατάσταση του επισφαλούς πρανούς στην πάροδο Μνησικλή και η πρώτη φάση 

της Αντιδιαβρωτικής Προστασίας του Κόλπου Δερματά. 

-          Σημαντικότερο έργο που ξεκίνησε μέσα στο 2017, βεβαίως, είναι αυτό της 

ανάπλασης του άξονα Καλοκαιρινού – Ίδης – Δικαιοσύνης, ένα από τα 

σημαντικότερα που έχουν γίνει ποτέ στο Ηράκλειο. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον 

Νοέμβριο του 2017 και η κυρίως φάση του,  τον Ιανουάριο του 2018.  Το έργο 

έχει χρονοδιάγραμμα δεκαοκτώ μηνών και όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να 

αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου. 

-          Η έναρξη των εργασιών συνοδεύτηκε από την εφαρμογή νέων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες μέχρι στιγμής κρίνονται απολύτως 

επιτυχημένες. 

-          Ταυτόχρονα, με πόρους του Δήμου Ηρακλείου, τέθηκαν σε λειτουργία δυο 

νέες γραμμές city bus που μεταφέρουν τους δημότες δωρεάν από και προς το 

κέντρο. Συμπληρωματικά, για τους χρήστες αυτών των γραμμών, η στάθμευση 

στο Παγκρήτιο Στάδιο και στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (τις αφετηρίες 

των λεωφορείων δηλαδή) επίσης είναι δίχως αντίτιμο. 

Παράλληλα, μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα, τα περισσότερα 

κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Αν θέλαμε να τα χωρίσουμε σε τομείς, ενδεικτικά θα αναφέραμε: 
  

  

  

  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

         Πρώτη φάση της αποκατάστασης του Κόλπου του Δερματά, εκκρεμότητα 

που υπήρχε από το 2010.   

         Αποκατάσταση Ασφάλειας στο Πρανές της Μνησικλή: Ένα έργο 

τεχνικά απαιτητικό που ολοκληρώθηκε σε συνθήκες κατεπείγοντος με ίδιους 

πόρους, μετά τη σχετική εντολή του Δημάρχου, καθώς υπήρχε κίνδυνος 

κατάρρευσης του πρανούς και των υπερκείμενων πολυκατοικιών. 

  

  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

         Ολοκληρώθηκε το γήπεδο 5Χ5 στο Δειλινό. 

         Ολοκληρώθηκε το Ικάριο Γήπεδο στην Νέα Αλικαρνασσό. 

         Ολοκληρώθηκε η Παιδική Χαρά στα Σταυράκια. 

         Ολοκληρώθηκε η Ανάπλαση στα Κεράσια και στην περιοχή της 

Ανάληψης 

 

  

ΣΧΟΛΕΙΑ 
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         Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 10ο Νηπιαγωγείου στην οδό 

Μελιδονίου. 

         Ολοκληρώθηκε η επέκταση αύλειων χώρων 37ου &  46ου Δημοτικού 

Σχολείου. 

  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

         Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις μελέτης 495.000 ευρώ (σε περιοχές 

του κέντρου του Ηρακλείου). 

         Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις μελέτης 1.500.000 ευρώ (σε περιοχές 

ολόκληρης της πόλης του Ηρακλείου). 

         Ολοκληρώθηκαν τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων με 

αυτεπιστασία προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000 ευρώ. 

  

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

         Ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα διανομής δεξαμενής Δ3 αρδευτικού έργου ΔΕ 

Τεμένους Δήμου Ηρακλείου. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ 

         Τοποθετήθηκε η πρώτη συσκευή αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη 

θάλασσα του Δήμου Ηρακλείου στην Δημοτική Ακτή Καρτερού. 

         Εγκαταστάθηκε η πρώτη κούνια ΑμεΑ στον Καράβολα. 

         Προχωρά η κατασκευή χώρων υγιεινής και για ΑμεΑ στην οδό Θησέως. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 Αποκαταστάθηκε η Βασιλική του Αγίου Μάρκου 

  

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εξής σημαντικές παρεμβάσεις: 

  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

         Διαμόρφωση Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού στην πρώην 880 (Μονάδας 

του Σώματος Τροφοδοσίας και Μεταφορών). 

         Διαμόρφωση Νέας Ιχθυαγοράς στην Νέα Λαχανογορά για τη μεταφορά 

της Ιχθυαγοράς από την οδό Καρτερού. 

    Αποκατάσταση Σταδίου Ελευθερίας Π/Υ μελέτης 93.000 ευρώ  

      . 

Και στα τρία οι εργασίες προχωρούν και θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το 

καλοκαίρι. 

  

ΣΧΟΛΕΙΑ 

         Αποκατάσταση Καπετανάκειου:  Ένα έργο που καθυστέρησε πολλά 

χρόνια, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, συμβασιοποιήθηκε και ξεκίνησε η υλοποίησή 

του από την παρούσα δημοτική αρχή. Οι εργασίες προχωρούν εντός 

χρονοδιαγράμματος και είναι πολύ πιθανό ότι μέχρι το τέλος του έτους, 

μαθητές και δάσκαλοι θα έχουν μπει στο καινούργιο κτίριο. 

  

  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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         Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων  μελέτης 1.000.000  ευρώ. 

  

ΕΠΙΣΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ και ξεκινάνε τις επόμενες 

μέρες  

Τα εξής έργα: 

 

 Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Π/Υ μελέτης 400.000 ευρώ  για την 

πιστοποίηση 20 κεντρικών παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου 

 

 Κατασκευή Παιδικής Χαράς Αγίου Μύρωνα Π/Υ μελέτης 140.000 ευρώ. 

 

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η συμβασιοποίηση: 

 

         Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Λ. Ικάρου & Κανάρη Π/Υ 

μελέτης 252.032 ευρώ για την ανακαίνιση της πλατείας του Κατσαμπά με 

διαμόρφωση μιας σύγχρονης παιδικής χαράς. 

         Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πάρκου Γεωργιάδη Π/Υ μελέτης 1.000.000 

ευρώ.  

         Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων Π/Υ 

μελέτης άνω των 600.000 ευρώ. 

         Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π/Υ μελέτης 6.000.000 

ευρώ : Μια από τις μεγαλύτερες εργολαβίες που έχουν γίνει ποτέ στο 

Ηράκλειο για ασφαλτοστρώσεις, με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση του 

οδοστρώματος στο βαθμό του εφικτού. 

  

Μέσα στο 2017 ωρίμασαν και έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 25 

εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία έγιναν διαγωνισμοί. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα εξής: 
-          Συντήρηση Ενετικών Τειχών Π/Υ μελέτης 1.050.000 ώστε να φυτευτούν 

τα πρανή των τειχών και να ευπρεπιστεί ο χώρος μετά από πολλά χρόνια: Επί 

της ουσίας πρόκειται για αναβάθμιση του επίπεδου τμήματος των τειχών και 

δημιουργία περιπατητικής διαδρομής καθώς και νέων χώρων αναψυχής και 

πρασίνου: Ενόψει της νέας υποβολής πρότασης προς το Υπουργείο Πολιτισμού 

για την παραχώρηση του μνημείου και προκειμένου να αλλάξει η εικόνα 

του,  έχουμε ήδη λάβει την άδεια να γίνει εκτεταμένη συντήρηση στα Τείχη, με 

επιδιόρθωση του αστικού εξοπλισμού και νέες φυτεύσεις στα πρανή, από τον 

Άγιο Ανδρέα μέχρι την Πύλη του Ιησού. Το έργο δημοπρατήθηκε και μέσα τους 

προσεχείς μήνες να ξεκινήσουν οι εργασίες. 

-          Αντιδιαβρωτική προστασία του Κόλπου του Δερματά Π/Υ μελέτης 

2.000.000. Το έργο περιλαμβάνει και την προσάμμωση του κόλπου για να γίνει 

παραλία προσιτή σε κολύμβηση. 

-          Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στις Μεσαμπελιές Π/Υ μελέτης 

περίπου 3.000.000 ευρώ. 

-          Ανάπλαση Οδού Κομνηνών Π/Υ μελέτης 1.300.000 για την ανάπλαση μιας 

ακόμη βασικής οδού του 2ου δημοτικού διαμερίσματος. 

-          Συντήρηση σχολικών κτιρίων (επιχρίσματα, μονώσεις, χρωματισμοί, 

αύλειοι χώροι) μέσα από 4 έργα Π/Υ μελετών άνω των 2.000.000 ευρώ: Μια 

καίρια παρέμβαση που θα αποκαταστήσει τα χρόνια κτιριακά προβλήματα σε 

πολλά από τα σχολεία της πόλης.  



 
60 

Ακολουθούν: 
-          Δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το έργο 

έχει ενταχθεί ξανά στο πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 μετά από τα προβλήματα 

που προέκυψαν κατά την προηγούμενη ένταξη του. 

-          Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 62 Μαρτύρων (απέναντι από την 

Ένωση Ηρακλείου) σε μια έκταση άνω των 3,5 στρεμμάτων με  Π/Υ μελέτης 

1.200.000 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020: 

Πρόκειται για μια παρέμβαση που μετατρέπει την υφιστάμενη έκταση σε 

πολυχώρο πρασίνου και αναψυχής, με υπαίθρια γυμναστήρια, αναψυκτήριο, 

μικρό αμφιθέατρο κ.α. Όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία 

της ευρύτερης περιοχής των Καμινίων και θα προσθέσει έναν σημαντικό 

πνεύμονα πρασίνου στο Ηράκλειο. 

-          Ανάπλαση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Π/Υ μελέτης περίπου 1.100.000 

ευρώ 

-          Ανάπλαση Πάρκου Καραμανλή στο Δειλινό. 

 

-          Σήμανση Πολιτιστικών Διαδρομών Π/Υ μελέτης 260.000 ώστε να υπάρχει 

μια ευχερής περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου με διαδρομές που θα 

συνδέουν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.         

  

Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μελέτες όπως: 
 - Κυκλοφοριακή Μελέτη Νέας Αλικαρνασσού, βόρεια της Λ. Ικάρου. 

 - Μελέτη Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

 - Μελέτη Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας 21ου Δημοτικού Σχολείου Φορτέτσας. 

  

Ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για 

την 
 - Αποκατάσταση Παλιού Ξενοδοχείου Μίνως στην 25η Αυγούστου και μετατροπή 

του σε στέγη Κρητικής Διατροφής. 

  

Επισημαίνουμε ακόμη, ότι ολοκληρώσαμε την επικαιροποίηση της μελέτης 

στερέωσης του ενετικού τείχους στην Δουκός Μποφώρ και στον λοβό Σαμπιονάρα, η 

οποία έχει παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για την εκτέλεση του σημαντικού 

έργου αναστήλωσης. 

  
Όλα τα παραπάνω, έστω και επιγραμματικά, δείχνουν ότι δεν κινούμαστε τυχαία. 

Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο για κάθε ένα τομέα των τεχνικών έργων ξεχωριστά, το 

οποίο υπηρετεί το συνολικό όραμά μας για την πόλη. 

  

Και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει αναδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ως ένα από τα αρτιότερα στην Ελλάδα, μας έχει εφοδιάσει με εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Κρήτη 

2014-2020. 

  
  

Καθίσταται φανερό, λοιπόν, πώς παρά τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί, εμείς 

καταφέραμε και το 2017 να πραγματοποιήσουμε μεγάλα βήματα προς την επίτευξη 

του στόχου μας:  Να καταστήσουμε το Ηράκλειο μια σύγχρονη, φιλική πόλη προς 
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τους δημότες και τους επισκέπτες,  όμορφο  στην όψη αλλά και με αξιόπιστες 

υποδομές. 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Όπως είχαμε πει προεκλογικά και εξακολουθούμε να πρεσβεύουμε, σε έναν τόπο που 

σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπεται να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος – κάτοικος, 

επισκέπτης, μετανάστης, ασφαλισμένος ή μη - , χωρίς τροφή, στέγη και περίθαλψη. 

Η στόχευση της κοινωνικής πολιτικής μας και το 2017 ήταν να παρέχουμε στήριξη σε 

όσο το δυνατόν  περισσότερους ανθρώπους την χρειάζονται. Για αυτό το λόγο, 

ενισχύσαμε τις υπάρχουσες δομές, δημιουργήσαμε καινούργιες και προχωρήσαμε σε 

συνεργασίες, παροχές και δράσεις ανακούφισης δημοτών που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. 

 

- Μεταστέγαση Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου: Από τον Μάρτιο του 2017 το 

Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο λειτουργεί σε νέες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπου 

μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μέχρι και 1000 

ωφελούμενους τον μήνα, αντί για 250 που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός στην 

προηγούμενη εγκατάσταση.  

- Κοινωνικό Φαρμακείο: Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου είναι 

μια ακόμα σημαντική δομή  που  παρέχει σε σταθερή και τακτική βάση, δωρεάν 

φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα 

άτομα που τα έχουν ανάγκη. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξή του στο ΕΣΠΑ 

και από τα τέλη του 2017 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Οι ωφελούμενοι θα είναι 

τουλάχιστον 100 οικογένειες τoν μήνα.  

- Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στο 

Δήμο Ηρακλείου: Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2017, ως 

συμπληρωματική - υποστηρικτική δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

Οι υπηρεσίες, που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο 

Δήμο Ηρακλείου, κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες: 

 Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

 Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

προστασίας 

 Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων – μελών 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο ελάχιστος αριθμός τους ωφελουμένων θα είναι 

800.  

