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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τον Σεπτέμβριο του 2019, χάρη στην ψήφο των δημοτών, είχαμε την τιμή να ξεκινήσουμε την δεύτερη θητεία μας
στην διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου.
Λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο του 2020, βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση: η πανδημία του
covid-19 άλλαξε την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, με τρόπο σαρωτικό.
Προφανώς, άλλαξε και την ζωή στην πόλη μας, και κατ’ επέκτασιν άλλαξε και τις προτεραιότητές μας.
Ωστόσο, το Ηράκλειο, ακόμα και εν μέσω πανδημίας covid 19 , εξακολουθεί να αλλάζει μέρα με τη μέρα προς το
καλύτερο!
Διαθέτει πλέον πολλούς καινούργιους ή πλήρως ανακαινισμένους κοινόχρηστους χώρους και προσφέρει στους
δημότες του καθώς και στους επισκέπτες πληθώρα επιλογών για άθληση, ψυχαγωγία, παιχνίδι, συνάντηση με
φίλους, σε ένα περιβάλλον περισσότερο πράσινο, σύγχρονο και ασφαλές.
Βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές του, με εμβληματικά έργα όπως η αντικατάσταση του δικτύου υδρεύσεως, οι
παρεμβάσεις συντήρησης στα σχολικά κτίρια, οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, οι παιδικές χαρές, τα τείχη.
Εξελίσσεται σε -κατά κοινή ομολογία- μια πόλη ολοένα και πιο καθαρή.
Αναδεικνύει με έργα και δράσεις την πολιτιστική κληρονομιά του, πρωτοπορεί στην παραγωγή καλλιτεχνικού
έργου, είναι εξωστρεφές και πρωτοπόρο.
Αναπτύσσει μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική που στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες.
Ασφαλώς και έχει ακόμα παθογένειες και προβλήματα, με τα οποία αναμετρούμεθα καθημερινά. Ωστόσο η
πρόοδος που συντελείται σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων μας είναι πια ορατή από τον καθένα και ουδείς
μπορεί να την αρνηθεί.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τα στελέχη της δημοτικής αρχής, είτε ανήκουν στην
Δύναμη Πολιτών, είτε στις συνεργαζόμενες παρατάξεις, «Ηράκλειο για όλους», «ΗράκλειΟΝ Αξίζει» και «Ηράκλεια
Πρωτοβουλία». Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνεργασία σε πολλά κρίσιμα
ζητήματα αλλά και για τις - σε πολλές περιπτώσεις - εποικοδομητικές διαφωνίες μας. Και ασφαλώς ευχαριστώ
ιδιαίτερα τους εργαζομένους του Δήμου, οι οποίοι έχουν αντεπεξέλθει άριστα στις δυσκολίες του covid-19 ,
κρατώντας τις υπηρεσίες μας όρθιες και λειτουργικές.
Δεν επαναπαυόμαστε ασφαλώς. Είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε ότι το τέλος της πανδημίας θα βρει την
κοινωνία κουρασμένη, με σοβαρά και πολυποίκιλα προβλήματα.
Για τούτο, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδίου μας για το μέλλον της πόλης, την οποία οραματιστήκαμε
ως Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου, εργαζόμαστε ακόμη πιο σκληρά και μεθοδικά, ώστε όταν τελειώσει η
περιπέτεια που ζούμε να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους δημότες μας, είτε με δράσεις και μέτρα ανακούφισης,
είτε με έργα μεγάλης αναπτυξιακής δυναμικής, είτε με παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα. Όμως όλοι μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση και να
φτιάξουμε ξανά την καθημερινότητά μας, ακόμα καλύτερη από πριν.
Ηράκλειο, Μάϊος 2021

Βασίλης Λαμπρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Τα παραπάνω εντάσσονται στον σχεδιασμό μας για αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων  της πόλης και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της, κατά τρόπο ώστε αυτή να ενταχθεί ενεργά στην ζωή των κατοίκων
και των επισκεπτών του Ηρακλείου.

Βασικοί άξονες της πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου:

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πράγματι οι δημότες, όχι μόνο έχουν αγκαλιάσει όλα αυτά
τα έργα, όπως δείχνουν με την καθημερινή παρουσία τους αλλά τα έχουν αγαπήσει κιόλας, καθώς μέχρι στιγμής
τα προσέχουν και φροντίζουν ώστε αυτά να παραμένουν καθαρά και ευπρεπή.

1.
2.
3.

Ηράκλειο, Ανθεκτική Πόλη
Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη
Ηράκλειο, πόλη 5+1 Πολιτισμών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – MΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19
1.

Λειτουργήσαμε δυο τηλεφωνικές γραμμές για τους δημότες:

•

2.

3.

4.

5.

6.

Την γραμμή Βοήθειας (2813409999), η οποία μαζί και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης
αιτημάτων απευθύνονται σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εξυπηρετούνται
μέσω του προγράμματος: «Βοήθεια στο σπίτι», κατ΄ οίκον, χωρίς να μετακινηθούν.
• Την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης (2813409990) για ανθρώπους που βιώνουν έντονο άγχος από τον
εγκλεισμό, τη μοναξιά και την απομόνωση.
Υλοποιήσαμε μια σειρά δράσεων και δύσκολων εγχειρημάτων (όπως η κατ’ οίκον διανομή του ΤΕΒΑ σε 2.557
άπορες οικογένειες , η καθημερινή διανομή συσσιτίου από τα Ιδρύματα Α.&Μ. Καλοκαιρινού στους τόπους
διαβίωσης των ωφελουμένων, σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών, η διανομή οπωροκηπευτικών στον
καταυλισμό των Ρομά κ.ά) προκειμένου να συνδράμουμε ουσιωδώς τους δημότες που έμειναν κλεισμένοι
στο σπίτι, λόγω της πανδημίας.
Και φυσικά, σε συνεννόηση με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εφαρμόζοντας τις σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις, σε ελαφρύνσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται οικονομικά από το lockdown.
Παράλληλα, προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις απαιτήσεις της εποχής, προχωρώντας με ταχύτερους ρυθμούς
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σήμερα παρέχουμε στους πολίτες 35 υπηρεσίες 4ου επιπέδου
(δηλαδή πλήρους ολοκλήρωσης των υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο , από την αίτηση ως την παραλαβή
του εγγράφου σε προσωπικό ψηφιακό αποθετήριο του Δημότη) καθώς και πληθώρα εργαλείων στους
εργαζόμενους ώστε να εφαρμόζουν απρόσκοπτα την τηλεργασία.
Τέλος, μέσα από το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου αλλά και άλλες αντίστοιχες
πλατφόρμες (Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο, κανάλι της Φιλαρμονικής, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
εξακολουθούμε να προσφέρουμε στους δημότες πολιτιστικές παραγωγές υψηλού επιπέδου, μέχρις ότου οι
συνθήκες επιτρέψουν να συναντηθούμε ξανά στους πολιτιστικούς χώρους της πόλης μας.
Συνολικά, η διοικητική λειτουργία του Δήμου και η απόδοση των υπηρεσιών στάθηκαν στο ύψος της δύσκολης
περίστασης, εν μέσω πανδημίας και σε πολλές περιπτώσεις, βελτιώθηκαν κιόλας, χάρη σε συγκεκριμένες
παρεμβάσεις (π.χ. τμήμα ΤΑΠ).

Με πιο απλά λόγια ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια μέχρι και
σήμερα, βρίσκεται εμπράκτως δίπλα στους δημότες του με κάθε τρόπο.
Πέρα από όσα σχετίζονται με τον covid -19 όμως, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε καθημερινά και σε όλους τους
υπόλοιπους τομείς των αρμοδιοτήτων μας, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον ορατά σε κάθε δημότη.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
1. Η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Πάρκου Γεωργιάδη.
2. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαμόρφωσης του ισόπεδου τμήματος στα Ενετικά Τείχη.
3. Η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου στην 62 Μαρτύρων.
4. Η ανακαίνιση – αναβάθμιση 25 παιδικών χαρών σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου (συνολικά έχουν  
αναβαθμιστεί περισσότερες από 40 την τελευταία τριετία).
5. Η έναρξη των εργασιών ανάπλασης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
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Στον τομέα της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δομών, ολοκληρώσαμε έργα όπως:
1. Η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Iλίου
2. Η ανέγερση του νέου ΚΔΑΠ – ΜεΑ στην Λεωφόρο Αριχεπισκόπου Μακαρίου
3. Η αποκατάσταση  του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα) κ.ά
Ενώ προχωρήσαμε σε πολλές και σημαντικές εργασίες συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων σε
ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ολοκληρώσαμε επίσης έργα μικρότερης εμβέλειας αλλά μεγάλης συμβολικής αξίας, όπως η ανακαίνιση της
αίθουσας «Μανόλης Καρέλλης» στην Ανδρόγεω και η ανάπλαση της οδού Ψαρομηλίγκων.
Ξεκινήσαμε, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, την λειτουργία τρίτης γραμμής Mini Bus, η οποία εξυπηρετεί
τα νότια προάστια και περιλαμβάνει δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – με αυτόν τον τρόπο το Ηράκλειο μπήκε
και επίσημα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Κάναμε επίσης εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις 200.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον, ενώ για να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μείζον πρόβλημα του κακού οδικού δικτύου εκπονήσαμε το
μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού 67
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του 2021.
Επιπλέον, συνεχίζεται από την ΔΕΥΑΗ η αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της πόλεως, πιθανότατα το
σημαντικότερο έργο υποδομών στην σύγχρονη ιστορία της πόλης, ενώ λοκληρώθηκε και λειτουργεί η μικρή
μονάδα αφαλάτωσης, εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ.
Στον τομέα της καθαριότητας, με μια σειρά μέτρων και δράσεων, όπως το μέτρο της αποκομιδής με ραντεβού,
πετύχαμε μεγάλη βελτίωση στην εικόνα της πόλης. Παράλληλα συνεχίστηκε η ενίσχυση του στόλου με νέα
οχήματα και προχωρούν οι διαδικασίες για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και το εμβληματικό έργο
του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας, που θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στο Ηράκλειο.
Συνεχίστηκαν επίσης οι πρωτοπόρες κοινωνικές δράσεις όπως η αξιοποίηση μέρους των δημοτικών
ελαιόδεντρων με την συλλογή ελαιοκάρπου από ωφελούμενους του Δήμου και την ενίσχυση του Δημοτικού
Παντοπωλείου με ελαιόλαδο.
Στον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλεως, προχωρούν με μεθοδικά βήματα κρίσιμες δράσεις, όπως, μεταξύ
άλλων, το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της Νέας Αλικαρνασσού.

Έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να ξεκινήσουν εντός του 2021 μια σειρά από εμβληματικά έργα, που θα
αλλάξουν ακόμα περισσότερο την εικόνα του Ηρακλείου, όπως:
1. Η δεύτερη φάση της ανάπλασης του Σταυρού της πόλης
2. Η δεύτερη φάση της διαμόρφωσης του ισοπέδου τμήματος στα Ενετικά Τείχη.
3. Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του Πάρκου Ερυθραίας
4. Η αντικατάσταση 150 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης.
5. Η αντικατάσταση του στεγάστρου στο Παγκρήτιο Στάδιο καθώς και η βιοκλιματική αναβάθμισή του.
Όλα αυτά είναι απλώς μια σύνοψη του δημοτικού έργου κατά το διάστημα
Σεπτέμβριος 2019 – Απρίλιος 2021
Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός έργου ανά Αντιδημαρχία και Δημοτική Εταιρεία.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

•
•

Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και
Η προμήθεια δέκα λυόμενων αιθουσών για τη Δίχρονη Σχολική Εκπαίδευση.

Ακόμη, ολοκληρώθηκαν μεγάλα έργα που αφορούσαν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων.
Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, κλήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2019, να συνεχίσει ως όφειλε τα έργα και τις
μελέτες που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Από την επανεκλογή της παρούσας δημοτικής αρχής έως και σήμερα έχουν
ολοκληρωθεί 52 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 30,5 εκ ευρώ περίπου.
Για την ανάδειξη του μητροπολιτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρακλείου ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπως

•
•
•
•
•

Η Διαμόρφωση άξονα Δικαιοσύνης, οδών Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού (ΤΜΗΜΑ Α' - Λεωφόρος Δικαιοσύνης και
οδός Ίδης),
Η Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ για το σύνολο του έργου "Διαμόρφωση άξονα Δικαιοσύνης, οδών Ίδης,
Λ. Καλοκαιρινού (ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β' - Σταυρός, οδός Έβανς και οδός 1821 ),
Η Περιβαλλοντική αναβάθμιση του πάρκου Γεωργιάδη
Η Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ εντός πόλεως, καθώς και
η Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και
Βουρβάχων.

Για την ανάδειξη των Ενετικών Τειχών, ολοκληρώθηκε το σπουδαίο έργο της συντήρησης και ευπρεπισμού του
ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης της πόλης του Ηρακλείου και αναβαθμίστηκαν οι χώροι αναψυχής
και παιχνιδιού (παιδικές χαρές) στο Κομμένο Μπεντένι, στον Παλαιό Ζωολογικό Κήπο, στην Όαση, στην Τίτου
Γεωργιάδη και στην οδό Δουκός Μποφώρ.
Εκτός από το κέντρο της πόλης όμως, ολοκληρώσαμε και σημαντικά έργα ανάδειξης και αξιοποίησης κοινοχρήστων
χώρων, όπως:

•
•
•
•
•
•

Συγκεκριμένα, με ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου έγιναν εργασίες για:
1.

Όψεις: 6ο Γυμνάσιο, 33ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 9ο Γυμνάσιο, 10ο Λύκειο, 19ο Δημοτικό.

2.

Μονώσεις: 12ο Δημοτικό, Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα, Σχολικό συγκρότημα Δειλινού, 4ο Δημοτικό, Πειραματικό
Γυμνάσιο/ Λύκειο, 19ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό.

3.

Ελαιοχρωματισμούς: Καπετανάκειο, Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα,12ο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο – Λύκειου Αγίου
Σύλλα, Μποδοσάκειο (εξωτερικά), 48ο Δημοτικό/ 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, 8ο ύκειο.

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έγιναν εργασίες στα σχολεία: Γυμνάσιο Βενεράτου, 4ο
Γυμνάσιο/ 4ο Λύκειο, 24ο –31ο Δημοτικό, 78ο Νηπιαγωγείο, 10ο Γυμνάσιο, 8ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 26ο Δημοτικό,
19οΔημοτικό, 2ο ΕΠΑΛ, 3ο Ειδικό Δημοτικό/ 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Δαφνών, Δημοτικό Δαφνών
1ο ΕΠΑΛ / 6ο ΕΠΑΛ, 15ο Δημοτικό, Γυμνάσιο Αλικαρνασσού, 2ο Ειδικό Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, Νέα Νηπιαγωγεία
οδού Μυρτιάς & ΚΦ2283, 23ο Δημοτικό.
Εκτός από τις παρεμβάσεις σε σχολεία ολοκληρώθηκαν και έργα που αφορούσαν σε δημοτικά κτίρια, όπως;

•
•
•

Η αναβάθμιση της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου,
Η ανακαίνιση της αίθουσας «Μ. Καρέλλης» και
Η βελτίωση προσβασιμότητας για ΑμεΑ και εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού
Ανδρόγεω 2.

•

Η διαμόρφωση του πάρκου “Μανόλης Γλέζος” (Κ.Χ 1214) επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων,
Η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου με τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών
Ικάρου και Κανάρη στον Κατσαμπά,
Η ανάπλαση του πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου στο Δειλινό
Η ανάπλαση της Κεντρικής οδού Ρουκανίου.
Η συντήρηση και επισκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασιτών και
Η δημιουργία παιδικής χαράς στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου

Αναβαθμίστηκαν επίσης και εκσυγχρονίστηκαν 25 παιδικές χαρές σε διάφορα σημεία του Δήμου (Παιδική
Χαρά Αγίας Άννας, οδός Ηροδότου, οδός Αναγεννήσεως και Σταδίου, οδός Ανεμώνης, Άγιος Ιωάννης-Εργατικές
Κατοικίες, Αγία Αικατερίνη Ι & ΙΙ-Εργατικές Κατοικίες, Κηπούπολη, Φιλοθέη-Παπα Τίτου Μετόχι, Άγιος Σύλλας,
Βούτες, Γούρνες, Ρουκάνι, Άνω Ασίτες, Οδός Ερμή, οδός Κομνηνών και Κράπης, οδός Παρασκευοπούλου,
Μπεντεβή, Πλατείας Νεάρχου, Πρώην Ξενία, Οδός Σόλωνος - Φορτέτσα, 31ο Νηπιαγωγείο, 1 & 5 Νηπιαγωγείο Ν.
Αλικαρνασσού, 51ο & 72ο Νηπιαγωγείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού).
Η αυξημένη ανάγκη για ασφαλείς κοινόχρηστους χώρους αναδείχθηκε με περίτρανο τρόπο λόγω της υγειονομικής
κρίσης και οι δημότες έχουν δείξει εμπράκτως πόσο εκτιμούν την προσπάθεια που έχει γίνει, γεμίζοντας όλους
αυτούς τους χώρους.

•

•

Στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας βελτιώσαμε το οδικό δίκτυο με έργα ασφαλτοστρώσεων
200.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον σε περιοχές και δρόμους όπως: Λεωφόρος Ικάρου, τμήμα
της 62 Μαρτύρων, Ηρακλή, Μαιάνδρου, Δημάκη, Γεωργ. Οικονομίδη, Αφεντούλη, Γιάννη Περτσελάκη,
Μάριου, Γερουλάνου, Αντωνίου Βορεάδη, Σπετσών, Ζωμίνθου, Ντελή Δράκου, Γεωργίου Ξηρούδακη,
Εμμ. Πετράκη, Αρτέμιδος, Αγάπης, Γιάννη Κραγιά, Κλεωμένης, ΠΛΕΚΤΑΜ, Ερμή, Αγάπης, Νεοφύτου
Βάμβα, Θήβας, Κλεομένης και Γαζίου, Ερυθραίας, Αριδαίας, Φιλαδέλφειας, Σελένας, Ευμανθίου,
Κομοτηνής, Αθητάκη, Γιάννη Κορνάρου, Λεονταρίτη, Νικ. Πολίτη, Γεωργίου Ψαρουδάκη, Μελετίου
Βλαστού, Θανάση Σκουλά, Τιμοθ. Καστρινογιαννάκη, Ερμή, Πάτρας, Γερμανικός δρόμος Φοινικιάς,
Κριμπά, Τυδέας & Μελεαγρού, Κουρητών Φοινικιά, Γούρνες, Νταμάρια, Μαραθίτης, Πανδάρεω 97,
Νήσου Δία, Νικ. Ξυλούρη, Κλείτου & Δελλή, Αγ. Ειρήνης (Σύλλαμος), Ανδρ. Ροδινού, Νταλιάνη.
Τσιμεντοστρώσαμε αγροτικούς δρόμους του Δήμου σε όλους τους οικισμούς όπως οι: Άγιος Σύλλας,
Πυργού, Άγιος Μύρωνας, Βασιλειές, Σταυράκια, Δαφνές, Λοφούπολη, Φορτέτσα, Πετροκέφαλο,
Πενταμόδι, Σκαλάνι, Βενεράτο, Προφήτη Ηλία, Κυπαρίσσι, Βούτες, Άνω Ασίτες, Κάτω Ασίτες, Αυγενική,
Κεράσια, Σίβα κ.α. με σκυρόδεμα που ξεπερνά τα 19.800 κυβικά μέτρα ενώ ταυτόχρονα έγιναν μισθώσεις
μηχανημάτων που ξεπερνούν τις 2.500 ώρες για τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου μαζί με τα
συνεργεία της υπηρεσίας.
Ολοκληρώθηκαν έργα διανοίξεων και κατασκευής μικρών τεχνικών έργων σε περιοχές όπως: στις οδούς
Έρμη, Γιαμπουδή, σε τμήμα της οδού Νταλιάνη, στην προέκταση της Οδού Ξυλούρη, στις οδούς Κριμπά,
Πάτρας, Ηγουμενίτσας, στην προέκταση της οδού Καραμανλή.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δομών, ολοκληρώσαμε σημαντικά έργα όπως:

•
•
•
•

Η αποκατάσταση - διαρρύθμιση του ιστορικού 1ου Λυκείου Ηρακλείου "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ",
Η αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα),
Η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου,
Η αποκατάσταση & διαμόρφωση κτιρίου σε Πολυδύναμο κέντρο Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
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Υλοποιήθηκε η αντιστήριξη πρανούς στη δημοτική ενότητα Βουτών λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά
φαινόμενα.
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Στα θέματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, η αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει ήρθε με την
υποψηφιότητα του Ηρακλειου για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας (EU Urban Road Safety
Award) 2020 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν που έγινε στις 22 Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
Η Κομισιόν βραβεύει κάθε χρόνο τις πόλεις που κάνουν σημαντικά βήματα προς τους στόχους της προώθησης της
αστικής οδικής ασφάλειας και των βιώσιμων μετακινήσεων, και όχι απλά πόλεις που έχουν ικανοποιητικό οδικό
περιβάλλον και είναι ήδη ασφαλείς.

ενώ την ίδια ώρα εκπονείται Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αναθεωρείται η κυκλοφοριακή μελέτη
της Παλιάς Πόλης.
Στον τομέα της άρδευσης καταφέραμε με επιτυχία να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα από τη ΔΕΥΑΗ στην
τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, η οποία παρά τη γραφειοκρατία αντεπεξήλθε στις αυξημένες ανάγκες
συντήρησης και διαχείρισης των δικτύων και των γεωτρήσεων της άρδευσης.
Την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου για αξιοποίηση νερού τριτοβάθμιας
επεξεργασίας στην αγροτική περιοχή Βασιλειών-Αγ. Σύλλα-Αγ. Βλάσση.

Αναγνωρίζει και επιβραβεύει δηλαδή την προσπάθεια που κάνουν οι πόλεις που αναγνωρίζουν τα προβλήματά
τους και κινούνται προς την επίλυσή τους.

Ένα σημαντικό έργο για τη δημόσια υγεία είναι η ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης στον τέως Δήμο
Παλιανής.

Η επιλογή του Ηρακλείου μέσα στις 3 πόλεις- φιναλίστ ήρθε αφότου η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι το
Ηράκλειο έχει κάνει σε μικρό χρόνο σημαντικά βήματα βελτίωσης της αστικής οδικής ασφάλειας.