- Αποστολή φοιτητικών πακέτων: Μέσω του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ξεκίνησε πιλοτικά το 2017 η προσφορά δεμάτων με βασικά είδη 

διατροφής, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας σε φοιτητές που είναι μέλη 

οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες και σπουδάζουν εκτός Ηρακλείου.  Το 

πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 θα διαρκέσει όλο το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018 και στόχος μας είναι να συνεχιστεί και να επεκταθεί και την 

επόμενη χρονιά.  

- Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Το Ταμείο δημιουργήθηκε με στόχο να 

προσφέρει άμεση στήριξη σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες, 

κακοποιημένες γυναίκες, άτομα με μακροχρόνιες ασθένειες ή ειδικές ανάγκες κ.α. 
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και αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις έκτακτες οικονομικές ανάγκες. Η 

οικονομική βοήθεια θα παρέχεται μέσω του Ταμείου, μετά από αιτιολογημένη 

έκθεση των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου Ηρακλείου. 

- Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο: Συνεχίζει τη λειτουργία του παρέχοντας 

τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης σε πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση 

οικονομικής ένδειας. Εξυπηρετούνται περίπου 30 οικογένειες- νοικοκυριά που 

βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ανά τρίμηνο, λαμβάνοντας αγαθά κάθε 15 

ημέρες. Επιπλέον καλύπτονται και έκτακτες ανάγκες οικογενειών. Το 2016 

εξυπηρετήθηκαν 215 οικογένειες ως έκτακτα περιστατικά και για το 2017 70 

οικογένειες. 

- Κέντρο Αστέγων:  Το Κέντρο Αστέγων του Δήμου λειτουργεί από το καλοκαίρι 

του 2015 με ίδιους πόρους και δυνατότητα διανυκτέρευσης,  έχει δυναμικότητα 

φιλοξενίας 20 ατόμων εντός του χώρου και για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έως 25 

άτομα.  Μέσα στο 2017 ξεκίνησε και η 24ωρη φύλαξη του Κέντρου, επίσης από 

ίδιους πόρους. Ακόμη, με τη συνδρομή της εργοθεραπεύτριας του Κέντρου 

ξεκίνησαν ομάδες ενεργοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης, ενώ:  

Α)Σε συνεννόηση με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού και οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Αστέγων μπορούν να  λαμβάνουν καθημερινά συσσίτιο.  

Β)Στους άστεγους παρέχονται δωρεάν εισιτήριά,  προσφορά του ΚΤΕΛ. 

Γ) Υπογράψαμε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με 7η ΥΠΕ και τη Διοίκηση Βενιζελείου-

ΠΑΓΝΗ για δωρεάν και άμεσης προτεραιότητας εξετάσεις στους αστέγους.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου επιλέχθηκε και εντάχθηκε μαζί με 5 

άλλους Δήμους στο Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» του Υπουργείου 

Εργασίας το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Μάιο του 2018 και περιλαμβάνει 

απογραφή αστέγων στο δρόμο και σε δομές καθώς και την ανάπτυξη πληροφοριακών 

εργαλείων από την ΗΔΙΚΑ για την καταγραφή και παρακολούθηση τους και για τη 

διασύνδεση και το συντονισμό των φορέων που τους παρέχουν υπηρεσίες.  

 

 

-  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή 

Συσσιτίου του Δήμου Ηρακλείου»”:  Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως 

συμπράττων φορέας στην υλοποίηση της Δράσης «Δομή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου του Δήμου 

Ηρακλείου»”, της οποίας Δικαιούχος Φορέας είναι το ΝΠΔΔ «Φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού». Ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 

οικογένειες κάθε μήνα. Στην πραγματικότητα 200 νοικοκυριά μηνιαίως ήδη 

στηρίζονται. 

- Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου : Παρέχει υπηρεσίες 

φιλοξενίας, ασφαλή διαμονή, στέγη και διατροφή, ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη, διευκόλυνση πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική. Επιπρόσθετα 

πραγματοποιεί  συνεργασίες με υπηρεσίες του Δήμου και όχι μόνο.  

- Παροχή πρωινών σε σχολεία: Συνεχίζεται και για το σχολικό έτος 2017-2018 η 

χορήγηση πρωινών σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες.  Για φέτος, με δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου δίνονται 

πρωινά σε 325 μαθητές.  

- Παροχή κρέατος σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα. 

- Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) 

- Παροχή διαγνωστικών εξετάσεων για τους ανασφάλιστους ή και ασφαλισμένους 
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πολίτες με οικονομικές δυσκολίες, που έχουν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας. Η συγκεκριμένη παροχή έγινε με τη συνεργασία τεσσάρων Διαγνωστικών 

Κέντρων της πόλης του Ηρακλείου. 

- Υλοποίηση προγράμματος "Παροχή υπηρεσιών για την αποθήκευση, 

μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων" 
από τους χώρους των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Δήμου Ηρακλείου καθώς και του 

Δημοτικού Ιατρείου. 

 

Παροχή δωρεάν νερού: Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με 

τη ΔΕΥΑΗ, από 1/1/2017 ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακούφισης μέχρι 1.000 απόρων 

οικογενειών, οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πληρώνουν λογαριασμό 

νερού για ένα έτος. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2018.  

 

Επίσης, συνεχίζονται και τα προγράμματα «ΑΝ-ΟΙΚΩ» (του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» το οποίο συντονίζει ο Δήμος Ηρακλείου και 

παρέχει στέγαση και επιδοτούμενη εργασία σε 33 αστέγους) και Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ (του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας), παρέχονται σε ωφελουμένους: Τρόφιμα, είδη οικιακού 

καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. 

 

Φέτος (τον Δεκέμβριο του 2017), διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ 

Τρίτης Ηλικίας «Από Γενιά σε Γενιά», το οποίο σημείωσε επιτυχία.  

 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις επί μέρους δράσεις, όπως η συγκέντρωση 

σχολικών ειδών, τα γεύματα στον Καράβολα την Καθαρή Δευτέρα και το Πάσχα κ.α. 

συγκροτούν τον πυρήνα της κοινωνικής μας πολιτικής και όπως έχουμε τονίσει πολλές 

φορές αποτελούν προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά το 2018, 

με στόχο οι δημότες του Ηρακλείου να μη νιώσουν ούτε στιγμή μόνοι τους, όποιο 

πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζουν.  

 

6. ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ 

 

Πεποίθησή μας αδιαπραγμάτευτη είναι ότι πολιτισμός αποτελεί το ισχυρότερο 

ανάχωμα στην κρίση. Οι στόχοι της πολιτιστικής μας πολιτικής, από την πρώτη ημέρα 

της θητείας μας παραμένουν σταθεροί:  

- Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου.  

- Ανάδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κουλτούρας της Κρήτης. 

- Ανάδειξη του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού. 

- Προσφορά ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στους δημότες και τους 

επισκέπτες της πόλης. 

Με αυτούς τους άξονες, κατά το έτος 2017, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού 

προγραμμάτισε και πραγματοποίησε τα τρία θεματικά φεστιβάλ  τα οποία 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του 

Δήμου.  
- Το Φεστιβάλ Πιάνου τον Φεβρουάριο: Συμμετέχουν πιανίστες από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό και θεωρείται από τα καλύτερα φεστιβάλ του είδους του στη χώρα.  
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Το 3ο Φεστιβάλ Πιάνου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, προσέφερε στο κοινό και 

την μοναδική εμπειρία της Όπερας “Suor Angelica” του Giacomo Puccini, στον 

Ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών (16 και 17 Φεβρουαρίου 2018).  

 

- Το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» αρχές Ιουλίου 2017: Έργο αποκλειστικά των 

εθελοντών πολιτισμού, έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους και τις πλατείες, μετέτρεψε 

ολόκληρη την πόλη σε μια γιορτή, έδωσε βήμα σε ντόπιους καλλιτέχνες ενώ με 

συναυλίες, γκράφιτι και άλλες δράσεις «ζωντάνεψε» συνοικίες όπως ο Λάκκος και η 

Αγία Τριάδα. 

 - Το Φεστιβάλ «Κρήτη, μια ιστορία, πέντε συν ένας πολιτισμοί» - Το πρώτο μεγάλο 

θεματικό φεστιβάλ που πραγματοποιεί ο Δήμος, από την εποχή του Μουσικού 

Αυγούστου του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι. Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα μέσα 

Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 20 εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, 

δωρεάν για το κοινό. Ειδικά για το 2017, το πρόγραμμα κυκλοφόρησε μεταφρασμένο 

και στην αγγλική γλώσσα και ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τουριστικών 

παραγόντων του νησιού. Στα Greek Tourists Awards 2017 μάλιστα, βραβεύθηκε με την 

Τρίτη θέση πανελλαδικά στην κατηγορία των Φεστιβάλ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το «Τέχνη καθ’ οδόν», όσο και το «Κρήτη, μια 

ιστορία, πέντε συν ένας πολιτισμοί» συμπεριλήφθηκαν φέτος στο καλεντάρι του 

ΕΟΤ, γεγονός που πιστοποιεί την πανελλήνια αναγνώρισή τους.  

Επίσης: Συνεχίστηκε το καλοκαίρι το «Cinema on the Road» (με τη συνεργασία της 

ΔΗΚΕΗ), με την προβολή ταινιών σε κοινότητες και χωριά του Δήμου Ηρακλείου, 

ενώ από τον μήνα Νοέμβριο 2017 καθιερώσαμε ένα τέταρτο φεστιβάλ Μεσογειακού 

Κινηματογράφου, με στόχο να γνωρίσουμε μέσα από τον φακό του σκηνοθέτη τους 

γειτονικούς μας λαούς. Στο φεστιβάλ φέτος προβλήθηκαν -8- ταινίες του Ισραηλινού 

Κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο, με μεγάλη συμμετοχή κοινού. Τον Απρίλιο 

του 2017 πραγματοποιήθηκαν και οι καθιερωμένοι Πολιτιστικοί Αγώνες.  

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Παρά τις δυσκολίες, κυρίως λόγω της έλλειψης 

προσωπικού, η Βικελαία οδεύει πλέον προς τον αρχικό μας στόχο και τις προεκλογικές 

μας επαγγελίες: Να καταστεί ξανά μια βιβλιοθήκη-κύτταρο πολιτισμού και όχι ένα 

απλό αποθετήριο βιβλίων. Μέσα στο 2017 ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η μεταστέγασή 

της στο καινούργιο κτίριο και έκτοτε έχουμε προχωρήσει, μεταξύ άλλων,  στις εξής 

ενέργειες:  

 -  Διαμορφώσαμε το ωράριο του δανειστικού τμήματος, ώστε να εξυπηρετούνται κατά 

το δυνατόν περισσότεροι συνδημότες μας. 

 -  Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στήνουμε Εργαστήριο 

Συντήρησης Παλαιτύπων, για τη συντήρηση των εξαιρετικών παλαιτύπων που διαθέτει 

η βιβλιοθήκη. Μεταξύ των οποίων και μια έκδοση των κωμωδιών του Αριστοφάνη, 

τυπωμένη 43 χρόνια μετά την πρώτη παγκόσμια εκτύπωση της Βίβλου από τον 

Γουτεμβέργιο, 

-  Φροντίσαμε να τοποθετηθούνε στους υαλοπίνακες μεμβράνες με φίλτρο ultraviolet, 

για την προστασία των βιβλίων. Μια παρέμβαση που δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη.  

 - Δρομολογούμε την ψηφιοποίηση του Ενετικού Αρχείου, έναν θησαυρό της 

βιβλιοθήκης, ο οποίος επί σειρά δεκαετιών μένει αναξιοποίητος.  

- Προχωρούμε την αναδρομική, ολοκληρωμένη καταλογογράφηση-ταξινόμηση-

έλεγχο-επεξεργασία και εγγραφή σε ηλεκτρονικό κατάλογο 7.000 τεκμηρίων 

(βιβλίων).  

 - Συνεχίζουμε τις εκδόσεις σημαντικών βιβλίων και του περιοδικού «Παλίμψηστον». 

Μεταξύ των εκδόσεων περιλαμβάνεται και το ημερολόγιο του 2018, με χαρακτικά από 

την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου. 
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Θετικές εξελίξεις υπήρξαν μέσα στο 2017 για δυο πολύ σημαντικά  - έργα, τα οποία 

όταν ολοκληρωθούν, θα αποτελέσουν πολιτιστικούς πυλώνες για την πόλη του 

Ηρακλείου.  

Δημοτική Πινακοθήκη: Η παραχώρηση του μεγάρου Κοθρή-Λιοπυράκη από το 

Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου για 30 χρόνια, έθεσε σε τροχιά 

υλοποίησης ένα αίτημα δεκαετιών για την πόλη του Ηρακλείου: Την δημιουργία μιας 

Δημοτικής Πινακοθήκης για τα περίπου 1000 έργα που διαθέτει η συλλογή του Δήμου, 

κρυμμένα εδώ και δεκαετίες σε αποθήκες, ή διασκορπισμένα σε γραφεία υπηρεσιών, 

[πολλά απ’ αυτά σημαντικότατων ζωγράφων –Τσαρούχη, Φασιανού κ.α- συν ένα έργο 

του Γκρέκο, που σήμερα φιλοξενείται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης], αναζητούν 

επιτακτικά την έκθεση τους στο κοινό. 