Τι βρίσκεται σε εξέλιξη:

Ειδικότερα η επιτροπή αξιολόγησε:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Την αλλαγή του ορίου ταχύτητας στην Παλιά Πόλη του Ηρακλείου και σε τμήματα της Νέας Αλικαρνασσού
σε 30χλμ/ω,
Την αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 20 και 30χλμ/ων γύρω από διάφορα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου
(Ενδεικτικά σε περιοχές του Πόρου, της Νέας Αλικαρνασσού, της Φορτέτσας, της Θερίσου, του Μασταμπά,
του Άη Γιάννη κ.ά.)
Την προσθήκη δεκάδων νέων διαβάσεων πεζών σε πολλά κρίσιμα σημεία της πόλης, όπου μέχρι πρότινος
οι πεζοί κινούνταν με ανασφάλεια (ενδεικτικά στις οδούς Κλεάνθη, Παπαναστασίου, Ηρακλή, Γεωργιάδη,
Αυλώνος, Πινδάρου, Ιτάνου κ.ά.)
Τη βελτίωση δεκάδων νέων ραμπών για ΑΜΕΑ σε διαδρομές με συχνή κίνηση πεζών (ενδεικτικά στις οδούς
Δημοκρατίας, Ακαδημίας, Παπανδρέου, Κονδυλάκη),
Τη διαμόρφωση νέων κόμβων σε κρίσιμα σημεία της πόλης με ειδική μέριμνα για τους πεζούς (κόμβος
στην ΟΑΣΗ),
Την εφαρμογή δικτύου 3 διαδρομών με mini bus και την ταυτόχρονη εφαρμογή 3 περιμετρικών χώρων
στάθμευσης εκτός του κέντρου για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο,
Τη διαμόρφωση νέων πεζόδρομων και τη βελτίωση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων (Δικαιοσύνης, Διαδρομή
Τειχών, Πάρκο Γεωργιάδη),
Τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης μόνο για κατοίκους στο κέντρο.
Τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας παρακολούθησης κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη με στόχο τη λήψη
κατάλληλων μέτρων μείωσης της κίνησης, της ρύπανσης και του θορύβου.

Μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη – εκτελούνται 43 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκ.
ευρώ και τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τα τέλη του 2022.
Πρόκειται για 22 έργα και μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ και 21
έργα της
Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας προϋπολογισμού 8,5 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών, υλοποιούνται
οι παρακάτω συμβάσεις:
Υπηρεσίες
1.
2.
3.
4.
5.

Μελέτες

Πέρα από τα παραπάνω, τα οποία οδήγησαν στην ευρωπαϊκή διάκριση του Ηρακλείου, το Tμήμα Κυκλοφορίας
και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου εργάζεται συστηματικά για την εφαρμογή σημαντικών παρεμβάσεων σε
όλη την έκταση του Δήμου.

1.
2.
3.

Μεταξύ άλλων, έχουν ολοκληρωθεί:

4.
5.
6.

•
•
•
•
•
•

Η μελέτη για προετοιμασία - σύσταση - αδειοδότηση εταιρείας Μεταφορικού Έργου (Δημοτική Συγκοινωνία)
Η διοργάνωση μιας ακόμα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου,
Η αναδιαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος – Διαβάσεων Πεζών- και η συντήρησή τους (Αναδιαγράμμιση
ασφαλτικού οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών – συντήρηση - με ψυχροπλαστικό υλικό δυο συστατικών
υψηλής αντοχής).
Η κυκλοφοριακή μελέτη βόρεια της Λ. Ικάρου στην Νέα Αλικαρνασσό.
Το σύστημα θέσεων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων Κέντρου Ηρακλείου με Ανάπτυξη πληροφοριακού
συστήματος αιτήσεων και
η Τοπική Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων προσωρινής
στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης και διαχείριση των σχετικών Αιτήσεων από Πολίτες και φορείς
(ΑμεΑ, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Κλινικές κτλ),
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Παροχή υπηρεσίας στάθμευσης Δημοτών Ηρακλείου.
Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Ηρακλείου Α.Ε.
Εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας για τη λειτουργία 3ης γραμμής “MINI-BUS” και την πιλοτική λειτουργία
ηλεκτροκίνητων λεωφορείων Δ.Η. στο πλαίσιο της πράξης “ECOROUTS”» (ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ).
Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της υπηρεσίας στη δημιουργία ρυθμίσεων και μέτρων για την εφαρμογή
ζώνης χαμηλών εκπομπών ρύπων.

7.
8.

Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης.
Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης , 2ης ,3ης και ΔΚ Νέας Αλικαρνασσού.
Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ.3
(πρώην ξενοδοχείο «Μίνως»).
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων.
Κυκλοφοριακή μελέτη ισόπεδων κόμβων.
Μελέτη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων – παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου
της πόλης του Ηρακλείου.
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την «Σχολειούπολη» του Αγίου Ιωάννη.
Κόμβος Χριστ. Ξυλούρη – Λυκείου – Παπαγιάννη Σκουλά.

Έργα
1.
2.
3.

Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης & του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
Ηρακλείου (Φάση Β) οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2.
Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου “Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού”.
Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά.
Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138.
Ανάπλαση οδού Κομνηνών.
Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης.
Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Ν. Αλικαρνασσού – Γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος.
Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη”.

Για την Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, υλοποιούνται οι παρακάτω
συμβάσεις:
Μελέτες
Εκπόνηση Master Plan Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ηρακλείου.
Έργα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Προμήθεια Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας.
Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου.
Διαμορφώσεις- κατασκευές- συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους- 2ο Υποέργο:
Συντήρηση Λεωφόρου Κνωσού.
Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου.
Προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις δρόμων.
Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων.
Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων.
Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου.
Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου.
Συντήρηση αθλητικών χώρων.
Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών.
Χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου.
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και λοιπές δράσεις.
Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου.
Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης.

Προς κατακύρωση διαγωνισμού και υπογραφή σύμβασης, μέχρι και σήμερα βρίσκονται 19 έργα και
μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 22 εκ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε 9 έργα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Μελετών, π/υ 6,5 εκ. ευρώ και 10 έργα της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας π/υ 15,5 εκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:

Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών, πρόκειται σύντομα να υπογραφούν
οι παρακάτω συμβάσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος - διαβάσεων πεζών.
Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι.
Συντήρηση Στεγάστρων και Κατασκευή Επικάλυψης στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Κατασκευή παιδικής χαράς στη Τ.Κ. Βενεράτου.
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Βορείου Τμήματος Π.Ε. 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού.
Ανάπλαση κεντρικής οδού της τοπικής κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου.
Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού (ΤΜΗΜΑ Β’ - Σταυρός, 1821 και μικρή Έβανς).
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Για την Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, πρόκειται σύντομα να υπογραφούν
οι παρακάτω συμβάσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου - Εργολαβία.
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου - Εργολαβία.
Συντήρηση αγροτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Αυγενικής της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής.
Καθαρισμός ρεμάτων και μικρών τεχνικών έργων
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων με Αυτεπιστασία.

Οι διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη  αφορούν σε 32 έργα και μελέτες, συνολικού π/υ 82,3 εκ ευρώ
περίπου, τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής.
Πρόκειται για 14 έργα και μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, π/υ 13,3 εκ. ευρώ και για 18 έργα
της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας π/ού 69 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών:
Μελέτες
1.
2.
3.
4.
5.

Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή.
Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχή Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά.
Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής.
Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου.
Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου Κοιμητηρίου Βασιλειών.

Έργα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου.
Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.
Διαμόρφωση - Αποκατάσταση Διαδρομής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου.
Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης ΚΧ Μεσαμπελιών - Τμήμα 2.
Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου στο Πολιτιστικό Κέντρου Συλλάμου.
Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην γηπέδου Αυγενικής.
Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Αλικαρνασού.
Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του Οικισμού Αγ. Βλασση και
β) στην οδό Κων. Αστρινάκη.
Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου.

Για την Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσου του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνη του Δήμου Ηρακλείου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 2η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου.
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα Βασιλείων του Δήμου Ηρακλείου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους Ηρακλείου.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνη Ηρακλείου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 3η κοινότητα Ηρακλείου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 4η κοινότητα Ηρακλείου.
Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών.
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (με αυτεπιστασία).
Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου.

Τι προγραμματίζεται:
Εκτιμάται ότι εντός του 2021 θα έχουν δημοπρατηθεί 24 νέα έργα και μελέτες, 17 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Μελετών, 7 της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. Συγκεκριμένα:

Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών, έχουν ωριμάσει
και βρίσκονται προς δημοπράτηση:
Μελέτες- Προμήθειες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.
Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολυδύναμου Κέντρου Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης.
Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης (OPEN MALL).
Μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού σταθμου στο ΚΦ 2283.
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας
Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών υφιστάμενων σχολικών και δημοτικών κτιρίων.
Μελέτη γέφυρας επί του ρέμματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά.
Μελέτη Ανέγερσης Αποτεφρωτηρίου.

3.
4.
5.
6.
7.

Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Οίνου και Πνεύματος (Βενεράτο).
Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου.
Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Αγίου Μύρωνα.
Αθλητικό Κέντρο Αγ. Αικατερίνης (Τμήμα Α Δήμου Ηρακλείου).
Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου 11x11 αθλητικής εγκατάστασης
“ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ”.
Κτίριο Καλοκαιρινού «Εστιατόριο Δεύτερης Ευκαιρίας».
Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών.

Για την Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, έχουν ωριμάσει
και βρίσκονται προς δημοπράτηση:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εξωραϊσμός των κηποθεάτρων Νίκου Καζαντζάκη και Μάνου Χατζιδάκι
Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 15 παιδικών χαρών
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση 16 παιδικών

Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενου Βρεφονηπιακού σταθμού ΜΗΤΕΡΑ στον Άγιο Ιωάννη
Διαμόρφωση & οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών
Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών & υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό,
ενώ προγραμματίζονται επίσης:
Στέγαστρο αραβοβυζαντινού τείχους επί της Λ. Δικαιοσύνης:
Διαμόρφωση οδού Δελημάρκου. Πρωτεύον δίκτυο πεζοδρόμων, ΠΕ-1 Δελημάρκου.
Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι.
Στερέωση και Στατική Αποκατάσταση του Παραθαλάσσιου Τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου.
Κατασκευή ράμπας και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε σχολικές μονάδες.

Τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης και εκτιμάται ότι θα έχουν
δημοπρατηθεί μέχρι και το τέλος της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής
– εφόσον βρεθούν οι σχετικές πηγές χρηματοδότησης - είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έργα
1.
2.

Έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στο ΕΣΠΑ (ΒΑΑ),
για χρηματοδότηση, τα παρακάτω έργα:

Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου (ενταγμένο στο ΕΣΠΑ).
Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
(ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος).
Μελέτη γέφυρας επί του ρέματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρ. Μπαντουβά (από ίδια έσοδα).
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Βενεράτου (ενταγμένο στο ΠΔΕ).
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Πετροκεφάλου.
Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης Μεγάρου Κοθρή.
Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου Sabbionara – Bembo- Αγ. Φραγκίσκου
των ενετικών τειχών Ηρακλείου.
Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης.
Κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Για το Τμήμα Πρασίνου σταθερός στόχος είναι τόσο η αύξηση του ποσοστού πρασίνου ανά κάτοικο, μέσα από τον
εμπλουτισμό των υφιστάμενων χώρων όσο και μέσα από τη διαμόρφωση νέων χώρων ποικίλων μεγεθών για την
εξυπηρέτηση των γειτονιών του Ηρακλείου.
Ξεχωριστό ρόλο έχουν τα πάρκα υπερτοπικής σημασίας τα οποία προσπαθούμε να αποδώσουμε στην πόλη, όπως
αυτό του Πάρκου Γεωργιάδη, των Ενετικών Τειχών, της 62 Μαρτύρων ενώ ακολουθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο
Ερυθραίας το οποίο θα υλοποιηθεί τμηματικά.
Σε επίπεδο βελτίωσης των υφιστάμενων χώρων έχουμε σε εξέλιξη τη συντήρηση των ΚΧ χώρων, τόσο με τα
συνεργεία μας όσο και με εξωτερικό ανάδοχο ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει
προκηρυχθεί ποτέ για την ανάθεση αντίστοιχης υπηρεσίας συντήρησης για το 2021 και το 2022. Εκτός από τις
τακτικές συντηρήσεις προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε όπου είναι εφικτό το πράσινο. Μέχρι και σήμερα έχουν
ολοκληρωθεί: 1320 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ σε δεκάδες στρέμματα.
Μελέτες
Έχοντας καταγράψει κάθε απαλλοτριωμένο χώρο, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σημαντικός αριθμός μελετών, οι
οποίες αφορούν σε 36,5 στρέμματα πρασίνου που κατανέμονται σε 35 κοινοχρηστους χώρους σε 5 δημοτικά
διαμερίσματα.
Ειδικότερα σε εξέλιξη βρίσκεται   η μελέτη για 35 Κοινοχρήστους Χώρους που βρίσκονται σε 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 36.500 τ.μ.
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

•
•
•

ΑΦΟΡΑ 40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΝΗ ΜΑΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 12,100 τ.μ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 281.766,32€ (με ΦΠΑ).