Επιπλέον, έχουμε εισηγηθεί και έχουν ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβουλιο δύο 

μελέτες: Για την ψηφιοποίηση των έργων τέχνης του Δήμου, προκειμένου να 

δημιουργηθεί διαδυκτιακή πινακοθήκη και για την κατάταξη και τεκμηρίωση των 

έργων τέχνης ως προετοιμασία για την ασφάλιση και την έκθεση τους στην Δημοτική 

Πινακοθήκη. 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Με επιμέλεια του Τμήματος Προστασίας και 

Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών της 

Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων και Μελετών, ανατίθεται μελέτη παροχής υπηρεσίας 

για τη δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά 

Μακάσι. Η μελέτη προβλέπεται να δημοπρατηθεί σύντομα. Σημειώνεται ότι από την 

Αντιδημαρχία Πολιτισμού έχει γίνει ήδη η καταγραφή των ενθυμημάτων της Συλλογής 

και η συντήρηση πολλών εξ’ αυτών, τα οποία είχαμε παραλάβει από την προηγούμενη 

δημοτική αρχή σε κακή κατάσταση.  

7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

H ιδεολογική βάση της δημιουργίας εθελοντικών ομάδων στο Δήμο Ηρακλείου, 

στηρίζεται στην ιδέα της ανάπτυξης συνείδησης ενεργού πολίτη. Δεν προσβλέπουμε 

στην υποκατάσταση των ελλειμάτων του δημοσίου τομέα μέσω του εθελοντισμού, 

ούτε λειτουργούμε ανταγωνιστικά προς τους εργαζόμενους του Δήμου. Πιστεύουμε 

ωστόσο ότι η τύχη της πόλης βρίσκεται στα χέρια όλων μας και ο Δήμος οφείλει να 

εμπνέει και να ενθαρρύνει τη βούληση των δημοτών να  συμμετέχουν ενεργά στα 

πράγματα. 

Στον Δήμο δραστηριοποιούνται συνολικά πέντε εθελοντικές ομάδες. 

α.-Η ομάδα για το Πράσινο στην πόλη. 

β.-Η ομάδα για την Παιδεία. 

γ.-Η ομάδα για τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. 

δ.-Η ομάδα Τουρισμού. 

ε.-Η ομάδα Πολιτισμού. 

Και οι πέντε ομάδες έχουν επιδείξει εξαιρετική δραστηριότητα. Η ομάδα Πολιτισμού, 

διοργανώνει και διεκπεραιώνει διάφορες εκδηλώσεις, με κορυφαία το φεστιβάλ «Καθ’ 

οδόν» κάθε Ιούλιο. Η ομάδα πρασίνου φυτεύει και επιμελείται σε συνεργασία με την 

Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Η ομάδα Παιδείας διοργανώνει ημερίδες και 

εκδηλώσεις για τα παιδιά. Η ομάδα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί υποστηρικτικά 

στο έργο της αρμόδιας Αντιδημαρχίας. Και η ομάδα Τουρισμού, με την υποστήριξη 

εθελοντών ξεναγών,  ξεναγεί συνδημότες μας στην πόλη και την ύπαιθρο.  
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8. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Η πολιτική μας στον αθλητισμό έχει ως βασικούς στόχους: 

Α: Να καταστεί το Ηράκλειο ένα διεθνές αθλητικό κέντρο που φιλοξενεί μεγάλες 

διοργανώσεις και αναπτύσσει σταδιακά τον τομέα του αθλητικού τουρισμού.  

Β: Να αξιοποιηθούν οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η πόλη προς 

όφελος όσο το δυνατόν περισσότερων δημοτών.  

Γ: Την εξάπλωση του μαζικού αθλητισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου και για 

όλες τις ηλικίες.  

Σε ό,τι αφορά στον πρώτο στόχο και την περασμένη χρονιά το Ηράκλειο φιλοξένησε 

σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς. 

- Το φιλικό LEGENDS 2004 – INTER FOR EVER, στις 7 Ιουνίου του 2017. 

Μια πολύ όμορφη βραδιά με τους Έλληνες θρύλους που κατέκτησαν το Euro του 

2004 και τους βετεράνους της Ίντερ να αγωνίζονται στο κατάμεστο Παγκρήτιο 

για φιλανθρωπικό σκοπό. Η τηλεοπτική εικόνα έφτασε σε ολόκληρο τον κόσμο, 

τα σχόλια για το κοινό και την ατμόσφαιρα υπήρξαν διθυραμβικά και συνολικά, η 

διοργάνωση στην οποία ο Δήμος Ηρακλείου ήταν συνδιοργανωτής αποτέλεσε 

μια εξαιρετική διαφήμιση για την πόλη μας.  

- Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ  Νέων Ανδρών τον Ιούλιο του 2017. Η 

Εθνική Ελλάδος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, μπροστά σε χιλιάδες 

Ηρακλειώτες που γέμισαν το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο στα Δυο Αοράκια, στον 

τελικό μιας ακόμη μεγάλης διοργάνωσης που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για 

την οργάνωσή της από όλους τους συμμετέχοντες.  

- Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ: Η Εθνική Ελλάδος επέλεξε 

το Ηράκλειο και τα Δύο Αοράκια για το παιχνίδι της με το Ισραήλ στις 27 

Νοεμβρίου του 2017. Η ικανοποίηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης για την φιλοξενία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πόλη 

μας θα φιλοξενήσει άλλους δυο αγώνες του προκριματικού ομίλου της Εθνικής: 

Ελλάδα – Εσθονία και Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία.  

- 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ και αγώνας Ευρωλίγκας Ολυμπιακός – 

Μπασκόνια: Τόσο το 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε από 

τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Μακάμπι 

Τελ Αβίβ, της Ούνιξ Καζάν και του Ερυθρού Αστέρα, όσο η αναμέτρηση των 

Ερυθρολεύκων με την Μπασκόνια για την Ευρωλίγκα (12 Οκτωβρίου) ήταν 

οργανωτικά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και συγκέντρωσαν χιλιάδες θεατές 

και πολλούς, περισσότερους τηλεθεατές.  

- Παγκόσμιο Κύπελλο Epee Ξιφασκίας: 176 αθλητές από 26 χώρες έλαβαν 

μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφασκίας Epee, διάρκειας 3 ημερών (15-17 

Δεκεμβρίου) στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου. Συνολικά, περίπου 260 

άτομα βρέθηκαν στην πόλη μας λόγω της διοργάνωσης, τα οποία 

διανυκτέρευσαν από τρία έως πέντε βράδια.  

- Προκριματικοί αγώνες παγκόσμιου ποδοσφαίρου νέων U19: Τέσσερις ομάδες 

(Ελλάδα, Ρωσία, Ρουμανία, Γιβραλτάρ) με 110 αθλητές   φιλοξενήθηκαν στο 

Παγκρήτιο Στάδιο, για επτά ημέρες (8 – 14 Νοεμβρίου). Συνολικά περίπου 220 

άτομα βρέθηκαν στην πόλη μας λόγω της διοργάνωσης, τα οποία 

διανυκτέρευσαν από τρία έως πέντε βράδια.    

- Run Greece 2017: Ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε και 

φέτος στο Ηράκλειο,  στις 30 Απριλίου 2017 και σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών 

στην ιστορία της διοργάνωσης (κοντά στις 5.000).  
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Πέρα από τα παραπάνω, προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης αθλητικού 

τουρισμού, το 2017 διοργανώθηκαν στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις:  

Αθλητικό  Camp ομάδων Στίβου της Γερμανίας : Ογδόντα δύο αθλητές από 

αθλητικού συλλόγους της Γερμανίας  φιλοξενήθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο, από 

επτά έως και 15 ημέρες, υλοποιώντας το προπονητικό  camp. Σε αυτούς συμμετείχαν 

αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου δρόμων καθώς και αλμάτων.  

Αθλητικό  Camp ομάδων Στίβου Κύπρου : Δώδεκα   αθλητές από αθλητικού 

συλλόγους της Κύπρου φιλοξενήθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο, για 15 ημέρες, 

υλοποιώντας το προπονητικό  camp. Σε αυτούς συμμετείχαν αθλητές της εθνικής 

ομάδας στίβου δρόμων.   

Αθλητικό  Camp ομάδων Στίβου Εθνικών Ομάδων δρόμων: Δώδεκα   αθλητές 

από αθλητικού συλλόγους της χώρας μας φιλοξενήθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο, για 

10 ημέρες, υλοποιώντας το προπονητικό  camp. Σε αυτούς συμμετείχαν αθλητές της 

εθνικής ομάδας στίβου δρόμων.   

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στο χρυσό μετάλλιο στα Greek Tourists Awards 

2017, στην κατηγορία «Αθλητισμός όλο το χρόνο». Και ταυτόχρονα αποδεικνύουν 

ότι η πορεία προς την καθιέρωση του Ηρακλείου ως μια πόλη που μπορεί να 

διοργανώσει άρτια σημαντικά αθλητικά γεγονότα και ταυτόχρονα προσφέρει 

φιλοξενία υψηλού επιπέδου, συνεχίζεται με σταθερά βήματα. 

 

 

Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η προσπάθειά μας να κάνουμε όσο περισσότερους 

Ηρακλειώτες είναι εφικτό, κοινωνούς των οφελειών της καθημερινής άθλησης, μέσα 

από δράσεις και προγράμματα, όπως:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Για τρίτη χρονιά και με στόχο την 

ισόρροπη ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης σε όλο το εύρος του Δήμου Ηρακλείου, 

η Αντιδημαρχία Αθλητισμού προχώρησε σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ  και 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην οργάνωση  του προγράμματος Αθλητισμός 

για Όλους. Οι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από 3.200 συμμετέχοντες (σε όλα τα 

προγράμματα) ανά μήνα. 

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν το 

«Αθλητισμός στα καταστήματα κράτησης», στο οποίο πιλοτικά υλοποιήθηκαν 

εκτός της καθημερινής άσκησης και  σημαντικές αθλητικές δράσεις εντός του 

Σωφρονιστικού Καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού με θεαματικά αποτελέσματα 

όσο αφορά στην αποδοχή τους από τους τροφίμους (συνολικά 82 τρόφιμοι 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αξιοποίησαν τις δράσεις του, για μια περίοδο επτά 

μηνών). 

Village Camps:   Τα Village Camps έχουν βασικό στόχο να προσελκύσουν τους 

γονείς και τα παιδιά έξω από το σπίτι τους, στο κοντινότερο, αθλητικό χώρο της 

περιοχής και σε αυτό να περάσουν μια όμορφη ημέρα με δράσεις και δραστηριότητες 

αθλητικού πολιτιστικού χαρακτήρα. Συνολικά κατά  το έτος 2017, υλοποιήθηκαν 

πέντε  Village  Camp σε Δαφνές, Κάτω Ασίτες, Προφήτη Ηλία, Νέα Αλικαρνασσό και 

Φορτέτσα, με την συμμετοχή περισσότερων των χιλίων  παιδιών και γονέων.  

Προγράμματα Μαθητικού Αθλητισμού: Με στόχο την δημιουργία  αθλητικής 

παιδείας και την μύηση των μαθητών δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στα 

Ολυμπιακά Ιδεώδη, η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου,  συνεχίζει για έκτη συνεχή 

χρονιά να υλοποιεί  τα παρακάτω αθλητικά προγράμματα: 

«Γνώρισε τα Ολυμπιακά Αθλήματα και  το Παγκρήτιο Στάδιο» 

«Αθλητική Εκδρομή» 

«Παιγνίδια στο νερό» 
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«Γνώρισε τα παραολυμπιακά αθλήματα»  

«Διαγωνιστικά  παιχνίδια» 

Το έτος 2016-2017 συνολικά 9.450 παιδιά/μαθητές/μαθήτριες έλαβαν μέρος στα 

συγκεκριμένα προγράμματα.  

  

1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Κρήτης: Από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου το 

Παγκρήτιο Στάδιο γέμισε με μαθητές από ολόκληρη την Κρήτη που συμμετείχαν 

στην 1η Περιφερειακή Μαθητιάδα. Η Μαθητιάδα, την οποία συνδιοργάνωσαν ο 

Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Κρήτης, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρις, μεταξύ άλλων  και στην 

σκληρή δουλειά περισσοτέρων από 50 εργαζομένων του Δήμου και 300 εθελοντών.  

Φιλοξενία αθλητικών συλλόγων:  Κατά το αθλητικό έτος 2016 – 2017, στις 

δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις φιλοξενήθηκαν συνολικά 109 αθλητικοί φορείς  

από  τους οποίους   σαράντα επτά (47)  ήταν αθλητικά σωματεία  με  εκατό  εξήντα 

τέσσερα (164)  τμήματα και  περισσότερους από 2.200  αθλητές μηνιαίως.   

Από τους φορείς αυτούς εξήντα δύο (62) ήταν άτυπες ομάδες ιδιωτών (εργασιακού 

αθλητισμού) οι οποίοι είχαν συμφωνητικά τακτικής χρήσης των αθλητικών υποδομών 

των δημοτικών κέντρων ή χρησιμοποιούσαν περιστασιακά τις εγκαταστάσεις μια 

φορά την εβδομάδα για άθληση.   

Παράλληλα με όλους τους παραπάνω φορείς στα δημοτικά αθλητικά κέντρα 

φιλοξενήθηκαν μία Επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου (ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ), μια 

ερασιτεχνική ομάδα μπάσκετ (ΑΣ ΔΑΜΑΣΤΑ) και μια ομάδα Μπάσκετ Α2 ( ΑΣ. 

Ηράκλειο). 

Επιπλέον των παραπάνω , τα δημοτικά αθλητικά κέντρα φιλοξένησαν ένα μεγάλο 

μέρος  των σχολικών αγώνων ομαδικών αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ) καθώς επίσης 

και τα σχολικά πρωταθλήματα στίβου αλλά και τα εργασιακά πρωταθλήματα 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ.  

Γενικά, η επισκεψιμότητα των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων παρέμεινε πολύ ψηλά 

και για το 2017 (360.000 επισκέπτες με περισσότερες από 550.000 ώρες άθλησης, 

σε όλα για τα ΔΑΚΗ για τη χρονιά 2016-2017).  
Τέλος, η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για το πρόγραμμα ένταξης των προσφύγων 

μέσα από τον αθλητισμό «Fit for All» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται.  

 

9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Η συνολική προσπάθεια όλων των φορέων της πόλης που εμπλέκονται με τον τουρισμό 

(του Αερολιμενάρχη, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, των τουριστικών 

πρακτόρων, των ξενοδόχων, της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου)  είχε ως 

αποτέλεσμα, τον περασμένο Νοέμβριο, μια εξ των κορυφαίων εταιρειών έρευνας 

αγοράς παγκοσμίως, το Euromonitor, στην ετήσια λίστα  Top 100 City Destinations 

που παρουσίασε στο Λονδίνο,  να αναδείξει το Ηράκλειο ως ταχύτερα αναπτυσσόμενο 

προορισμό στην Ευρώπη για το 2017 με αύξηση αφίξεων 11,2% σε σχέση με πέρυσι. 

Το ποσοστό αφορά επισκέπτες που είχαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση και έκαναν 

τουλάχιστον μια αγορά, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη.  

Για να φτάσουμε στη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία αποτελεί την επιβεβαίωση ότι 

βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και το Τμήμα 

Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, προχώρησαν σε μια σειρά ενεργειών και δράσεων, 

όπως:  
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- Η δημιουργία και λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού & 

Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς του τόπου και η Περιφέρεια, για 

διαβούλευση και συνεργασία.  

- Η δημιουργία νέας ιστοσελίδας (σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου), αφιερωμένης αποκλειστικά στην προβολή και στον τουρισμό  

του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είναι μεταφρασμένη σε έξι γλώσσες και 

βραβεύθηκε με το Ασημένιο Μετάλλιο στα Greek Tourism Awards 2018. 

- Η συμμετοχή σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, με καινούργιο 

τρόπο προβολής του Ηρακλείου και του πολιτισμού του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο – μαζί με την Γιοκοχάμα, το Όσλο και την 

Αγία Πετρούπολη – θα συμμετάσχει ως τιμώμενη πόλη (guest city) στην 

μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση παγκοσμίως στη Σαγκάη της Κίνας, στα τέλη 

Απριλίου 2018.  

- Η  ένταξη στο Δίκτυο των Ιστορικών και Πολιτιστικών Πόλεων της UNESCO 

Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων “Eurocities”. 

-  Ο εκσυγχρονισμός του Info Point:  Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα 

(όλων των βαθμίδων) και φορείς για την πραγματοποίηση ξεναγήσεων, 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και δράσεων για την καλύτερη γνωριμία παιδιών και 

επισκεπτών με τον Δήμο Ηρακλείου.  

Ενδεικτικά κατά το έτος 2017 συμμετείχαν 2.118 άτομα σε ξεναγήσεις και σε 

εκπαιδευτικές επισκέψεις ενώ συνολικά από τον Απρίλιο (όταν ο χώρος απέκτησε 

τη δυνατότητα ακριβούς καταμέτρησης) έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το 

Info Point εξυπηρέτησε 7.376 επισκέπτες. 

- Η δημιουργία νέων διαδρομών πόλεως, σε συνεργασία με το Τμήμα Παλιάς 

Πόλης: Ο καινούργιος χάρτης κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2017. 

- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέου επικοινωνιακού υλικού και φωτογράφιση των 

μνημείων και των αξιοθέατων της πόλης. 

- Ο σχεδιασμός δράσεων σε ότι αφορά τη γαστρονομία. 

- Οι δωρεάν ξεναγήσεις και ομιλίες σε μνημεία και ιστορικές συνοικίες της πόλης, 

με τη συνεργασία της ομάδας Εθελοντών Τουρισμού του Δήμου. Υπολογίζεται ότι 

συμμετείχαν πάνω από 4.000 δημότες ή επισκέπτες του  Ηρακλείου.  

- Η Συνεργασία με τους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης 

(ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Κρήτης) με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων 

εφαρμογών για την προβολή του Δήμου.  

- Η Συνεργασία με το Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ 

Κρήτης για την Εκπόνηση Μελέτης με στόχο την προώθηση του Ηρακλείου ως 

πόλη – προορισμό.  

- Η Συνεργασία με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, για τη  μελέτη «Πρόγραμμα 

Τουριστικού Μάρκετινγκ για τη Πόλη του Ηρακλείου», η οποία παρουσιάστηκε 

πρόσφατα σε ειδική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο.  

- Προχωρούν οι διαδικασίες για τη διδυμοποίηση με την πόλη της Βενετίας, με τη 

ρωσική πόλη Νιζνη Νόβγκοροντ , με την πόλη της Αιγύπτου Σαρμ Ελ Σείχ, ενώ 

έχουμε επαφές για διδυμοποίηση με την πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, 

το Σαράγιεβο, με την πόλη Τάμπα της Φλόριδας (ΗΠΑ), με την πόλη 

Τσουγκαριτσα-Βελιγραδίου (Σερβία) . 
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- Το Ηράκλειο θα αναλάβει την Προεδρεία της Επιτροπής Πολιτισμού και 

Τουρισμού του Club de Strasbourg από τον Οκτώβριο 2018. 

Επίσης, προχωρούν:  

- Η παραγωγή νέου 32σελιδου εντύπου προβολής του Δήμου Ηρακλείου, 
μεταφρασμένου σε 6 γλώσσες. 

- Η παραγωγή ενός λευκώματος, αποκλειστικά αφιερωμένου στις ομορφιές και 

στα αξιοθέατα της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου.  

- Η προσπάθεια για ένταξη του Μινωικού Πολιτισμού, στο θεσμό των 

Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη διακρατική  

Διαδρομή "Το Ταξίδι των Μινωϊτών". 

Εν κατακλείδι, στον τομέα του τουρισμού, ο Δήμος Ηρακλείου συνέχισε και το 2017 

την πολιτική της εξωστρέφειας, των συνεργασιών και της σύνδεσής του με τον 

πολιτισμό, με βασικό στόχο πάντα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Θα συνεχίσουμε την ίδια 

επιμονή, διότι πεποίθησή μας είναι ότι το Ηράκλειο διαθέτει όλα τα φόντα για να γίνει 

Μητροπολιτικό κέντρο της Μεσογείου.  

 

10. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Το 2017 ήταν το έτος όπου έγινε πραγματικότητα η μεγαλύτερη ανανέωση στον 

στόλο της καθαριότητας εδώ και δεκαετίες. Η προσθήκη νέων οχημάτων, 

καινούργιων μηχανημάτων και η συνεχιζόμενη προσπάθεια ουσιαστικού και σε βάθος 

εκσυγχρονισμού του αμαξοστάσιου, με ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου, 

στοχεύει αφενός στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας για τους εργαζομένους 

και αφετέρου στην βελτίωση του επιπέδου της καθαριότητας στην πόλη.  

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και παρότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο 

που επιθυμούμε, ένα Ηράκλειο πεντακάθαρο εντός και εκτός κέντρου δηλαδή, 

θεωρούμε ότι η πρόοδος είναι διαρκής, με ενέργειες όπως οι παρακάτω:  

- Από τον Σεπτέμβριο επιχειρούν στην πόλη οκτώ ολοκαίνουργια 

απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων (5), 10 κυβικών μέτρων 

(1) και 6 κυβικών μέτρων (2). Αναμένονται σύντομα ακόμα δύο, χωρητικότητας 6 

και 10 κυβικών μέτρων ενώ προγραμματίζεται και η αγορά δύο νέων 

χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων , με στόχο να μπαίνουν σε στενά της Παλιάς 

Πόλης όπου τα υπάρχοντα οχήματα δεν χωρούν. Τα νέα απορριμματοφόρα 

διαθέτουν τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και δίνουν τη δυνατότητα στην 

Υπηρεσία να κινείται αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα.  

 

- Μέσα στην χρόνια, ενισχυθήκαμε επίσης με δυο μηχανήματα έργου  τύπου JCB 

κι ένα πυροσβεστικό όχημα μικρής κλίμακας μάρκας Isuzu. Και έχουμε 

προγραμματίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου, όπου παρά τις 

δεδομένες δυσκολίες, η κατάσταση διαρκώς βελτιώνεται. 

  

- Προχώρησε η καταγραφή όλων των κάδων του Ηρακλείου. Με βάση τα στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν επανασχεδιάζονται τα δρομολόγια των 

απορριμματοφόρων, ενώ μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, θα 

σηματοποιούνται άμεσα οι κατεστραμμένοι κάδοι για να γίνεται γρήγορα η 

αντικατάστασή τους. 
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- Ειδικά μεταλλικά, καλαίσθητα περιβλήματα κάδων, τοποθετήθηκαν σε 100 

διαφορετικά σημεία στο κέντρο της πόλης όπου παρουσιάζονται σημάδια  οσμών 

και κακής εικόνας.  

 

- Τοποθετήθηκαν 245 μικροί κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε 

νέα περιβλήματα, σε κεντρικές οδούς και πεζοδρόμους. Υπήρξε εκτεταμένη 

αντικατάσταση χαλασμένων κάδων με καινούργιους αλλά και επιδιόρθωση, εκεί 

που ήταν εφικτό, των παλιών.  

 

- Έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση υπόγειων κάδων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

της Υπηρεσίας πρόκειται να τοποθετηθούν 38-40 υπόγειοι κάδοι σκουπιδιών σε 

διάφορα σημεία της πόλης, κυρίως του κέντρου, όπου η επισκεψιμότητα κινείται 

σε υψηλά επίπεδα ολόκληρο το χρόνο.  

 

- Ενισχύθηκε  η ανακύκλωση με ένα ακόμα ρεύμα ακόμα (κίτρινοι κάδοι για τα 

χαρτικά) και με καινούργιους μπλε κάδους.  

 

- Συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές δράσεις και οι επισκέψεις στα σχολεία, 

προκειμένου να μάθουν από νωρίς τα παιδιά τα οφέλη της ανακύκλωσης ενώ 

αναμένουμε την έγκριση για το «Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση & 

Επαναχρησιμοποίηση» που έχει υποβληθεί , στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο, επίσης 

επικεντρώνεται στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των δημοτών στα θέματα 

ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης.  

 

 

Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί 

πανευρωπαϊκά στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων,  έχοντας ένα 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό που κινείται σε τρεις άξονες:  

- Την προώθηση της διαλογής στην πηγή  

- Την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας 

- Την αύξηση της κομποστοποίησης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε σε μια σειρά δράσεις, τις οποίες οι δημότες 

αγκάλιασαν, δίνοντας μας την αισιοδοξία ότι η απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας 

στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματα είναι εφικτή. 

Συγκεκριμένα:  
- Διανείμαμε δωρεάν 701 οικιακούς κομποστοποιητές σε δημότες του Ηρακλείου 

και κάναμε δυο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη χρήση τους.  

- Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 η διανομή χιλίων οικιακών συλλεκτών 

ανακύκλωσης.   

- Μεγάλοι παραγωγοί απορριμμάτων, όπως ο Αερολιμένας Ηρακλείου και το 

ΠΑΓΝΗ εντάχθηκαν στο πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης και 

διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Ακόμη, ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ενεργά σε δυο προγράμματα διαχείρισης 

αποβλήτων 

 

- Το ACUA (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 

– 2020) , στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος  μαζί με το Τ.Ε.Ι. 
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Κρήτης και  υλοποιείται με τη συνεργασία των Δήμων Ρόδου και Λεμεσού, 

καθώς και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προβλέπει την τοποθέτηση 

ειδικών κομποστοποιητών, χωρίς οσμές και διαρροές, σε σημεία του αστικού 

ιστού, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα. Οι κάτοικοι 

των περιοχών αυτών, θα προμηθευτούν από τον Δήμο Ηρακλείου μια ειδική 

κάρτα - χρήσης του κομποστοποιητή και ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδικών 

σακουλών, όπου θα τοποθετούν τα οργανικά τους απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η 

κάθε σακούλα, ο δημότης θα την τοποθετεί στον κομποστοποιητή 

χρησιμοποιώντας την κάρτα του. 

- Το A2UFood (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αστικές, Καινοτόμες Δράσεις του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) , στο οποίο ο Δήμος είναι 

εταίρος μαζί με τον ΕΣΔΑΚ, το ΤΕΙ Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κρήτης - 

Τμήμα Γεωγραφίας και το Πανεπιστήμιο Στουτγκάρδης και αποτελεί μια 

πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων που εστιάζει:  

1. Στην αξιοποίηση του περισσεύματος τροφής από τους χώρους μαζικής εστίασης 

ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαγητού και τη διάθεσή του μέσα από το 

Ειδικό - Εναλλακτικό  Εστιατόριο του Δήμου Ηρακλείου.  