Επιπρόσθετα υπό ωρίμανση έχουμε τις μελέτες για

•

Το 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 11,100 τ.μ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 266.564 (με ΦΠΑ).

Περιλαμβάνονται:
1. ο Κ.Χ. 1491 Βρίσκεται στην οδό Ρασούλη και Δελαπόρτα
2. ο Κ.Χ. 1494 Βρίσκεται στην οδό Αΐδινίου και Λιμπρίτη
3. ο Κ.Χ. 1502 Βρίσκεται στην οδό Πικροδάφνης, Κρασαδάκη και Ίωνος
4. ο Κ.Χ. 1523 Βρίσκεται στην οδό Φαραγκουλιτάκη και Μανιούτου
5. ο Κ.Χ. 1770 Βρίσκεται στην οδό Ερμή
6. ο Κ.Χ. 1778 Βρίσκεται στην οδό Καντιάνας και Αρμονίας
7. ο Κ.Χ. 1781 Βρίσκεται στην οδό Αρμονίας και Δάντη
8. ο Κ.Χ.1941 Βρίσκεται στη Λ. Κνωσσού
9. ο Κ.Χ. 1992 Βρίσκεται στη Μενελάου Σακοράφου & Τζων Τσατγουΐκ
10. ο Κ.Χ. 2088 Βρίσκεται στην οδό οδό Παπαναστασίου
11. ο Κ.Χ. 1923 Βρίσκεται στην οδό Θέμιδος και Κεραμεικού.

Επιστημονικές Συνεργασίες:
Για την ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς μας συνεργαζόμαστε με φορείς που κατέχουν υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας
Μετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Grin, το οποίο συντονίζεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό
“ΔΗΜΗΤΡΑ” – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και υλοποιείται σε συνεργασία με τους
εταίρους “Homeotech Co”, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Δήμο Αμαρουσίου, και Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Το έργο υποστηρίζει την ενσωμάτωση των αστικών χώρων πρασίνου στον σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή.
Αντίστοιχη συνεργασία προγραμματίζουμε μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης και με το ΕΛΜΕΠΑ για την
επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου.
Την ίδια ώρα το τμήμα πρασίνου έχει επιφορτιστεί με τον σπουδαίο ρόλο της απολύμανσης δημοτικών
κτιρίων και χώρων για αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.

Η στρατηγική μας στον τομέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης συνίσταται στους εξής βασικούς άξονες:

•
•
•
•
•

Διαλογή στην πηγή (με 5 ρεύματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων; Πράσινος κάδος σύμμεικτα, Μπλέ
κάδος ανακύκλωση, Καφέ κάδος βιοαπόβλητα, Κίτρινος κάδος χαρτί και χαρτόνι, Μπλε Κώδωνας γυαλί).
Υλοποίηση των μεγάλων έργων Διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων με βασικότερο το Πάρκο
Κυκλικής Οικονομίας.
Βελτίωση της καθημερινότητας στην τομέα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα αυτά.
Καινοτόμες δράσεις μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε.

4.

5.

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους τους δημότες, ειδικά όσον αφορά στην εικόνα της πόλης,
ενώ ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες για το εμβληματικό έργο του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 συνεχίστηκε η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της.

6.

Μεταξύ άλλων προχώρησαν οι παρακάτω ενέργειες – δράσεις βελτίωσης:

7.

1.
2.
3.

8.

4.

Αναδιοργάνωση του τμήματος συντήρησης οχημάτων, του γραφείου κίνησης και των συνεργείων.
Ολοκλήρωση διαγωνισμού για αναλώσιμα και ανταλλακτικά.
Μελέτη και προκήρυξη ενός νέου μεγάλου διαγωνισμού συμφωνίας πλαίσιο για 3 έτη, που περιλαμβάνει
όλα τα ανταλλακτικά του συνόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος μας, καθώς και κάθε υπηρεσία για
την συντήρηση τους.
Εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ταυτοποίησης των βλαβών καθώς και τήρηση αρχείου για όλα τα οχήματα
(βλάβες, σέρβις κ.λπ.).

Εκείνο εντούτοις που ενδιαφέρει πρωτίστως τους δημότες, είναι το επίπεδο της καθαριότητας της πόλης. Και ως
προς αυτό, θεωρούμε ότι έχει υπάρξει ξεκάθαρη βελτίωση, την οποία πλέον βλέπουν όλοι, χάρη σε μια σειρά
από δράσεις και νέες πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουν αγκαλιάσει οι δημότες. Χάρη στη δική τους συνεργασία, το
αποτέλεσμα είναι σαφέστατα ικανοποιητικό.

9.

10.

11.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1.
2.

Πλύσιμο κέντρου πόλης (κεντρικοί δρόμοι, Σταυρός πόλης, Πλατεία Ελευθερίας) καθημερινά, με αυτοκίνητοπλυντήριο. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ημερήσιο και εβδομαδιαίο.
Αλλαγή τρόπου αποκομιδής απορριμμάτων κέντρου, με απομάκρυνση των κάδων σύμμεικτων και
ανακύκλωσης και αντικατάστασή τους με πολλαπλά, καθημερινά ραντεβού, στα παρακάτω κεντρικά σημεία
σε διαδοχικές χρονικές φάσεις (από τον Οκτώβρη του ’19 έως τον Ιανουάριο του ’21).
α) Αρχή αγοράς 1866 (Σταυρός πόλης).
β) Μιλάτου.
γ) Μινωταύρου.
δ) Πλατεία 18 Άγγλων.
ε) Πλατεία Δασκαλογιάννη.
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12.
13.
14.
15.

Έγινε μια αλλαγή-μετατόπιση του ωραρίου στο δρομολόγιο της αποκομιδής, από Παρασκευή βράδυ σε
Σάββατο μεσημέρι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τόνοι των σκουπιδιών που συσσωρεύονταν
στους κάδους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (ως και 30 τόνοι λιγότερο), να βελτιωθεί η εικόνα με
τους ξεχειλισμένους κάδους από όλες τις γειτονιές της πόλης και να ομαλοποιηθεί η αποκομιδή κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας.
Γίνεται συστηματική προσπάθεια μείωσης χωματερών που συσσωρεύονται δίπλα σε κάδους σε διάφορα
σημεία της πόλης μας, παρά τα λιγοστά προς χρήση και κυκλοφορία οχήματα-μηχανήματα της Διεύθυνσης,
μέσω της καθιέρωσης και απογευματινής βάρδιας (μέχρι τώρα υπήρχε μόνο πρωινή) με φορτηγά, τσαπάκια,
πρέσσα και κάντερ για την αποκατάσταση μεγαλύτερου αριθμού χωματερών σε διάφορα σημεία του δήμου.
Κατά προσέγγιση ο ημερήσιος απολογισμός είναι 50 αποκαταστάσεις σημείων, 60-80 κυβικά απορριμμάτων.
Αναβάθμιση του ρόλου του Επόπτη σε κάθε περιοχή του Ηρακλείου μέσω:
• της έκδοσης απόφασης Αντιδημάρχου για παραχώρηση αρμοδιότητας στους επόπτες για επιβολή
προστίμου..
• των συναντήσεων με τους επόπτες κάθε περιοχής χωριστά και ενημέρωσης για τα ιδιαίτερα ζητήματα
που αντιμετωπίζει κάθε γειτονιά της πόλης μας και το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά καλύτερα.
• παροχής εκ μέρους μας ρουχισμού και καρτέλας-ταυτότητας με διακριτικά της ιδιότητας του επόπτη
και του Δήμου καθώς και tablet για την καταγραφή και παρακολούθηση ηλεκτρονικών αιτημάτων των
πολιτών αλλά και την φωτογραφική απεικόνιση της κατάστασης πριν την επιβολή προστίμου όπου αυτό
κρίνεται σκόπιμο.
Επανασύσταση και τακτική λειτουργία της Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτωντοποθέτησης - μετακίνησηςαπομάκρυνσης κάδων(Μάϊος ’20).
Έναρξη διαδικασίας για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου
(έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό και σύναψη σύμβασης με εταιρεία απόσυρσης, απορρύπανσης και
ανακύκλωσης οχημάτων).
Δημιουργία σελίδας στο Facebook, με τίτλο «Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου», με στόχο τη σωστή
ενημέρωση των δημοτών για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων τους καθώς και την ευαισθητοποίηση
σε θέματα καθαριότητας.
Έναρξη ενός νέου συστήματος (στην προσπάθειά μας για αποτροπή των χωματερών δίπλα στους κάδους)
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων (25 ανά εβδομάδα, 5 κάθε ημέρα) από τις γειτονιές της πόλης με
ραντεβού. Καθημερινά φορτηγό της αποκομιδής βρίσκεται σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες μιας γειτονιάς
και ο δημότης έχει τη δυνατότητα να φέρει ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά.
Τηλεφωνικά ραντεβού για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων από την πόρτα των δημοτών. Οι
δημότες καταθέτουν τηλεφωνικό αίτημα στο 2813409600 ή 660 και ηλεκτρονικά. Εξυπηρετούμε 50 εώς 70
τέτοια ραντεβού την εβδομάδα.
Πιλοτική εισαγωγή ενός νέου μεσημεριανού δρομολογίου αποκομιδής σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές
της πόλης, με στόχο την αποσυμφόρηση των κάδων σε επιβαρυμένες, πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Αποδεδειγμένα το δρομολόγιο αυτό που ξεκινάει 11:30 κάθε μεσημέρι και ολοκληρώνεται 18:00 έχει αλλάξει
την εικόνα των κάδων σε δεκάδες δρόμους της πόλης κατά την διάρκεια της ημέρας.
Στοχευμένες επιχειρήσεις καθαρισμού σε γειτονιές και οικισμούς κάθε Σάββατο με οδοκαθαρισμό, πλύσιμο
και απολύμανση για την πρόληψη της διασποράς του covid -19.
Συνάντηση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες καθαριότητας.
Προμήθεια ψεκαστικού μηχανήματος και εγκεκριμένου διαλύματος χλωρίου πρόληψη και την αποφυγή
διάδοσης του covid 19.
Αποτύπωση στον χάρτη των δρόμων της πόλης, των διαδρομών των οδοκαθαριστών. Έχουμε πλήρη εικόνα
των οδών που οδοκαθαρίζονται και αυτών που δεν έχουμε τακτικό οδοκαθαρισμό. Τώρα πλέον ο επόπτης
κάθε τομέα μπορεί να εποπτεύει τους εργαζόμενους που διαθέτει και να αξιολογεί το έργο τους.
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Παράλληλα συνεχίστηκε η ενίσχυση του στόλου του Δήμου Ηρακλείου με:
1.