2. Ενίσχυση της κομποστοποίησης.  

3. Παραγωγή κομποστοποιήσιμων σακουλών από τα τροφικά υπολείμματα των 

χώρων μαζικής εστίασης, τις οποίες και θα διαθέτουμε στους δημότες που 

συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρόγραμμα κομποστοποίησης 

4. Δημιουργία της έξυπνης κάρτας,  η οποία συνδέεται με την κάρτα αγορών του 

σούπερ μάρκετ κάθε καταναλωτή και μέσω της οποίας πληροφορούμε τον 

δημότη για το ποια τρόφιμα που έχει στο ψυγείο του πλησιάζουν στη λήξη τους, 

αλλά και για το πώς μπορεί να τα μαγειρέψει, προτείνοντάς του διάφορες 

συνταγές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου ήταν στη 2η θέση των 

συνολικά 16 προτάσεων που εγκρίθηκαν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 

υποβλήθηκαν συνολικά 312 από ολόκληρη την Ευρώπη. 

  

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2017,  πήρε την κατ΄ αρχήν θετική γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ηρακλείου η πρόταση του ΕΣΔΑΚ για την δημιουργία Πάρκου 

Κυκλικής Οικονομίας, στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος» της Νέας Αλικαρνασσού, σε 

χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου.  

Πρόκειται για ένα Περιβαλλοντικό Πάρκο με στόχο την εκπαίδευση και την αναψυχή 

των πολιτών καθώς και την καινοτόμο ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε 

συνεργασία με τα κορυφαία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης. 

 

11. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το Ηράκλειο είναι δεδομένα μια πόλη με μικρή αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο. Για 

αυτό και ο σχεδιασμός μας για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων εστιάζει στην 

αύξηση του πρασίνου.  

Παράλληλα το αρμόδιο  Τμήμα, κατάφερε την προηγούμενη τριετία να αυξήσει την 

έκταση των Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου στο Δήμο Ηρακλείου. 

 

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 2015-2017:   
Α .Με εργολαβίες φυτεύτηκαν: 862 δένδρα, 5442 θάμνοι, 11.719 ποώδη 
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Β. Με αυτεπιστασία φυτεύτηκαν: 1031  δένδρα, 6.525 θάμνοι, 20.984 ποώδη 

Επίσης στο Δημοτικό Φυτώριο (Όαση) παρήχθησαν από μοσχεύματα  και πρασιές 

4.800 νέα φυτά  και συντηρήθηκαν  περίπου 11.000 υπάρχοντα φυτά του φυτωρίου. 

Συγκριτικά στοιχεία: 

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το έτος 2014 οι υπάρχοντες χώροι πρασίνου είχαν 

έκταση:175.000 τ.μ και σήμερα έχουν  198.640.000 τ.μ, συμπεραίνουμε ότι την 

τελευταία 3/ετία έχουμε επιτύχει μια αύξηση των Κ.Χ Πρασίνου του Δήμου μας κατά 

24 στρέμματα ή κατά 14%.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μεταξύ άλλων σημαντικών δράσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει συμβάλει 

καθοριστικά στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του κτιρίου της Ιχθυαγοράς.  

Το τμήμα ασχολήθηκε ενεργά με την μετεγκατάσταση της Ιχθυαγοράς, από την 

σημερινή της θέση σε χώρο υγειονομικά και περιβαλλοντικά κατάλληλο, μια 

διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο 

πρόβλημα των κατοίκων του κέντρου.  

 

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Οι σημαντικότερες ενέργειες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης το 2017 ήταν:  

 

1. Διοργάνωση 2 ενημερώσεων για τους αναρτημένους Δασικούς χάρτες 

στους κατοίκους Τ.Κ. Βασιλειών και 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος 

(Γούρνες, Αθάνατοι, Φοινικιά). Τις ενημερώσεις πραγματοποίησαν στελέχη 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

2. Συμμετοχή Δήμου Ηρακλείου με περίπτερο στο 6ο Παγκρήτιο Φόρουμ 

Προώθηση Κρητικών Προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα 

διανομής – Super Market.  

3. Ενημέρωση κατοίκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Παλιανής (Βενεράτο, 

Σίβα, Κεράσια και Αυγενική για την σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης 2017, σε συνεργασία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο Βενεράτο και συμμετείχαν αγρότες/ισες από όλες τις 

Τ.Κ. Της Δ.Ε. Παλιανής, ενώ παραβρέθηκαν και οι 4 Πρόεδροι Τ.Κ. με τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

4. Υλοποίηση ημερίδας στις 30 Μαϊου 2017 με θέμα την χρήση του ζεόλιθου 

στην γεωργία και στην ανάπτυξη της Κρήτης με ομιλητή τον Νίκο Λυγερό. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε  στο Ηράκλειο. 

5. Εκδήλωση με θέμα «Επίδειξη εφαρμογής του ζεόλιθου» σε χωράφι του 

Βενεράτου για τους παραγωγούς της Δ.Ε. Παλιανής και Τ.Κ. Δαφνών στις 

22 Ιουλίου 2017. 

6. Ημερίδα με θέμα «Ο ζεόλιθος και η ποιότητα ζωής του αγρότη» με ομιλητή 

τον κ. Λυγερό Νίκο, στις 29 Ιουλίου 2017, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Νέων Αυγενικής σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες της 

Δημοτικής Ενότητας Παλιανής (Αυγενική, Βενεράτο Κεράσια, Σίβας), και τους 

πολιτιστικούς συλλόγους. 
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7. Εσπερίδα στην Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα για τους παραγωγούς της Δ.Ε. 

Γοργολαϊνη με θέμα το επικίνδυνο βακτήριο που απειλεί τις ελιές και άλλες 

καλλιέργειες της Κρήτης:  “Xylella fastidiosa: Οδικός Χάρτης Ενεργειών 

ανά εμπλεκόμενο φορέα” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το 

ΓΕΩΤΕΕ Π.Κ, το ΤΕΙ Κρήτης, τον ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ και το ΥΠΑΑΤ- Δ/νση 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης.  

 

Το Τμήμα ασχολείται συστηματικά και με το μείζον ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Στο 

Δημοτικό Κυνοκομείο, το οποίο από το 2015 λειτουργεί και με Δημοτικό Κτηνιατρείο 

αφού προχωρήσαμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότησή του, από 1-9-

2014 έως και 8-12-2017 πραγματοποιήθηκαν: 

α) Εισαγωγές αδέσποτων ζώων: 1.569 

β) Στειρώσεις: 1.238 

γ) Επανεντάξεις: 1.197 

δ) Υιοθεσίες: 263 

 

13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

H κατάρτιση του νέου  Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου,  βρίσκεται 

στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού της διοικητικής δομής του Δήμου, με στόχο τον 

καλύτερο συντονισμό και την συνολική βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών 

Υπηρεσιών.  

Μεταξύ άλλων, έγινε καταγραφή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων, των  

υφιστάμενων κενών θέσεων, πρόβλεψη νέων θέσεων και κατανομή τους στις νέες 

οργανικές μονάδες, εισήγηση για τους κλάδους και τις ειδικότητες που δύνανται να 

καταλάβουν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, πρόβλεψη νέας οργανωτικής 

δομής και νέων θέσεων της Φιλαρμονικής, καταγραφή των αρμοδιοτήτων του 

τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να ενσωματωθούν στον νέο ΟΕΥ κ.α.  

Σύντομα ο νέος Οργανισμός θα κατατεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Πέραν των παραπάνω, η Διεύθυνση  Διοικητικών, προχώρησε το 2017 και στις 

εξής ενέργειες:   

 

 Στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων (εισερχομένων – 

εξερχομένων) που εξασφαλίζει την αμεσότητα στην ενημέρωση και τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας ,καθώς και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση 

των δημοτών , την μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών με την 

εξοικονόμηση πολύτιμων υλικών πόρων(χαρτί ,γραφίτες κόστος συντήρησης 

φωτοτυπικών μηχανημάτων, καύσιμα για τη μεταφορά των εγγράφων κλπ) και 

ανθρώπινων πόρων(ανθρωποώρες κλητήρων, υπαλλήλων ,αξιοποίηση τους σε 

άλλες εργασίες) καθώς και την αξιοποίηση των υποδομών του. 

Η καθιέρωση του οδηγού διακίνησης εγγράφων, οδήγησε επίσης και στην 

ενοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, με κωδικοποιημένες ενέργειες 

κοινές για όλες τις Διευθύνσεις. Και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών.  

 Στην  πιλοτική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής. 
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 Στην προετοιμασία του τμήματος δημοτικής κατάστασης για τη λειτουργία του 

μητρώου Πολιτών (πιλοτικός δήμος)  

 Στην προετοιμασία τη τμήματος Ληξιαρχείου και των λοιπών ληξιαρχείων των 

δημοτικών ενοτήτων για το Μητρώο Πολιτών. 

 Στον συντονισμό της παροχής καυσόξυλων, τροφίμων αλλά και ειδών ένδυσης 

και υπόδησης,  μέσω των δημοτικών κοινοτήτων σε αναξιοπαθούντες δημότες.  

 

 

14. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 

Η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπλασης της Αγίας Τριάδας τον Νοέμβριο 

του 2017, μετά από δέκα χρόνια καθυστερήσεων, αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη 

για το Ηράκλειο, αφού άνοιξε το δρόμο για έργα και παρεμβάσεις σε μια από τις 

πλέον ιστορικές συνοικίες της πόλης.  

Παράλληλα, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην επικαιροποίηση της Μελέτης 

Ανάπλασης της Παλιάς Πόλης.  

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Ανάπτυξης 

στην έγκριση της Μελέτης για την Αγία Τριάδα έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

ανασύνταξης και της μελέτης για την Παλιά Πόλη, η οποία λαμβάνει υπόψιν της και 

τις προτάσεις των σχεδίων ΣΟΑΠ και ΒΑΑ. Οι στόχοι της Μελέτης παραμένουν οι 

ίδιοι: Διατήρηση του παραδοσιακού ιστού και του ιστορικού κτιριακού αποθέματος 

στο Μέγιστο Βαθμό, όροι δόμησης και χρήσεις γης που συνάδουν μη την 

ιστορικότητα της Παλιάς Πόλης και τον μνημειακό πλούτο της χωρίς να της 

αποστερούν την αναπτυξιακή προοπτική με παράλληλα μέτρα για την τόνωση της 

κατοικίας, πολεοδομικός κανονισμός με έμφαση στην προστασία του δημόσιου 

χώρου και στην ανάδειξη των μνημείων και των ιστορικών συνόλων, επανάχρηση 

δημοσίων κτιρίων κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα, αύξηση κοινωφελών και 

κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου, δραστικός περιορισμός της κυκλοφορίας των 

ιδιωτικών οχημάτων με προαπαιτούμενη ενίσχυση των εναλλακτικών και συλλογικών 

μορφών μετακίνησης. 

Σε συνάντηση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης αποφασίστηκε η 

σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την πορεία 

υλοποίησης της Μελέτης της Παλιάς Πόλης.  

Ακόμη, στις 12 Μαρτίου του 2018, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ηρακλείου ο επαναπροσδιορισμός της Χερσαίας Ζώνης. Ο Δήμος Ηρακλείου και ο 

Οργανισμός Λιμένος κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, ξεπέρασαν τις διαφορές του 

παρελθόντος και κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία προς όφελος των δημοτών, 

καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική σύνδεση του Λιμανιού με την πόλη.  

 

Πέρα από τα παραπάνω, η Αντιδημαρχία Πολεοδομίας προχώρησε το 2017 και στις 

παρακάτω ενέργειες, μεταξύ άλλων:  

 Έγκριση της γεωλογικής μελέτης  της πολεοδομικής ενότητας Αμφιθέας.  

 Διόρθωση και επικαιροποίηση στις  πολεοδομικές μελέτες του Σκαλανίου και 

των Βασιλειών.. 

 Από την εκτελούμενη προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον 

Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης που αφορά την οριοθέτηση ρεμάτων 
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παραδόθηκαν και ελέγχθηκαν η   οριοθέτηση του βόρειου τμήματος του 

ρέματος «Χρυσοβαλάντου» και τμήματος του ρέματος «Κατσαμπαδιανού».  

 Με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και επιτόπιες 

μετρήσεις έγινε  ο οριστικός καθορισμός των συντεταγμένων των ορίων των 

οικισμών της Κνωσού (Μακρύ Τείχος-Μπουγάδα Μετόχι-Βλυχιά –Αγ. 

Ειρήνη). 

 Εισήγηση προς το ΔΣΗ και τις αρμόδιες υπηρεσίες για μελέτη Αναθεώρησης –

Επέκτασης Ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ και σύνταξη σχετικού φακέλου 

βάσει νομοθεσίας. 

 

 

Θυμίζουμε ότι ένα από πρώτα μελήματά μας 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.  

- Προς αυτήν την κατεύθυνση, ολοκληρώσαμε τη σύνταξη σχεδίου Κανονιστικής 

Πράξης για την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων 

εντός της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου, για την αναβάθμιση του 

δημόσιου χώρου και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εκθεμάτων-

εμπορευμάτων.   Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

- Αναμορφώσαμε και επιταχύναμε τη διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  και  εκδώσαμε  έναν συνοπτικό οδηγό για τις 

διαδικασίες αδειοδότησης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και ποτών (εστίαση, αναψυχή και 

λιανική διάθεση) να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους νόμιμα.  

 

 

Με βάση την κείμενη νομοθεσία αλλά και την παραπάνω κανονιστική διάταξη, 

το τμήμα ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προχωρά ετησίως στους 

απαραίτητους ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές.  

Το 2017 έγιναν 78 εκθέσεις αυτοψίας και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις.  
 

Ειδικά όσον αφορά τους χώρους εστίασης, η εκπεφρασμένη πρόθεση της δημοτικής 

αρχής η οποία υλοποιείται είναι ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τη νομιμότητα, θα 

υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Τέλος, το τμήμα ελέγχου κατασκευών, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του 

νόμου 4495/2017 για τα αυθαίρετα, στέλνοντας συγκεκριμένες προτάσεις, αρκετές 

εκ των οποίων συμπεριελήφθησαν στις διατάξεις του.  

 

15. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

Έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η κατάσταση που βρήκαμε στην 

Δημοτική Περιουσία όταν αναλάβαμε ήταν χαώδης. Από την πρώτη ημέρα της θητείας 

μας ξεκινήσαμε την προσπάθεια να βάλουμε μια τάξη και τα αποτελέσματα σήμερα 

είναι ενθαρρυντικά.  Από τον Σεπτέμβριο του 2014  μέχρι σήμερα προστέθηκαν στη 

Δημοτική Περιουσία περισσότερα από 200 ακίνητα, αστικά και αγροτικά. Κυρίως, έχει 
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αυξηθεί σημαντικά η γνώση που έχουμε πια για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, κάτι 

που βοηθά και στην καλύτερη αξιοποίησή της.  εντούτοις η προσπάθεια συνεχίζεται 

καθημερινά.  

 

- Παράλληλα, το τμήμα Δημοτικής Περιουσίας βοήθησε σημαντικά στην 

τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και χρήσης του Κουμπέ. 

- Έχει συντάξει μελέτη αξιοποίησης των μη αξιοποιημένων δημοσίων ακινήτων 

εντός του Δήμου Ηρακλείου, βάση της οποίας διεκδικούμε την παραχώρησή 

τους.  

 

Ακόμη, μέσα στο 2017, το ίδιο τμήμα προέβη μεταξύ άλλων στα παρακάτω:  

- Ενέργειες για τις δημοπρασίες μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 35ου 

Δημοτικού σχολείου, του νηπιαγωγείου Βασιλειών, του 2ου και του 7ου 

νηπιαγωγείων Ηρακλείου. 

- Ενέργειες για συγκρότηση Επιτροπών: 1) Δημοπρασιών για αγορές – πωλήσεις - 

εκμισθώσεις - μισθώσεις ακινήτων, 2) Εκτίμησης (με χρέη Καταλληλότητας) για 

αγορές - πωλήσεις - εκμισθώσεις - μισθώσεις ακινήτων και 3) Καταλληλότητας 

και επιλογή χώρων κατάλληλων για ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά 

κτηρίων κατάλληλων για την στέγαση σχολικών μονάδων, για το έτος 2018. 

- Ενέργειες προκειμένου να μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία των παρακάτω 

σχολείων  στο Δήμο Ηρακλείου: 45ο δημοτικό, 3ο ειδικό δημοτικό και ειδικό 

νηπιαγωγείο, 52ο δημοτικό και  2/θέσιο νηπιαγωγείο,  13ο νηπιαγωγείο, 43ο 

δημοτικό, 54ο νηπιαγωγείο, 5ο γυμνάσιο, 11ο ΓΕΛ, δημοτικό και νηπιαγωγείο 

Κάτω Ασιτών, δημοτικό και νηπιαγωγείο Αγίου Μύρωνα, λύκειο Ν. 

Αλικαρνασσού, γυμνάσιο Ν. Αλικαρνασσού.  

- Συνεχής διόρθωση - συμπλήρωση στοιχείων κληροδοτημάτων, διεκπεραίωση 

σχετικής αλληλογραφίας και προσπάθεια επίλυσης εκκρεμοτήτων. 

   

16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου και η εκμετάλλευση όλων των 

δυνατοτήτων που μας προσφέρει η τεχνολογία ώστε να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις 

παροχές μας προς τους δημότες, αποτελεί το βασικό μέλημα του τμήματος 

προγραμματισμού.  
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Ήδη από την πρώτη ημέρα της θητείας μας καθιερώσαμε τη ζωντανή, διαδικτυακή 

μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε οι πολίτες να έχουν τη 

δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον Δήμο Ηρακλείου.  

Επίσης, από το 2016 δημιουργήσαμε την εφαρμογή για κινητές συσκευές «Δημότης 

Ηρακλείου».  Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  

- Δήλωση Προβλημάτων  - υποβολή αιτημάτων μέσω κινητού και διασύνδεση με το 

υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Δήμου. Η δήλωση των 

προβλημάτων, με την επισύναψη φωτογραφιών και την καταγραφή της 

τοποθεσίας, θα μπορεί να γίνεται επιτόπου ή εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου, 

να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται αργότερα. 

- Τα Νέα του Δήμου 

- Οι Εκδηλώσεις της πόλης 

- Κοινωνικά Δίκτυα - Δυνατότητα διασύνδεσης με τα socialmedia 

- Χρήσιμα Τηλέφωνα 

- Χάρτης με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος π.χ. δημοτικά κτήρια & υπηρεσίες, 

δημόσιες επιχειρήσεις, πάρκα, γήπεδα, θέσεις parking, κ.λπ. με πληροφορίες για 

κάθε σημείο και οδηγίες μετάβασης. 

- Μηχανισμός αποστολής Pushnotifications (μηνύματα μέσα από την εφαρμογή) για 

την καλύτερη επικοινωνία του Δήμου με τους δημότες. Λειτουργία Εφαρμογής 

Διακίνησης Εγγράφων και εκπαίδευση υπαλλήλων. 

- Επιπλέον, προχωρήσαμε στην Αναβάθμιση Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών (GIS) της Πολεοδομίας (gis.heraklion.gr), προσφέροντας ένα 

πολύτιμο εργαλείο στους επαγγελματίες και τους πολίτες, το οποίο απλοποιεί τη 

ζωή τους αφού διαθέτει ακόμη και παροχή βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή 

στον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου χρήστη, χωρίς καμία γραφειοκρατία και 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στην υπηρεσία. 

- Μέσα στο 2017 επανασχεδιάστηκε η κεντρική διαδικτυακή πύλη του Δήμου 

Ηρακλείου, για να είναι λιτή, σύγχρονη  και ειδικά προσαρμοσμένη στην 

λειτουργικότερη παρουσίαση σε κινητές συσκευές και την πληρέστερη προβολή 

των υπηρεσιών της με έμφαση την Ενημέρωση, τον Πολιτισμό, τις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες και την Ανθεκτική Πόλη. 

 

Άλλες διαδικτυακές πύλες του Δήμου Ηρακλείου:   

- Διαδικτυακή πύλη για την Έξυπνη Πόλη (www.heraklionsmartcity.gr).  

- Εφαρμογή Διαχείρισης Πρασίνου (prasino.heraklion.gr).  

- Διαδικτυακή πύλη για τα Γλυπτά του Ηρακλείου (www.heraklionsculptures.gr).  

- Διαδικτυακή Πολιτιστική Πύλη (www.heraklionculturalcity.gr). 

- Αναβαθμίστηκε η διαδικτυακή πύλη για την Καστρινή Αποκριά (www.kastrino-

karnavali.gr). 

- Αναβαθμίστηκε η διαδικτυακή πύλη για τη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

(www.vikelaia.gr). 

- Προχωρά η δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού. 

http://www.heraklionsculptures.gr/
http://www.heraklionculturalcity.gr/
http://www.kastrino-karnavali.gr/
http://www.kastrino-karnavali.gr/
http://www.vikelaia.gr/
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- Προχωρά η δημιουργία Διαδικτυακής Τουριστικής Πύλης. 

 

Παράλληλα, το ασύρματο δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου είναι ηδη το μεγαλύτερο 

δημόσιο ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης της Ελλάδας και διαρκώς μεγαλώνει. 

Σήμερα διαθέτει 130 σημεία πρόσβασης σε κεντρικές πλατείες, εξωτερικούς χώρους 

αναψυχής και σε χωριά της περιοχής. 

Από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι σήμερα, το δίκτυο έχει υπερδιπλασιαστεί σε 

έκταση, χωρητικότητα χρηστών καθώς και σε ταχύτητα.  
 

17. ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Είτε ως κέντρο επιμόρφωσης, είτε ως συντονιστής, είτε ως συμπληρωματικός 

εκπαιδευτικός φορέας και πάντα σε συνεργασία με τους κυρίως εκπαιδευτικούς 

φορείς, ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει καθηγητές, μαθητές και γονείς, εμπράκτως, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων του, στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση του μαθησιακού 

ορίζοντα της πόλης, μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και με καινοτόμες 

δράσεις.  

Με αυτούς τους στόχους, μέσα στο 2017, η Αντιδημαρχία Παιδείας επέδειξε 

σημαντική δράση σε μια σειρά από τομείς:  

 - Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Δια Βίου Μάθηση: «Ηράκλειο…Η πόλη 

που Μαθαίνει».   

 - Ένταξη του Δήμου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco για τις «Πόλεις που 

Μαθαίνουν». 

  - Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια: 3o Διεθνές Συνέδριο για τη Δια Βίου Μάθηση 

στο  Cork της Ιρλανδίας με θέμα: «Παγκόσμιοι στόχοι-τοπικές δράσεις: Δια Βίου 

Μάθηση για όλους το 2030».  

  - Oργάνωση του 1ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου με τίτλο: 

«Είμαι κι εγώ Εδώ» (21 με 30 Ιουνίου 2017) 

  - Οργάνωση  και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ηρακλείου: Ξεκίνησε 

το 2014 στο Τρίτο Δημοτικό Διαμέρισμα και πλέον λειτουργεί και στα 4 Δημοτικά 

Διαμερίσματα, καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών. Τα μαθήματα στο 

Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου παρακολουθούν 200 και πλέον 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υποστήριξη 50 εθελοντών 

καθηγητών.  

  - Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος 

«Πρότυπο Σχολικό Κυλικείο» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης.  

  - Συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια: Μνημόνιo Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας και Δήμου Ηρακλείου. 

  - Διοργάνωση του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (17 Μαρτίου 2017). 

  - Συνεργασία με ξένες Ορχήστρες: «Συνάντηση Φιλαρμονικών» με τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα Δήμου Ηρακλείου και την Ορχήστρα Πνευστών της Ράουμα (Φινλανδίας). 

 - Mουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηρακλείου 

με την Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα. 

 - Υπεγράφη η σύμβαση «Δρομολόγια Ζωής» ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και το 

ΤΕΙ Κρήτης.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας 

σε εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου και στους 
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γονείς των μαθητών. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Διά Βίου Μάθηση του Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο: 

Η πόλη που Μαθαίνει» και στόχο έχει την βελτίωση των γνώσεων, των στάσεων και 

των συμπεριφορών τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σε θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

 

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων: 
*  «Τα έξυπνα παιχνίδια ως ανθρώπινη προστασία». 

*  «Οδική ασφάλεια» σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης.  

*   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας για τα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. 

* «Μουσική παραγωγή με Η/Υ για μαθητές» σε συνεργασία με τον τομέα 

Ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής και αυτοματισμού ΙΙ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου 

Ηρακλείου. 

 

- Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων: 

 «Παιδεία και Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη».  

 «Βιωματικές δράσεις σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Η παιδεία 

Οδηγεί». 

 «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα σχολεία και στα σχολικά κυλικεία». 

 «Πρόληψη, Συνέργεια και Ενδυνάμωση της Σχολικής Κοινότητας».  

 «Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση». 

 - Ομάδες Επιμόρφωσης γονέων και μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 - Σεμινάρια επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Τέλος, το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά στο 

Πρόγραμμα «Ηράκλειο… μια πόλη που μαθαίνει», με τις παρακάτω δράσεις: 

- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε Γονείς για την «Ασφαλή Πλοήγηση στο 

Διαδίκτυο» και τις «Εξαρτήσεις στην Εφηβεία». 

- Βιωματικά Εργαστήρια για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης με θέματα: «Διαχείριση συγκρούσεων και 

πρακτικές για την  καλλιέργεια κλίματος αποδοχής και συνεργασίας στην τάξη» 

και «Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία».  

- Ετήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Εργαστηρίων σε Εκπαιδευτικούς  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Στα χρόνια της Εφηβείας». 

- Βιωματικά Εργαστήρια σε ομάδες εφήβων Μαθητών με θέματα: «Εφηβεία και 

Εξάρτηση», «Διαφήμιση και Αλκοόλ», «Ενίσχυση της Αυτορρύθμισης» και 

«Αποχαιρετώ το δημοτικό - Χαιρετώ το γυμνάσιο». 

-  Δικτύωση με Κοινότητα – Φορείς: Ενημερωτικές Συναντήσεις με Ιερείς της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων που 
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σχετίζονται με τις εξαρτήσεις, την ψυχική υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό» 

και διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας στις 

Σύγχρονες Κοινότητες». 