Παραλαβή 7 νέων απορριμματοφόρων τους τελευταίους 15 μήνες: Πέντε χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων
και δύο χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων που μπορούν να επιχειρούν σε μικρούς δρόμους της Παλιάς Πόλης.
Συνολικά, τα τελευταία τρία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου έχει αποκτήσει 17 καινούργια απορριμματοφόρα. ΄
• Δέκα, χωρητικότητας 16 κ.μ.
• Δυο, χωρητικότητας 10 κ.ε.
• Τρία, χωρητικότητας 6 κ.ε.
• Δυο, χωρητικότητας 4 κ.ε.
Καθώς και ένα χωρητικότητας 12 κ.ε., το οποίο προσέφερε η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης.
2.
3.
4.
5.

Παραλαβή νέου γαντζοφορου οχήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων από τα νοσοκομεία της πόλης
καθώς και του μπλε κώδωνα για το γυαλί.
Παραλαβή νέου μηχανήματος-πλυντηρίου κάδων.
Παραλαβή νέου μικρού φορτηγού 6 τόνων τύπου κάντερ.
Παραλαβή δυο νέων ηλεκτροκίνητων σαρώθρων πεζού χειριστή. Άκρως αποτελεσματικά και εισάγουν την
ηλεκτροκίνηση στην υπηρεσία για πρώτη φορά.

Ο προγραμματισμός για το άμεσο μέλλον περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Βρίσκεται στον αέρα ο διαγωνισμός για την προμήθεια 8 απορριμματοφόρων. (4 των 16 κυβικών, 3 των 12
κυβικών και 1 των 4 κυβικών). Χρηματοδότηση 1.155.000 ευρώ από «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» και 145.000 ευρώ ίδιοι
πόροι.
Ολοκληρώνεται η μελέτη για την προμήθεια μηχανημάτων έργου με χρηματοδότηση από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ
2» ύψους 600.000 ευρώ. Προσθέτουμε 220.000 ευρώ από ίδιους πόρους. (αφορά σε 1 πλυντήριο κάδων,
1 διαξονικό φορτηγό, 1 τριαξονικό φορτηγό, 1 επουλωτικό λάκκων και 1 καταβρεχτήρα 10 κυβικών).
Ολοκληρώνεται η μελέτη για την Ηλεκτροκίνηση και την κατάθεση πρότασης στο «Α.Τρίτσης». ( Αφορά 2
επιβατικά αυτοκίνητα, 4 pick up απορριμματοφόρα, 2 Σάρωθρα, 1 Απορριμματοφόρα με αναβατήρα και 1
Αποφρακτικό για την ΔΕΥΑΗ).
Ολοκληρώθηκε η μελέτη βιολογικού καθαρισμού αμαξοστασίου, και ολοκληρώνονται και τα τεύχη
δημοπράτησης. (1.200.000 ευρώ).
Εκπονείται η μελέτη για την προμήθεια πλαστικών κάδων για σύμμεικτα απορρίμματα, προϋπολογισμού
300.000 ευρώ.
Έχει ολοκληρωθεί έργο συντήρησης των πλαισίων στον ΣΜΑ. Με αίτημα και δική μας μελέτη, χρηματοδότηση
από Περιφέρεια Κρήτης και Υλοποίηση από ΕΣΔΑΚ.
Έχουν γίνει μικρές προμήθειες πλαστικών κάδων 60.000 ευρώ, καθώς και ανάθεση για ανακατασκευή
80 μεταλλικών.

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), το Κεντρικό Πράσινο
Σημείο, τη Δημοτική Λαχαναγορά, τη Νέα Ιχθυαγορά, το αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου καθώς και πιλοτικές
μονάδες, για αεριοποίηση υπολειμμάτων, βιοπλαστικού, F4F κ.ά.
Θα περιλαμβάνει επίσης μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και χώρων εκπαίδευσης και αναψυχής, Ήδη έχουν
πραγματοποιηθεί τα παρακάτω βήματα:
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πάρκου, η οποία ήταν
απαραίτητη για την υλοποίηση της προσπάθειας
Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πάρκου. Έχει κατατεθεί στο
αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται η έγκρισή της. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ζήτησε να μελετηθούν
τα ρέματα από την περιοχή ενδιαφέροντος μας και μέχρι την θάλασσα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά.
Η Περιφέρεια έχει εκδώσει ήδη προκήρυξη για να αναθέσει την οριοθέτηση αυτή.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας.
Εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΜΕΠΕΡΑ η ΜΕΑ και δημοπρατείται εντός του Απριλίου.
Προϋπολογισμός 31.000.000,00 ευρώ.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη εκσυγχρονισμού του ΣΜΑ Βιοαποβλήτων Δήμου Ηρακλείου και θα κατατεθεί από
τον ΕΣΔΑΚ για χρηματοδότηση είτε στο πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» είτε σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑ.
Ανατέθηκε και αναμένεται η παράδοση της μελέτης εκσυγχρονισμού του ΚΔΑΥ.
Ανατέθηκαν, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν όλες οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου
Ανακύκλωσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ).
Έχει ανατεθεί η μελέτη για Κεντρικό-Βιομηχανικό Πράσινο Σημείο εντός Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας (πλήρης
με τεύχη δημοπράτησης) και αναμένεται η παράδοσή της το επόμενο δίμηνο. Έχει λάβει έγκριση η ΜΠΕ. Θα
ακολουθήσει η κατάθεση της πρότασης μας σε ανοικτή πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑ μέχρι τον Ιούνιο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως εταίρος στα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων:
Α. “Wa ste Management Intelligent Systems and Policies” με ακρωνύμιο «WIN - POL» και κωδικό PGI04924,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.
Δράσεις του προγράμματος: Τον Νοέμβριο του 2020 τέλειωσε η πρώτη φάση του έργου ( 5 εξάμηνα) με την
εκτύπωση του Οδηγού Καλών Πρακτικών και του δεύτερου φυλλαδίου του έργου. Επίσης εκπονήθηκε το
ACTION PLAN για τους εταίρους: Περιφέρεια Κρήτης- Δήμος Ηρακλείου. Τώρα, στη δεύτερη φάση του έργου,
που θα διαρκέσει 4 εξάμηνα από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2022, θα ακολουθήσει η εφαρμογή
του action plan από Περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου. Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε πρόσκληση
δίνοντας προτεραιότητα στον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος κατέθεσε πρόταση, που θα χρηματοδοτηθεί από
την Περιφέρεια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Στο εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου, με την ανάληψη νέων
πρωτοβουλιών επιτυγχάνουμε τους στόχους του ΠΕΣΔΑ 2014-20, ενώ σχεδιάζουμε παράλληλα τα επόμενα βήματα
για την πράσινη μετάβαση. Κινούμαστε με μέθοδο και αποφασιστικότητα σε ένα τρίπτυχο: Ολοκληρωμένος
σχεδιασμός - αναδιοργάνωση της συλλογής - ολοκλήρωση υποδομών κυκλικής οικονομίας.
Στόχος μας είναι η διαχείριση των αποβλήτων να είναι αποτελεσματική, περιβαλλοντικά υπεύθυνη, και παράλληλα
να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη τοπική οικονομία και σημαντικά οφέλη για τους πολίτες. Το περιβαλλοντικό
όφελος είναι ανεκτίμητο, και είναι χρέος μας προς τις επόμενες γενιές να το διαφυλάττουμε και να το διευρύνουμε.
Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, προχωράμε, σε συνεργασία πάντα με τον ΕΣΔΑΚ, την Περιφέρεια Κρήτης
και όλους τους αρμόδιους φορείς, την υλοποίηση του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας, ενός οραματικού όσο και
πρωτοποριακού έργου, υπερτοπικής εμβέλειας.
Το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας θα περιλαμβάνει την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), τον Σταθμό
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Β. “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.
Δράσεις του προγράμματος: Έχει γίνει η τοποθέτηση των τριών κομποστοποιητών (πάρκο Αναγεννήσεως,
πάρκο Μικράς Ασίας, ΠΑΓΝΗ). Έχει γίνει η ρευματοδότηση στους δύο κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
και εκκρεμεί η ρευματοδότηση στο ΠΑΓΝΗ από τους ηλεκτρολόγους του νοσοκομείου. Αναμένεται μόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει η παραλαβή του έργου και η εκπαίδευση των χρηστών στους οποίους θα
διανεμηθεί και ο συνοδός εξοπλισμός (κάδοι καφέ των 10 λίτρων και κομποστοποιήσιμες σακούλες), καθώς
και το κλειδί ή κάρτα για την ελεγχόμενη είσοδο στον περιφραγμένο με ξύλινη κατασκευή χώρο του ΑΜΚ
Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης ( εισαγωγή στην κυκλική οικονομία).
Ο επικεφαλής εταίρος ΕΛΜΕΠΑ έχει αιτηθεί παράταση της πράξης μέχρι την 31η Ιουλίου 2021, λόγω
καθυστέρησης τοποθέτησης των ΑΜΚ στο Ηράκλειο και διακοπής της λειτουργίας των ΑΜΚ.
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Γ.

«Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές
- Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban Environments» και
ακρωνύμιο “A2UFood”, στο πλαίσιο του προγράμματος Urban Innovative Actions.

Οι διάφορες δράσεις του έργου βρίσκονται στην εξής φάση:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής παραγωγής υπολειμμάτων τροφίμων και καλύτερης
αξιοποίησης των τροφίμων που αγοράζονται από κάθε νοικοκυριό (εξελίσσεται).
Ανάπτυξη λογισμικών και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων για την καλύτερη διαχείριση των τροφίμων που
αγοράζονται, (έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή για κινητά όσον αφορά στήν παρακολούθηση των οικιακών
κομποστοποιητών, έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή για τα κινητά σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ
Χαλκιαδάκης για την αποφυγή απόρριψης τροφίμων που είναι κοντά στη λήξη τους και έχει ήδη εφαρμοστεί
το πρόγραμμα με τη ζυγαριά σε 5 ξενοδοχεία για την μείωση των υπολειμμάτων τροφίμων).
Ανάπτυξη ενός δικτύου συλλογής αποφευκτέων τροφικών υπολειμμάτων από χώρους μαζικής εστίασης και
κυρίως μονάδες φιλοξενίας.
Ανάπτυξη ενός χώρου διαχείρισης και αξιοποίησης τους, μετατρέποντας τα σε τρόφιμα δεύτερης ευκαιρίας.
Ανάπτυξη ενός δικτύου χωριστής συλλογής τροφικών υπολειμμάτων από μονάδες μαζικής εστίασης και
ανάπτυξη μονάδας παραγωγής βιοπλαστικών για την παρασκευή κομποστοποιήσιμων σάκων.
Ανάπτυξη συστημάτων αστικής κομποστοποίησης προ-διαλεγμένων οργανικών και συγκεκριμένα:
α) Συστήματα οικιακής κομποστοποίησης για μονοκατοικίες (100 μονάδες) (έχουν ήδη διανεμηθεί).
β) Συστήματα κομποστοποίησης για γειτονιές (6 μονάδες).
γ) Συστήματα κομποστοποίησης για ΕΛΜΕΠΑ και άλλο μεγάλο παραγωγό βιοαποβλήτων (2 μονάδες).

«Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση
(ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020»)
Με την εφαρμογή του θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα με προγραμματισμένες ενέργειες
και δράσεις, με χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων με στόχο την γνωστοποίηση των ωφελειών
από την εφαρμογή της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.
2.