 

18.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Από την ημέρα της επανασύστασής της,  στις 22 Μαΐου του 2016, η Δημοτική 

Αστυνομία, επιφορτίστηκε με τον καθήκον της τήρησης της νομιμότητας σε μια σειρά 

ζητημάτων. Παρά το γεγονός ότι λειτουργεί με προσωπικό μόλις 20 ατόμων (ο ενεργός 

αριθμός είναι μικρότερος λόγω αδειών), η παρουσία της είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

οι καθημερινές προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών που την απαρτίζουν, 

αποδίδουν καρπούς.  

Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα από την πρώτη κιόλας στιγμή της εφαρμογής των νέων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ο ρόλος της Δημοτικής 

Αστυνομίας υπήρξε καταλυτικός.  

Πέραν τούτου, το 2017, το τηλεφωνικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας δέχτηκε  

4.322 καταγγελίες, που αφορούσαν σε θέματα καθαριότητας, στάθμευσης, κατάληψη 

κοινοχρήστων χώρων, εγκαταλελειμμένα οχήματα, σκυλιά (μέχρι να διευκρινιστεί ότι 

αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛ. ΑΣ.) κ.λπ 

- Ειδικά σε ζητήματα καθαριότητας, έχουν επιβληθεί σε 51 περιπτώσεις πρόστιμα, που 

αφορούν κοπή δένδρων, αφισσορύπανση, πλανόδιο εμπόριο και στάθμευση δίπλα 

σε κάδους.  

- Σε ζητήματα πλανοδίου εμπορίου και λαϊκών αγορών έχουν επιβληθεί 60 πρόστιμα που 

αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και της πόλης  του Ηρακλείου. 

-  Επίσης υπήρχε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων για την καταγραφή των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και έγιναν 713 εκθέσεις κοινόχρηστου 

χώρου.  

- Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο του 

Ηρακλείου και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για 

αυθαίρετες κατασκευές κοινόχρηστων χώρων σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Πολεοδομίας. Εκτελέστηκαν 20 εντολές Σφράγισης και Αποσφράγισης 

καταστημάτων, και επιδόθηκαν 488  έγγραφα, τα οποία εκδόθηκαν από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για άμεση επίδοση. 

- Όσο αφορά στις κατασχέσεις, από περιπολίες και μετά από καταγγελίες κατασχέθηκαν 

1577 παράνομα προϊόντα, τα οποία καταστράφηκαν άμεσα από την Υπηρεσία και 

συντάχθηκαν 64 Εκθέσεις Κατάσχεσης. 

- Τέλος σε θέματα που αφορούν τον Κ.Ο.Κ. έχουν βεβαιωθεί     28.033       κλήσεις για 

παράνομη στάθμευση. Περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στο ιστορικό κέντρο, όπου 

η αστυνόμευση είναι συνεχής. Ειδικότερα στους πεζόδρομους έχουν βεβαιωθεί 12 

παραβάσεις που αφορούσαν την κίνηση οχημάτων σε αυτούς. Τέλος έχουν 

αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) σε 624 

οχήματα.  

  

Επί της ουσίας, η ορθότητα της απόφασής μας για την επανασύσταση της Υπηρεσίας, 

επιβεβαιώνεται καθημερινά. Πρέπει, πάντως να επισημανθεί ότι η Δημοτική Αστυνομία, 
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ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να υποκαταστήσει όλες τις αρχές της πόλης (ΕΛ.ΑΣ., Τροχαία, 

Λιμενικό  κ.α.).  

Σε κάθε περίπτωση, η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας υπηρετεί μια από τις βασικές 

πολιτικές επιδιώξεις της παρούσας  δημοτικής αρχής: Την εμπέδωση, δηλαδή, της 

πεποίθησης ότι η ανομία, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας,  δεν είναι ανεκτή. 

Θεωρούμε κάθε μέρα που περνά, όλο και περισσότεροι δημότες το αντιλαμβάνονται. 

Και όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί, αργά ή γρήγορα θα το αντιληφθούν κι αυτοί.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου και το 2017 έφερε εις πέρας τον 

συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την συνεργασία τους με τις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες, σε καταστάσεις που απαιτούσαν επιφυλακή. Επιπλέον, 

συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Paces (το οποίο περιλάμβανε  ασκήσεις 

ετοιμότητας σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης και διοργάνωσε ενημερωτικές 

ημερίδες και σεμινάρια για τους δημότες).  

 

 

19. ΔΕΥΑΗ 

 

Το 2017 ήταν ταυτόχρονα δύσκολη αλλά και καλή χρονιά για την ΔΕΥΑΗ. 

Δύσκολη, διότι το περασμένο καλοκαίρι η πόλη βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με 

την λειψυδρία και αρκετοί δημότες υπέστησαν  σημαντική ταλαιπωρία.   

Παρότι η έλλειψη νερού αποτελεί το νούμερο 1 πρόβλημα της πόλης εδώ και 

δεκαετίες και δεν προέκυψε ξαφνικά τον Αύγουστο του 2017, όπως 

προσπάθησαν ορισμένοι να πείσουν τους Ηρακλειώτες, εμείς αναλάβαμε το 

μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και  - δια του Δημάρχου Βασίλη 

Λαμπρινού -  ζητήσαμε για αυτό συγγνώμη.  

Παράλληλα όμως, μέσα στο 2017 διεκδικήσαμε και χάρις στην πολύτιμη αρωγή 

των βουλευτών Ηρακλείου πετύχαμε την εξάλειψη των προσαυξήσεων του 

δανείου της Επιχείρησης (ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ). Κάτι που σε συνδυασμό 

με την χρηστή διαχείριση στα οικονομικά της ΔΕΥΑΗ από το 2014 κι 

έπειτα,  μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουμε δυναμικά προς την 

υλοποίηση του σχεδιασμού μας, ώστε το πρόβλημα της λειψυδρίας 

βραχυπρόθεσμα να αμβλυνθεί και μεσοπρόθεσμα να λυθεί, ανεξάρτητα από την 

ετήσια κατάσταση του Φράγματος Αποσελέμη.  

 

Νέες γεωτρήσεις, αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και 

αντικατάσταση των υδρομέτρων που δεν λειτουργούν είναι τα έργα που έχουμε 

δρομολογήσει ήδη προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση:  

Συγκεκριμένα:  

-              Ο ανάδοχος του Έργου «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

σε διάφορες περιοχές της πόλης Ηρακλείου (περιοχή Χρυσοπηγής, Παγκρητίου 

Σταδίου κ.λπ) εγκαταστάθηκε και ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες.   

-              Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την Αντικατάσταση των δικτύων 

Ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς – Θέρισσος και ο ανάδοχος θα ξεκινήσει 

εργασίες προς τα τέλη Απριλίου.    
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-              Ο ανάδοχος του έργου διάνοιξης 8 νέων γεωτρήσεων ξεκίνησε ήδη τις 

εργασίες. Εκτιμούμε ότι οι 2 εκ των 8, θα ενεργοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι .   

-              Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση σημαντικών, όσο και 

απαραίτητων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Ηρακλείου.  Ο 

ανάδοχος του έργου αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων (Παπα Γιάννη Σκουλά, 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Ηρακλή) ευελπιστούμε θα ξεκινήσει τις εργασίες 

μέσα στον Απρίλιο.  

-         Προχωρά το έργο Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης επεξεργασμένων 

λυμάτων στον οικισμό Αγίου Σύλλα.  

 - Συνεχίζονται οι εργασίες - παρεμβάσεις προκειμένου να καταστούν 

λειτουργικά τα δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή της Φορτέτσας. 

 - Δημοπρατήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση 7000 περίπου υδρομετρητών 

,οι οποίοι θα αντικαταστήσουν ισάριθμους που δεν λειτουργούν. Το έργο 

εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σε περίπου 3 μήνες.  

 - Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου για την αντικατάσταση των δικτύων 

ύδρευσης  στις περιοχές Δειλινο, Ακαδημίας, Αλικαρν/σός (από το πρόγραμμα 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ)   

Επίσης, πέραν των μελετών των οποίων ξεκίνησε η υλοποίηση, έγιναν και οι 

παρακάτω μελέτες:   

-              Ολοκληρώθηκε, η Οριστική Μελέτη του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού 

δικτύου (Δεξαμενές- Αντλιοστάσιο-Αγωγοί) για αξιοποίηση επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων στην Αγροτική Περιοχή Βασιλειών-Αγ. Σύλλα-Αγ. 

Βλάσση του Δήμου Ηρακλείου».  

-              Συντάχθηκε η μελέτη «Έργα συλλογής ομβρίων για την προστασία των 

εγκαταστάσεων Παιδικού Χωριού SOS στην περιοχή Φοινικιάς – Ηράκλειο 

Κρήτης».  

 -Ανατέθηκε η εκπόνηση μελετών για δίκτυα άρδευσης στις περιοχές Φοινικιά, 

Μαλάδες, Κάμπος Αγίου Σύλλα  και στην ευρύτερη περιοχή της Συλλάμου .  

Οι παραπάνω περιοχές θα απορροφήσουν όλη την ποσότητα τριτοβάθμιας 

εκροής , η οποία είναι προς διάθεση (περίπου 12.000 m3)   

Τέλος, η εκμετάλλευση του γλυκού νερού του Αλμυρού κατά τους χειμερινούς 

μήνες καθώς και η αφαλάτωση, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, 

αποτελούν βασικούς πυλώνες του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μας.  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την απαραίτητη συνεργασία των δημοτών, 

από τους οποίους ζητάμε να μην καταναλώνουν νερό αλόγιστα για άρδευση 

γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών , πλύσιμο αυτοκινήτων , αυλών κ.λ.π , μας δίνουν 

βάσιμες ελπίδες ότι το καλοκαίρι του 2018, παρά την προηγηθείσα ανομβρία,  θα 

είναι καλύτερο από το προηγούμενο.  

Το πρόβλημα δεν λύνεται ασφαλώς μέσα σε λίγους μήνες, ούτε μέσα τρία χρόνια, 

Εμείς, όμως, θέτουμε τις βάσεις, ακριβώς όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, 

ώστε στο προσεχές μέλλον, το Ηράκλειο να απαλλαγεί οριστικά και αμετάκλητα 

από τα ντεπόζιτα στις ταράτσες.  
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20. ΔΕΠΤΑΗ 

 

Το 2017 ήταν ένα σημαντικό έτος για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο 

Ηρακλείου.  Το έργο, το οποίο δίχως ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου παρουσίαζε 

σημαντική καθυστέρηση, επανήλθε σε τροχιά ολοκλήρωσης, χάρις και στους 

χειρισμούς της διοίκησης της ΔΕΠΤΑΗ.  Πλέον, οι εργασίες προχωρούν με ταχείς 

ρυθμούς και βάση χρονοδιαγράμματος, το ΠΣΚΗ θα έχει παραδοθεί στο κοινό, πριν 

το τέλος του 2018. Ταυτόχρονα, εξετάζεται και το πλέον πρόσφορο νομικό πλαίσιο 

για την λειτουργία του, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα της 

ολοκλήρωσης της κατασκευής του. 

Παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Προσωρινής  Παραλαβής της Α’ Φάσης 

ώστε να καλυφθούν οι εκκρεμότητες και να παραληφθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις 

το έργο. Έχει επίσης δοθεί διαρκής εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία για την 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ενεργειών του Αναδόχου. Η διαδικασία 

είναι σε πλήρη εξέλιξη.  

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η απόφαση του ΚΑΣ να κάνει δεκτή την προσφυγή 

του Δήμου Ηρακλείου και να δώσει άδεια για την επαναλειτουργία του Κουμπέ, ως 

καφενείου και ανακτήσει το ρόλο του ως παραδοσιακού σημείου συνάθροισης για 

τους Ηρακλειώτες. Η διαδικασία προχωρά και ο Κουμπές αναμένεται να ανοίξει και 

πάλι σύντομα.    

Μέσα στο 2017, πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση στο δημοτικό κατάστημα «Μαρίνα», 

ενώ στην Ακτή Καρτερού που ανακαινίστηκε πλήρως από την παρούσα δημοτική 

αρχή και λειτουργεί πλέον υποδειγματικά, τοποθετήθηκε ειδική ράμπα για την 

πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα.  Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αγοράς 

των εξοπλισμών που ενοικιαζόταν τα προηγούμενα έτη, καθώς και η αξιοποίηση από 

την ίδια την επιχείρηση του τμήματος που τα προηγούμενα χρόνια ενοικιαζόταν από 

ιδιώτη. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση του 2017 (μέχρι και τα τέλη 

Οκτωβρίου) ήταν:  

Έσοδα 2.368.360€ 

Έξοδα 2.061.384€ 

 

 

21. ΔΗΚΕΗ 

 

Η ΔΗΚΕΗ συνέχισε και το 2017 να βοηθά ουσιαστικά το δημοτικό έργο στους 

βασικούς τομείς των αρμοδιοτήτων της που είναι:  

- Ο Πολιτισμός 

- Η Κοινωνική Πρόνοια 

Στον τομέα του Πολιτισμού, η ΔΗΚΕΗ διαχειρίζεται:  

- Την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης (Δήμου Ηρακλείου). Μια εξαιρετικά 

σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2016 απ’ την ανάγκη  να μυηθούν οι 

σπουδαστές μουσικής που ζουν στην Κρήτη στην ερμηνεία έργων μουσικής για 

ορχήστρα. Πλέον, χάρις στην αμέριστη βοήθεια του διεθνούς φήμης μαέστρου 

Μίλτου Λογιάδη και των εξαιρετικών μουσικών και δασκάλων που διδάσκουν τα 

παιδιά, έχει δημιουργηθεί ένα μουσικό σύνολο υψηλού επιπέδου που μαγεύει το 

κοινό σε κάθε της εμφάνιση (πρόσφατο παράδειγμα η χριστουγεννιάτικη συναυλία 
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στην κατάμεστη Βασιλική του Αγίου Μάρκου), το οποίο ευελπιστούμε ότι 

σύντομα θα αρχίσει να τροφοδοτεί με μέλη και τις μεγάλες Συμφωνικές Ορχήστρες 

της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Οι συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 

Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου το 2017 ήταν οι εξής:  

- Εκδήλωση μνήμης για τα 60 χρόνια από το κλείσιμο του Λεπροκομείου στη 

Σπιναλόγκα, στο νησί της Σπιναλόγκας 

- Συναυλία με διασκευές των Beatles στο Φεστιβάλ Τέχνης & Λόγου 

«Ταξιδεύοντας…Αγγλία» για το Έτος «Ν. Καζαντζάκη» στο Μουσείο «Ν. 

Καζαντζάκη» στη Μυρτιά. 

- Συναυλία για τον εορτασμό της Επετείου για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου από τα 

γερμανικά στρατεύματα Κατοχής του ’43 στο Πανδημοτικό Ηρώων Σελί, Αμιρά 

Βιάννου. 

- Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου 

- Το Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου, στο οποίο φοιτούν πλέον 351 παιδιά  από τα 92 

παιδιά που φοιτούσαν όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση του Δήμου, 

μεταστεγάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου όπου και συνεχίζει να 

προσφέρει μουσικές σπουδές υψηλού επιπέδου και να εξελίσσεται, με τη 

δημιουργία νέων μουσικών συνόλων (εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, 

παραδοσιακών οργάνων, έντεχνης μουσικής, αρμονίων, κιθάρων  και χορωδίας 

παιδικής - νεανικής - γονέων), την προσθήκη διδασκαλίας νέων οργάνων (Όμποε, 

Φαγκότο κτλ.) κ.α. Επιπλέον το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου φροντίζει για την παροχή 

δωρεάν μαθημάτων, με κοινωνικά κριτήρια.  

- Τις χορωδίες: Νεανική – Παιδική και Μικτή. Αμφότερες συμμετείχαν σε 

περισσότερες από 30 εκδηλώσεις του Δήμου μέσα στο 2017, αποσπώντας πολύ 

καλά σχόλια για την παρουσία τους.  

- Επίσης, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που επαναλειτούργησε το 2016 μετά 

από χρόνια εγκατάλειψης, προσέφερε μέσα στο 2017 ενημέρωση και εκπαίδευση 

στο κρίσιμο ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής σε 10. 028 παιδιά.  

Επιπλέον η ΔΗΚΕΗ, υλοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» στην Πλατεία Ελευθερίας. Έναν χριστουγεννιάτικο 

χώρο, ο οποίος συγκέντρωσε κατά τα διάρκεια των εορτών χιλιάδες επισκέπτες, στους 

οποίους προσέφερε δεκάδες δωρεάν δράσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

Άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε, οικονομικά ή οργανωτικά  

η ΔΗΚΕΗ:  Απόκριες 2017, 3ο  Φεστιβαλ προώθησης  Κρητικών προϊόντων 2017 

«Εκτός Πόλης», Cinema on the Road,  2ο Τέχνη Καθ’ οδόν,  3ο φεστιβάλ «Κρήτη, μια 

ιστορία, πέντε συν ένας πολιτισμοί».  

Και σε πάνω από 145  εκδηλώσεις φορέων που ζητήθηκε η στήριξή της.  
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Όσον αφορά την Κοινωνική Πρόνοια η ΔΗΚΕΗ διαχειρίζεται: 

Α) Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Συνολικά στο Δήμο 

Ηρακλείου λειτουργούν τέσσερα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  στο 

Τέμενος, την Παλιανή, την Αλικαρνασσό και την Αγία Τριάδα και εξυπηρετούνται 65 

άτομα.  

Β) Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Σήμερα λειτουργούν 12 δομές με κύριο 

μέλημα τους την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα 

(άνδρες και γυναίκες)  αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ). Ο αριθμός των 

εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 1177 άτομα μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα έχουμε 

•  2 Δομές στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους, 

•  1 Δομή στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής, 

•  2 Δομές στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνη 

•  1 Δομή στη Δημοτική Ενότητα Αλικαρνασσού 

•  6 Δομές  στο Ηράκλειο (Αγ.Τριάδα, Φορτέτσα, Κατσαμπά, Θέρισος, 

Αγ.Δημήτριος, Πόρος)  

Γ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών 

που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, εκτός σχολικού ωραρίου και η 

σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή 

μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Το 

2017 δημιουργήσαμε ένα νέο ΚΔΑΠ στον Μασταμπά-Θέρισσο και συνολικά μέχρι 

τώρα λειτουργούν 9 ΚΔΑΠ σε όλο το Δήμο τα οποία  εξυπηρετούν  890 παιδιά 

εγκεκριμένα. Όλες οι υπηρεσίες των ΚΔΑΠ παρέχονται δωρεάν. 

 

22. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

Η προσπάθεια βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και των λειτουργιών των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών συνεχίστηκε και το 2017 από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συγκεκριμένα: 

- Έγιναν σημαντικές βελτιωτικές παρεμβάσεις, τόσο σε αύλειους χώρους (ΣΤ’, ΚΒ’, 

Γ’, Α’, ΙΑ’, Ι’) όσο και σε εσωτερικούς χώρους των ΚΕΠΑ (επίπλωση, κουζίνες, 

χώρους υγιεινής, πατώματα, παιχνίδια εξ. χώρου κτλ) 

- Εκτός από τις τρεις νέες δομές που ξεκίνησαν την λειτουργία τους κατά την θητεία 

της παρούσας δημοτικής αρχής  (Παιδικοί Σταθμοί Πανεπιστημίου, ΙΣΤ’ - Αγία 

Αικατερίνη, έργο σχεδιασμένο από την προηγούμενη δημοτική αρχή και Κέντρο 

Παιδικής Μέριμνας) που αύξησε τη χωρητικότητα των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών σημαντικά (περισσότερα από 200 παιδιά) , ιδρύθηκαν νέα βρεφικά 
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τμήματα σε υπάρχουσες δομές (ΚΕΠΑ Νέας Αλικαρνασσού και Α ΚΕΠΑ) με 

αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό της δυνατότητας φιλοξενίας βρεφών. 

- Ολοκληρώνεται η εκπόνηση και κατάθεση μελετών ενεργιακής αναβάθμισης για 

οκτώ παιδικούς σταθμούς.  

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικτυακή σύνδεση όλων των Παιδικών Σταθμών με την 

Υπηρεσία μας έτσι ώστε να επιτευχθεί η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία και λειτουργία τους.  

- Εντάχθηκε και εφαρμόζεται πρόγραμμα αθλητικής διαπαιδαγώγησης στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και έπεται η Μουσειακή και κυκλοφοριακή 

αγωγή. 

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2017, ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ προχώρησε στην απαλλαγή από 

την υποχρέωση καταβολής τροφείων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς,  για επιπλέον 61 οικογένειες. Μετά από ομόφωνη απόφαση του 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ, τα εισοδηματικά όρια για την απαλλαγή μιας οικογένειας από την 

μηνιαία εισφορά στους δημοτικούς σταθμούς αυξάνονται: 

- Για οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά, από 6.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα σε 8.000 ευρώ.  

- Για οικογένειες με 3 παιδιά και άνω και έναν γονέα κατά 67% ΑΜΕΑ, από 

10.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σε 12.000 ευρώ. 

Στην πρώτη κατηγορία ωφελήθηκαν συνολικά 127 οικογένειες (51 επιπλέον των μέχρι 

τότε ωφελουμένων)  

Στην δεύτερη κατηγορία συνολικά 37 οικογένειες (10 επιπλέον των μέχρι τότε 

ωφελουμένων). 

Εντός του 2018 τα όρια θα αυξηθούν στα 12.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 

στα 20.000 ευρώ για την δεύτερη, ώστε να ωφεληθούν ακόμα περισσότερες 

οικογένειες.  

 

Θυμίζουμε ότι: Από το 2016 έχει ξεκινήσει η  εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής 

αίτησης και μοριοδότησης  για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, κάτι που 

καθιστά τη συγκεκριμένη διαδικασία απλούστερη για τους δημότες και κυρίως 

απολύτως διαφανή. 

Τέλος, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων έχει κατατεθεί, στο 

Υπουργείο Οικονομικών, μελέτη βάσει των ήδη υπαρχόντων αναγκών του Δήμου, με 

σκοπό την εξεύρεση πόρων για την καλύτερη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. 
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23. ΔΕΠΑΝΑΛ 

 

Και το 2017 η ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσίασε αύξηση στα ταμειακά της διαθέσιμα που στις 

31/12/2017 ανερχόταν 1.139.402 ευρώ.  Το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν 954.768 

ευρώ και το 2014 553.231 ευρώ.  

Τα περισσότερα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από τη διαχείριση του πάρκινγκ 

στην Νέα Αλικαρνασσό, στο οποίο έχει προχωρήσει, μεταξύ άλλων σε αναβάθμιση 

εξοπλισμού, εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, εγκατάσταση 

ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης του κοινού κ.α.  

Επίσης προχωρά με γοργούς ρυθμούς η μετεγκατάσταση της Ιχθυαγοράς σε κτίριο που 

τροποποιείται εντός της Νέας Λαχαναγοράς. Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΑΛ μετά 

από τη διενέργεια διαγωνισμού και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.  

Ακόμη,  η Εταιρεία συνέχισε να στηρίζει σχολεία, συλλόγους, αθλητικά σωματεία κ.α. 

και το 2017 με χορηγίες ύψους 209.590,40 ευρώ. 

 

 

 

 

 

24. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βασίλης Λαμπρινός, 2813409101-03, mayor@heraklion.gr 

 

ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευγενία Στυλιανού, 2813409104, 
ggrammateas@heraklion.gr 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Αριστέα Πλεύρη - 2813-409108, plevri@heraklion.gr 

Αναπληρώτρια Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Εθελοντισμού και 

Μνημείων.  

 

Πέτρος Ινιωτάκης – 2813-409225, iniotakis@heraklion.gr,  

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού - Οργάνωσης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - 

Διαφάνειας - Περιβάλλοντος - Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισμού Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων 

 

Χαράλαμπος Μαμουλάκης, 2813-409620, mamoulakis@heraklion.gr 

mailto:mayor@heraklion.gr
mailto:ggrammateas@heraklion.gr
mailto:plevri@heraklion.gr
mailto:iniotakis@heraklion.gr
mailto:mamoulakis@heraklion.gr


 
89 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 

 

Γεώργιος Βλαχάκης, 2813-409408, vlaxakis@heraklion.gr 

Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης – Καινοτομίας.  

  

Γεώργιος Καραντινός, 2813-409110, karantinos@heraklion.gr 

Αντιδήμαρχος  Οικονομικών 

 

Μαρία Καναβάκη, 2813-409177, kanavaki@heraklion.gr 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών - 

Μετανάστευσης, ΚΕΣΑΝ  

 

Ιωάννης Αναστασάκης, 2813-409890, anastasakis@heraklion.gr  

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, 2813-409109, vardavas@heraklion.gr 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ 

 

Στυλιανή Αρχοντάκη, 2813-409105, arxontaki@heraklion.gr 

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, καταγραφής και 

αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας 

 

Μαρίνος Παττακός, 2813-409501, pattakos@heraklion.gr   

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και 

Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

  

Gian Andrea Paolo Garancini, 2813-409106, garancini@heraklion.gr  

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού 

 

Νίκος Φακουρέλης, 2810289320, prasino@heraklion.gr 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρασίνου 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΔΕΠΤΑΗ        Μηνάς Καπετανάκης  2810 229618 

ΔΕΥΑΗ         Γιάννης Ρασούλης  2810 529351 

ΔΗΚΕΗ        Γιώργος Τσαγκαράκης  2813 409838 

ΔΕΠΑΝΑΛ       Γιάννης Ξυλούρης  2810 390177 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ   Γιώργος Βουρεξάκης,   2810 300100 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ    Κωνσταντίνος  Βαρδαβάς 2813 409109 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Γρηγόρης Πασπάτης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μαρία Ξυλούρη - Ξημέρη 

mailto:vlaxakis@heraklion.gr
mailto:karantinos@heraklion.gr
mailto:kanavaki@heraklion.gr
mailto:anastasakis@heraklion.gr
mailto:vardavas@heraklion.gr
mailto:arxontaki@heraklion.gr
mailto:prasino@heraklion.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Αριστείδης Αθανασάκης 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

 
Gian Andrea Paolo Garancini, Δημήτρης 

Αγαπάκης, Νίκος Αγγελάκης, Γιάννης 

Αναστασάκης, Νεκτάριος Ανδρεαδάκης, Στέλα 

Αρχοντάκη – Καλογεράκη, Κώστας Βαρδαβάς, 

Γιώργος Βλαχάκης, Γιώργος Βουρεξάκης, Νίκος 

Γιαλιτάκης, Ευστράτιος Δαγκωνάκης, 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. 
 