Υποστήριξη στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας.
Διοργάνωση Ευρωπαϊκής εβδομάδας αειφόρου ενέργειας στον Δήμο Ηρακλείου, με παράλληλη
ευαισθητοποίηση πολιτών και συλλογή αιτήσεων για εθελοντική συμμετοχή τους σε δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στις οικίες τους.
3. Συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων της κεντρικής λαχαναγοράς Ηρακλείου –δοκιμαστική
λειτουργία με υλικά- αναλώσιμα 36 μήνες (σε εξέλιξη).
4. Υπογραφή του συμφώνου των Δημάρχων και προγραμματισμός υλοποίησης των δεσμεύσεων που
προκύπτουν.
5. Ολοκλήρωση, καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων ΣΔΑΕΚ του Δήμου Ηρακλείου.
6. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ με θέμα: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΙΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ». (Σε εξέλιξη)
7. Υπηρεσίες υποστήριξης της μετάβασης του Δ.Η. προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών. ( Σε εξέλιξη)
8. Υπηρεσίες υποστήριξης εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σε εξέλιξη)
9. Κατάθεση φακέλου για ένταξη στο ΠΕΠ Κρήτης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δ.Σ. Ηρακλείου.
(Έχει ενταχθεί).
10. Κατάθεση φακέλου για ένταξη στο COOPERATIVE INTELLIGENT EDUCATION & ELECTROMOBILITY ZERO ENERGY BUILDINGS (CIZEBS), που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ
2014-2020, της ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Αγ. Μύρωνα.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνοπτικά:
1.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει σταθερά ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής του την κοινωνική πρόνοια και
αλληλεγγύη. Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρει μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών, ένα ευρύ φάσμα
παροχών, προγραμμάτων και δράσεων με στόχο ουδείς κάτοικος αυτής της πόλης να νιώσει μόνος και αβοήθητος.
Ειδικά από την στιγμή που ξέσπασε η πανδημία Covid-19, o Δήμος Ηρακλείου και οι κοινωνικές υπηρεσίες του
προχώρησαν σε μια σειρά πρωτοβουλιών, προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία και την
απαραίτητη στήριξη σε όλους τους δημότες και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Συνοπτικά:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Συστήθηκε διαπαραταξιακό συντονιστικό Όργανο, το οποίο λειτούργησε από την πρώτη εβδομάδα της
κρίσης, με Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, και συντόνισε επιτυχώς τις δράσεις του Δήμου
όσον αφορά στα μέτρα για τον Covid-19.
Συνεχίζεται έως σήμερα η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών :
Γραμμή Βοήθειας (2813409999) και ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατάθεσης αιτημάτων για δημότες που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εξυπηρετούνται μέσω του προγράμματος: «Βοήθεια στο σπίτι», κατ΄ οίκον,
χωρίς να μετακινηθούν.
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης (2813409990) για ανθρώπους που βιώνουν έντονο άγχος από τον
εγκλεισμό, τη μοναξιά και την απομόνωση.
Δημιουργία μονάδας αιμοδοσίας στην Πλατεία Ελευθερίας σε συνεργασία Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας
Κρήτης και των δυο νοσοκομείων της πόλης.
Συντονισμός για τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid
test) σε δημότες, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και την
Περιφέρεια Κρήτης.
Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε το δύσκολο εγχείρημα της κατ’ οίκον διανομής του ΤΕΒΑ σε 2.557 άπορες
οικογένειες.
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: ενισχύθηκε με προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν περαιτέρω και
κατ΄ οίκον, οι ανάγκες των δημοτών.
Ενισχύθηκε με προμήθειες το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Αγοράστηκαν και διανεμήθηκαν 2 τόνοι οπωροκηπευτικών στον καταυλισμό Ρομά, (10 κιλά/ανά οικογένεια),
μεγάλες ποσότητες γάλακτος για τα παιδιά και είδη ατομικής προστασίας &υγιεινής σε 2 διανομές( Απρίλιο
και Αύγουστο). Πραγματοποιούνται προληπτικές απολυμάνσεις εντός και πέριξ του καταυλισμού, οι οποίες
επαναλαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο, καθώς και μυοκτονία καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους.
Δόθηκαν οδηγίες στους μετανάστες στη γλώσσα τους, ενώ έγιναν και δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για
φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας σε περιόδους κρίσης.
Συνταγογραφήσεις, κατ,οίκον παράδοση φαρμάκων & συνεχής επικοινωνία τους με τους ηλικιωμένους, από
τους εργαζόμενους στα ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ.
Συνεργασία με ομάδα εθελοντών για την καθημερινή διανομή συσσιτίου από τα Ιδρύματα Α.&Μ Καλοκαιρινού
στους τόπους διαβίωσης των ωφελουμένων. Μεσολαβήσαμε για παραλαβή από τα Ιδρύματα 2,5 τόνων
οπωροκηπευτικών από αγρότες Τυμπακίου και Ασιτών.
Διανομή κρέατος την ημέρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων σε 300 οικογένειες και άστεγους, προσφορά
του Θ. Καλαθάκη.
Διανομή 6 τόνων οπωροκηπευτικών σε οικογένειες της Αγ.Τριάδας , προσφορά παραγωγών Τυμπακίου.
Δημιουργήσαμε δίκτυο εθελοντών και ήρθαμε σε επαφή με επιχειρηματίες που προσέφεραν αυτοκίνητα,
τρόφιμα, δωροεπιταγές κλπ.

Πέραν των ενεργειών που εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου να αντιμετωπίσει την
πανδημία, η Αντιδημαρχία Κοινωνικών Υπηρεσιών προχώρησε και σε μια σειρά άλλων δράσεων, με γνώμονα την
ενίσχυση των ευπαθών ομάδων όπως:
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2.
3.
4.
5.

Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας προς όφελος των άπορων δημοτών: μάζεμα ελαιοκάρπου από 1300
ελαιόδεντρα που βρίσκονται στο μετόχι Γρυλλιωνάκη, από ωφελούμενους των κοινωνικών υπηρεσιών και
διανομή του παραγόμενου ελαιολάδου από το κοινωνικό παντοπωλείο σε άπορους δημότες, σε συνεργασία
με την Δημοτική Περιουσία και την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2020 και ο στόχος είναι
να συνεχιστεί και να επεκταθεί.
Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο τη δημιουργία Δικτύου Απινιδωτών.
Προγραμματική Σύμβαση με Παιδικά χωριά SOS, με στόχο την περαιτέρω στήριξη για την οικογένεια και το
παιδί.
Ολοκλήρωση διαδικασίας Ίδρυσης μη κερδοσκοπικού Συλλόγου με την επωνυμία, «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», από την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.
Ολοκλήρωση διαδικασίας πίστωσης αποζημίωσης για τις άμεσες βιοτικές ανάγκες και του οικιακού
εξοπλισμού πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης&22ας Οκτωβρίου 2020.

Πέραν των παραπάνω, συνεχίστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κοινωνικές παροχές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Διανομές τροφίμων από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο: 127 οικογένειες – δικαιούχοι σε σταθερή βάση
ανά δεκαπενθήμερο (32 περίπου νοικοκυριά ανά τρίμηνο) 111 νοικοκυριά εξυπηρετήθηκαν άπαξ.
Χορήγηση πρωινού γεύματος σε 335 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν
σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.
Χορήγηση κρέατος με ίδιους πόρους, σε 736 οικογένειες, κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα.
Διανομή τροφίμων – ΤΕΒΑ: 3000 νοικοκυριά –έντεκα(11) διανομές στο πλαίσιο του Προγράμματος
Επισιτιστικής Συνδρομής - Περιφέρειας Κρήτης.
Αποστολή φοιτητικών πακέτων: Αποστέλλονται ανά μήνα και για όλο το ακαδημαϊκό έτος σε έντεκα (11)
φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ & ΑΤΕΙ εκτός της πόλης του Ηρακλείου.
Διανομή ξυλείας θέρμανσης σε άπορες οικογένειες, (συνολικά περισσότεροι από 130 τόνοι) σε συνεργασία
με την Υπηρεσία Πρασίνου.
Άστεγοι: Υλοποίηση προγράμματος Στέγαση &εργασία για αστέγους. Στεγάστηκαν συνολικά 60 άστεγοι
(μεταξύ αυτών, 25 ανήλικοι).
Υπηρεσίες street work, ανά τακτά διαστήματα στους άστεγους που δεν επιθυμούν φιλοξενία στο Κέντρο
Αστέγων: διανομή υπνόσακων, κουβερτών, φαγητού, μασκών, αντισηπτικών και γαντιών, ενημέρωση για τα
μέτρα προστασίας μέσω έντυπου υλικού σε Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά, Ρουμάνικα.
Κέντρο αστέγων: απαιτήθηκε επτά φορές, κατά τις περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων η σύντομη
παραμονή αστέγων, διανομή υπνόσακων, κουβερτών, ζεστού ροφήματος και κρύου γεύματος.
Παραλαβή αιτήσεων για ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης σε έως1000 δημότες & επανασύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύματος σε δημότες που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Κοινωνικό Φαρμακείο και Δημοτικό Ιατρείο-4η ΤΟΜΥ συνεχίζουν εντατικά την εξυπηρέτηση των δημοτών
(μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν δωρεάν Τεστ Παπανικολάου σε 1100 περίπου γυναίκες).
Δωρεάν Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας σε συνεργασία με το σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
PALSO.
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε πολίτες άπορους και ανασφάλιστους σε συνεργασία με Ιδιωτικά
Διαγνωστικά Κέντρα της πόλης.
Πνευμονολογικός έλεγχος- Σπιρομέτρηση, σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων των ΚΕΚΟΙΦ- ΑΠΗ σε συνεργασία
με την Πνευμονολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ.
Παραχώρηση χώρου συνεδριάσεων στο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Αγ. Ιωάννη, στην Εθελοντική ομάδα «Αιματοκρίτης».
Μαθήματα Η/Υ σε ανέργους-2 δεκαμελή τμήματα(Ανεστάλησαν λόγω της πανδημίας).

Διοργανώθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
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•
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•

Διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ Ηρακλείου και Palermo, στις 24/11, από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος ADMin4ALL.
Διαδικτυακή Ημερίδα από την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ), με θέμα «Εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών » σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης).
Διαδικτυακή συνάντηση στις 18/11 με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα
Μιχαηλίδου και εκπροσώπους μεγάλων Δήμων, με θέμα: “Κοινωνικές Πολιτικές για τη στήριξη ευπαθών
ομάδων εν μέσω πανδημίας”.
Εκδήλωση για την Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, με τη συμμετοχή 320 ηλικιωμένων, σε συνεργασία με τη
ΔΕΠΑΝΑΛ -1/10/2019 στο «Μαρίνα».
Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών, με κεντρικό ομιλητή τον
δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο 26/11/2020,στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.
Διοργάνωση εκδρομής- ξενάγησης – γεύματος σε 300 ηλικιωμένους των ΚΕ. ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η την Τσικνοπέμπτη
–στο Olympia Palace,20/2/2020 σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.
Βιντεοσκόπηση και Προβολή αφηγήσεων ηλικιωμένων των ΚΕΚΟΙΦ/ΑΠΗ που αφορούν Χριστουγεννιάτικες
ιστορίες, μνήμες & έθιμα από το Οπτικοακουστικό Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Συμμετοχή ηλικιωμένων των ΚΕΚΟΙΦ/ΑΠΗ στις εκδηλώσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου, με αφηγήσεις σε
μαθητές και προβολή βίντεο της Βικελαίας.
Συμμετοχή των ηλικιωμένων στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, αφηγήσεις, μνήμες (ήθη και έθιμα εορτών,
παραμύθια, κατασκευή παραδοσιακών γλυκών).
«ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ» για 101 οικογένειες με παιδιά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων, 2/1/2020 «Αναδρομές».
Διανομή 5000 παιχνιδιών σε συνεργασία με το Love Radio και άλλους φορείς (Πλοηγός, Κέντρο Παιδικής
Μέριμνας Θηλέων, Στέγη Ανηλίκων) κλπ.
Δωρεάν συμμετοχή ηλικιωμένων και εγγονών σε θεατρική παράσταση σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία
Πολιτισμού.
Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας της γυναίκας-Φωταγώγηση Λότζια-Διανομή
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Εκδήλωση στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενημέρωσης για τα Βλαστοκύτταρα», σε συνεργασία με την
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ., Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο
25/11/2019.
1η Συνάντηση Μονογονέων, με στόχο τη δημιουργία Συλλόγου Μονογονεικών Οικογενειών, 30/07/2020,
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους, που παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες/πρόσφυγες σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία.
Εισηγήσεις και συμμετοχή σε συνέδρια (ADMin4ALL- Fhase II, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
(Δ.Ο.Μ.)”,Μιλάνο 8-9/102019, GO LOCAL: Supporting regions, cities and rural areas in migrants’ inclusion,
3/12/2019, Bρυξέλλες , Erasmus +229 «Human rights, the pillars of democracy»με μαθητές από 6 χώρες,
Γυναίκα στην Πολιτική και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ).
Έξι (6) Ολομέλειες Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών& Προσφύγων(ΣΕΜΠ).
Πέντε (5) Ολομέλειες της Δ.ΕΠ.ΙΣ. (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας).
Συμμετοχή σε 22 συμβούλια επιτροπές και ομάδες.
Τακτικές συναντήσεις και συνεργασία με εθελοντές Κοινωνικής Πολιτικής, συνεργασία και δικτύωση με
τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Το 2020 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και για τον Πολιτισμό, καθώς η πανδημία Covid-19 δεν επέτρεψε την
διεξαγωγή των καθιερωμένων φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.
Ωστόσο, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού δημιούργησε ψηφιακό κανάλι
στο Youtube με το όνομα Heraklion Arts and Culture, μέσω του οποίου πέτυχε δυο πράγματα:
• Να προσφέρει στο κοινό πολιτιστικές παραγωγές υψηλού επιπέδου.
• Να στηρίξει εμπράκτως το καλλιτεχνικό δυναμικό του τόπου, το οποίο δοκιμάζεται σκληρά από το lockdown.
Συγκεκριμένα, από 10 Απριλίου 2020 (ημερά δημιουργίας) μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2021, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία της Google, έχει φτάσει το 1.000.000 εμφανίσεις και τις 134.000 προβολές, ενώ έχει
περισσότερους από 2.500 συνδρομητές. Μέχρι τον Δεκεμβρίου 2020 στο κανάλι είχαν ανέβει 56 βίντεο (28
μουσικές συναυλίες, 10 θεατρικές παραστάσεις, 2 εικαστικές εκθέσεις, 15 διαφημιστικά (spot) βίντεο και 1
τηλεοπτική παρουσίαση). Ενώ οι on line πρεμιέρες συνεχίζονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη με την προβολή νέων
ψηφιακών παραγώγων, αποκλειστικά για το Heraklion Arts & Culture στο πλαίσιο των δύο ψηφιακών Φεστιβάλ
«Τέχνη Καθ΄Οδόν» και «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί».

Διαδικτιακή Πινακοθήκη
Για πρώτη φορά, η παρούσα δημοτική αρχή τόλμησε να πραγματοποιήσει ένα όνειρο, που αποτελούσε επί σειρά
δεκαετιών πάγιο αίτημα της πόλης. Η σημαντική συλλογή των έργων τέχνης του Δήμου, αξιοποιείται με μέθοδο
και οραματικό σχεδιασμό:
1.

2.

3.

4.

5.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Τέχνη καθ’ οδόν» (Street Art Festival)»:
Επειτα από την ανοικτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες επιλέχτηκαν 30 καλλιτεχνικά σχήματα  εκ των όποιων
τα 26 αφορούν σχήματα Κρητών καλλιτεχνών.
Για την παραγωγή των παραπάνω καλλιτεχνικών παραγωγών εργαστήκαν περισσότεροι από: 190 καλλιτέχνες
(μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, κ.α.) και 170 τεχνικοί (εικονολήπτες, ηχολήπτες, κάμεραμαν,
κινηματογραφιστές κ.ά.).

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί»:
Έπειτα από την ανοικτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες επιλέχτηκαν 40 προτάσεις εκ των όποιων οι 37  
αφορούν σχήματα Κρητών καλλιτεχνών.
Για την παραγωγή των παραπάνω καλλιτεχνικών παραγωγών εργαστήκαν περισσότεροι από: 130 καλλιτέχνες
(μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, κ.α.) και 110 τεχνικοί (εικονολήπτες, ηχολήπτες, κάμεραμαν,
κινηματογραφιστές κ.ά.).

Αφού καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα έργα σε χώρο φύλαξης του Δήμου Ηρακλείου, συνάψαμε σύμβαση
με το Ι.Τ.Ε. μέσα από την οποία προχωρήσαμε στη «Δημιουργία διαδικτυακής Πινακοθήκης (Ψηφιοποίηση
των έργων τέχνης της συλλογής και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αξιοποίησης και προβολής τους»
Παράλληλα, με σύμβαση που συνάψαμε με την ιστορικό τέχνης κα Ντενίζ – Χλόη Αλεβίζου για «Καταγραφή
και Καταλογογράφηση για την αποτίμηση της οικονομικής αξίας των έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου»
τεκμηριώσαμε ένα – ένα τα έργα. [περιγραφή πίνακα, όνομα και βιογραφικό καλλιτέχνη, τεχνοτροπία κ.α.].
Ακολούθως και εκμεταλλευόμενοι τις παραπάνω εργασίες δημιουργήσαμε τη διαδικτυακή πινακοθήκη του
Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklionartgallery.gr, ώστε ο δημότης και όχι μόνον, να γνωρίσει
αυτή τη σημαντική περιουσία της πόλης.
Επεκτείναμε το λογισμικό του τμήματος διαχείρισης της αποθήκης του Δήμου Ηρακλείου και κάθε έργο
απέκτησε μοναδικό γραμμωτό κωδικό (Barcode), ο οποίος και περιέχει όλες τις πληροφορίες του κάθε έργου,
καθώς και σκάνερ χειρός για την αναζήτησή στοιχείων μέσα στη φυσική αποθήκη τους.
Είναι έτοιμη η έκδοση του Λευκώματος της συλλογής των έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο θα
αποτελέσει τον συγκεντρωτικό κατάλογο των έργων, θα παραχθεί τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή
και θα παραδοθεί στον Δήμο Ηρακλείου για υπηρεσιακή χρήση.

Εθελοντισμός:
Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού – Εθελοντισμού τα τελευταία χρόνια έχουν υποστηρίξει και
παρακινήσει το κίνημα του εθελοντισμού και τις εθελοντικές ομάδες που δρουν στα όρια του Δήμου μας και οι
όποιες συμβάλλουν, καθοριστικά– σε πληθώρα ουσιαστικών δράσεων, πάντα με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Στόχος μας πάντα ήταν και παραμένει να διευκολύνουμε τις εθελοντικές προσπάθειες ενώ παράλληλα η
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.citizens4heraklion.gr που δημιουργήσαμε αποτελεί ένα διαδικτυακό τόπο
συνάντησης και προβολής των εθελοντών του δήμου Ηρακλείου.
Εκτός από τις ανεξάρτητες εθελοντικές ομάδες που δρουν στα όρια του Δήμου Ηρακλείου έχουν δημιουργηθεί
επιπλέον τέσσερις εθελοντικές ομάδες στον Δήμο μας, οι όποιες με τις αντίστοιχες Αντιδημαρχίες προχωρούν σε
δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διακρίσεις

Άλλες δράσεις της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Εθελοντισμού:

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού συμμετείχε στα «Tourism Awards 2020», και απέσπασε δύο σπουδαία βραβεία.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου κέρδισε:

Επετειακή έκδοση βιβλίου για τη Μάχη της Κρήτης με τίτλο «Επιχείρηση Ερμής – Η Μάχη του Ηρακλείου
(20 Μαΐου 1941-1 Ιουνίου 1941).Συνεχιζόμενη δαπάνη 2020-2021.

•

•

GOLD βραβείο στην κατηγορία «DESTINATIONS- TOURIST ATTRACTIONS, ΦΕΣΤΙΒΑΛ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» για την Έκθεση «Η ματιά του συλλέκτη – Συλλογή Σωτήρη
Φέλιου», που παρουσιάστηκε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2019 και
προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες.
SILVER βραβείο στην κατηγορία «INNOVATION, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ CONCEPT» για την Έκθεση «Απηχήσεις της
Αρχαιότητας στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου» που παρουσιάστηκε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου
τον Σεπτέμβριο του 2019.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη με την πλούσια παράδοση και τη σημαντική της παρουσία στην πόλη, τόσο το
2019 όσο και το 2020 προχώρησε σε σημαντικές εκδόσεις καθώς και στη διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικό
Συνέδριο για τον Κρητικό Πόλεμο το 2019.
Η «ΒΔΒ» έχει ξεκινήσει την καταλογογράφηση-επεξεργασία και μετάφραση των 20.000 σελίδων του Αρχείου
Φράϊμπουργκ (μικροφίλμ του Αρχείου της Γερμανικής Διοίκησης Κρήτης (1941-1945) που φυλάσσεται στα
Κρατικά Αρχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στο Φράϊμπουργκ).
Συνεχίζονται οι εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχείο της Δημογεροντίας που εμπεριέχει αρχειακό υλικό των
τελευταίων (4) τεσσάρων δεκαετιών της Τουρκικής παρουσίας, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην πόλη του Ηρακλείου.
Συνεχίστηκε η λειτουργία του εργαστηρίου συντήρησης και η βιβλιοδεσία παλιών και νέων εφημερίδων, βιβλίων
και περιοδικών της «ΒΔΒ».
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Στους χώρους της «ΒΔΒ», στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» και στο φουαγιέ διοργανώθηκαν εκδηλώσεις,
παρουσιάσεις και ομιλίες.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και την Άνοιξη του 2020 η «ΒΔΒ» δέχτηκε περίπου 3500 παιδιά στο πλαίσιο
τεσσάρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ήταν σε εφαρμογή.
Το Δανειστικό και Παιδικό τμήμα της «ΒΔΒ» από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Σεπτέμβριο 2020, διάνυσε
μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19, οπότε και για κάποιο χρονικό διάστημα είχε
αναγκαστεί να κλείσει τις πόρτες της (10/3/20 έως 6/20). Ακόμα κι έτσι όμως απέκτησε 2.860 νέους χρήστες
– αναγνώστες, δανείστηκαν 30.054 βιβλία, ενώ έγινε συντήρηση και ταξινόμηση κατά το διάστημα που ήταν
κλειστή η Βιβλιοθήκη για το κοινό.
Το Τμήμα Αρχείων προχώρησε στην παραλαβή, ταξινόμηση και τακτοποίηση αρχειακού υλικού από πολιτιστικές
εκδηλώσεις, από δωρεές κ.α.
Το μη Δανειστικό Τμήμα εξυπηρέτησε 4.000 αναγνώστες ενώ παρέλαβε τις δωρεές της βιβλιοθήκης Νικολάου και
Αναστασίας Πλάτωνος, των βιβλίων του ποιητή Χριστόφορου Λιοντάκη και των βιβλίων Γεωργίου και Μαρίκας
Κοσμά.
Πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του οπτικοακουστικού αρχείου της «ΒΔΒ» με τη
χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Ψηφιοποιείται ένα μέρος παλαιών εφημερίδων καθώς και το πρώτο κατάστιχο του Δημοτολογίου Ηρακλείου
περιόδου 1825-1925.
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Η Αντιδημαρχία Παιδείας, πέρα από τις συνήθεις αρμοδιότητές της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει κι αυτή τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία.
Μεταξύ άλλων, βοήθησε:
•

Στη διανομή μασκών στα σχολεία
Με τη συνεργασία των υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και του Τμήματος Καθαριότητας και Φύλαξης
Σχολικών Κτηρίων, διανεμήθηκαν τόσο στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όσο και στα
σχολεία του Δήμου μας, οι μάσκες προστασίας από τον ιό Sars cov-2 για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Ηρακλείου. Τις μάσκες προμηθεύτηκε η ΚΕΔΕ και η
διανομή έγινε τον Σεπτέμβριο του 2020. Υπήρξε και δεύτερη παρτίδα, την οποία διανείμαμε τον Δεκέμβριο
του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021 με δαπάνη των Σχολικών Επιτροπών.

•
•

•

Άλλες δράσεις και ενέργειες της Αντιδημαρχίας Παιδείας για το διάστημα
Σεπτέμβριος 2019 -  Δεκέμβριος 2020:
•

•

•

•

•

Δίχρονη, Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή
Συνεργαστήκαμε στην επίλυση του θέματος της στέγασης των υπεράριθμων μαθητών που προέκυψαν από
την εφαρμογή του μέτρου στον δήμο μας. Δέκα (10) αίθουσες που τοποθέτησε ο δήμος μας σε οικόπεδά του
και 21 αίθουσες που τοποθέτησε η Ανώνυμος Εταιρία, Κτηριακές Υποδομές, είναι έτοιμες να υποδεχθούν τα
παιδιά της προσχολικής.
Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων
Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Δημοτικής Περιουσίας, Πολεοδομίας και Τεχνικών
Έργων για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στον Δήμο μας (π.χ. Ειδικό Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο
–Λύκειο, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο στον Καρτερό, Καλλιτεχνικό Σχολείο, Μουσικό Σχολείο κ.ά.).
Παραχώρηση σχολικών χώρων
Παραχωρήσαμε σχολικούς χώρους σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για διάφορες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις κοινής ωφέλειας πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, κατά τις
ώρες μη λειτουργίας των σχολείων (περίπου 120 παραχωρήσεις ανά σχολικό έτος).
Συνεχείς παρεμβάσεις για την επίλυση τεχνικών θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων τόσο της
Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες είναι
άριστη.
Αλληλογραφία με τα σχολεία για την οργάνωση δράσεων από την Αντιδημαρχία Παιδείας και γενικότερα
από το Δήμο, στο πλαίσιο των ισχυόντων μέτρων, λόγω της πανδημίας.

Δια Βίου Μάθηση
• Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης εθνικής και τοπικής εμβέλειας, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
Ηρακλείου συνεργάστηκε με το Κέντρο Κοινότητας στην παραλαβή των αιτήσεων.
1.
2.

3.
4.

Στο διάστημα 23/12/2019 - 05/11/2020 κατατέθηκαν 856 αιτήσεις εκπαιδευομένων για
27 προγράμματα.
Οργανώθηκαν πάνω από 25 τμήματα, όμως τελικά ολοκληρώθηκαν μόνο 13 τμήματα (Ελληνική Γλώσσα,
Ιταλικά, Τούρκικα, Γαλλικά, Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων κα) λόγω της πανδημίας και
της έλλειψης χώρων εκπαίδευσης.
Για τα παραπάνω προγράμματα εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης και άμεσα θα ενημερωθούν
οι δημότες για τον τρόπο παραλαβής τους.
Εννέα (9) έτοιμα προγράμματα δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω της πανδημίας και του γενικού lockdown.
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Στις 21/12/2020 εγκρίθηκε η χρονική παράταση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης εθνικής και
τοπικής εμβέλειας με νέα ημερομηνία λήξης την 30/09/2023, καθώς και ο εμπλουτισμός τους με
προγράμματα εξ’ αποστάσεως.
Επίσημη παραλαβή του βραβείου της UNESCO “Learning City Award 2019”, κατά τη διάρκεια των εργασιών
του 4ου Διεθνές Συνεδρίου της UNESCO για τις Πόλεις που Μαθαίνουν, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
2019 στο Μεδεγίν της Κολομβίας.
Συμμετοχή στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο της ομάδας «CITIZEΝSHIP EDUCATION» που
πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 με συντονιστές την πόλη της Λάρισας (Ελλάδα) και τη
Yeonsu-Gu (Δημοκρατία της Κορέας). Το θέμα του συνεδρίου ήταν “Ενίσχυση της εκπαίδευσης των πολιτών
σε τοπικό επίπεδο”. Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε με εισήγηση στο θεματικό πεδίο «Εκπαίδευση στην
ενεργό πολιτειότητα και ένταξη ευάλωτων ομάδων», καθώς και στο Forum Νεολαίας.
Ολοκλήρωση Α’ φάσης του προγράμματος «Η Σεισμολογία στο σχολείο». Στο πλαίσιο του προγράμματος
τοποθετήθηκαν πέντε (5) σεισμικοί αισθητήρες σε σχολεία του δήμου μας. Μια δράση της Αντιδημαρχίας
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και της συμμετοχής της πόλης του Ηρακλείου
στο Παγκόσμιο Δίκτυο της Unesco για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που
εφαρμόστηκε σε 25 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου με στόχο, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση
της εκπαιδευτικής κοινότητας στο φαινόμενο του σεισμού, την εκλαΐκευση σεισμολογικών εννοιών, αλλά
και την εξειδίκευση των σχεδίων προστασίας έναντι του σεισμού στις σχολικές μονάδες. Η διακοπή της
λειτουργίας των σχολείων, λόγω της πανδημίας covid-19 στάθηκε αφορμή να διακοπεί το πρόγραμμα.
5.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχολικές Επιτροπές
Α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέσω της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Διατέθηκε το ποσό των €1,5εκ. από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 173 σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά).
• Διατέθηκε το ποσό των €419,5χιλ. (από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), για την κάλυψη
των αμοιβών και των εργοδοτικών εισφορών των 127 αναδόχων καθαρισμού των σχολικών μονάδων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
• Εισπράχθηκε το ποσό των €115χιλ. από τους 49 μισθωτές κυλικείων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών
μονάδων. (Υπήρξε μείωση εσόδων λόγω κλειστών σχολείων εξαιτίας Covid-19. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, είχαν εισπραχθεί €235χιλ).
• Προχώρησε ο εξορθολογισμός παλαιών οφειλών κυλικείων, καθώς και ρύθμιση των οφειλών κατά την
περίοδο της πανδημίας.
• Έγινε η διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων λοιπών φορέων (Ξενόγλωσσα βιβλία, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κτλ) συνολικού ποσού €53χιλ ευρώ.
• Έγινε η διαχείριση της πρόσληψης και της αποζημίωσης 63 σχολικών τροχονόμων ποσού €88,7χιλ.
• Έγινε η διαχείριση της επανέναρξης των σχολείων με την προμήθεια όλων των απαραίτητων ειδών ατομικής
προστασίας, συνολικού κόστους €120χιλ.
• Προχώρησε η υλοποίηση του προγράμματος για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση συνολικού κόστους €100χιλ.
• Δόθηκαν €135χιλ. για συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, €350χιλ. για πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες
(είδη καθαρισμού, είδη βιβλιοπωλείου), €153χιλ. για θέρμανση.
Β) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

•
•

Διατέθηκε το ποσό των €971,3χιλ. από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 43 σχολικών
μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Διατέθηκε το ποσό των €285,2χιλ. από τον Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για την κάλυψη των αμοιβών και των εργοδοτικών
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•
•
•

εισφορών των 63 αναδόχων καθαρισμού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου.
Εισπράχθηκε το ποσό των €155,2χιλ. από τους 29 μισθωτές κυλικείων των σχολικών μονάδων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολείων.
Έγινε η διαχείριση στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα λοιπών φορέων (NOESIS, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ κτλ)
συνολικού ποσού €38,5χιλ.
Χρηματοδοτήθηκαν οι σχολικές μονάδες ευθύνης της Επιτροπής, συνολικά με το ποσό των € 1,4 εκ.

Μεταξύ άλλων:

•

•
•
•
•

Έγινε η διαχείριση της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων σε συνθήκες COVID-19 : Επίτευξη διπλού
καθαρισμού σχολικών μονάδων με μεταφορά αναδόχων καθαρισμού από Α΄βάθμια Σ.Ε και τροποποίηση
υφιστάμενων συμβάσεων - Προμήθεια Μ.Α.Π και πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας Προμήθεια όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού για τις σχολικές μονάδες συνολικού κόστους €500χιλ.
€150χιλ. για προμήθεια πάσης φύσεως παγίων (Η/Υ, Projector κ.τ.λ).
€200χιλ. για συντηρήσεις εκ των οποίων €50χιλ. για ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων.
€240χιλ. για πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες (είδη βιβλιοπωλείου κ.τ.λ).
Καταβάλαμε για τη θέρμανση των σχολείων το ποσό των €94χιλ.

Μουσική Παιδεία
• Η Φιλαρμονική μέσω του διαδικτυακού της καναλιού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψυχαγωγίας YouTube,
έχει μαγνητοσκοπήσει πέντε (5) συναυλίες.
Πριν την επιβολή του πρώτου lockdown είχαν πραγματοποιηθεί τα εξής εκδηλώσεις:

•
•
•
•

Επίσημη Χριστουγεννιάτική Συναυλία 2019 της Φιλαρμονικής
(Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία της Δημοτικής Αρχής – Αίθουσα Μαρίας και Ανδρέα
Καλοκαιρινού).
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 2019 της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Εδώ Λιλιπούπολη» (Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα
Μαρίας και Ανδρέα Καλοκαιρινού).
Εκπαιδευτικές μικρές συναυλίες (2 φορές την εβδομάδα) στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου αλλά
και όμορων Δήμων από τη Φιλαρμονική.

•

Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και
Εφαρμογών Πολυμέσων Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
“Δομίνικος Θεοτοκόπουλος”. Στο πλαίσιο των δράσεων “Ηράκλειο: Η Πόλη που Μαθαίνει” του Παγκοσμίου
Δικτύου της UNESCO (5 ώρες) (60 άτομα).
Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης και την Επιστημονική
Επιτροπή της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο. Η πρώτη είχε γίνει το 1999!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά σημαντικό θεσμό που στηρίζει εκατοντάδες μαθητές
ετησίως. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέρει μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Την παρούσα στιγμή το
παρακολουθούν περισσότερα από 160 παιδιά, όχι μόνο από τον Δήμο Ηρακλείου αλλά και από τους Δήμους
Ανωγείων, Μαλεβιζίου, Πειραιά, Ρόδου, Άμφισσας, καθώς και μια Ελληνίδα μαθήτρια από Γερμανία.
Οι εθελοντές καθηγητές είναι περίπου 50, από διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα μαθήματα, πριν την έλευση της πανδημίας, γίνονταν δια ζώσης στο 7ο Λύκειο στα Καμίνια και στο 6ο ΕΠΑΛ,
στην Κηπούπολη.
Για την τηλεκπαίδευση χρησιμοποιούνται τρείς σχολικές πλατφόρμες άλλα και όλα τα διαθέσιμα social media, με
μεγάλη επιτυχία.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αλλά και ίντερνετ, δίνεται η
δυνατότητα σε παιδιά που το επιθυμούν, να παρακολουθούν τα διαδικτυακά μαθήματα από τόν χώρο των δυο
εμπλεκόμενων σχολείων (6ο ΕΠΑΛ και 7ο Λύκειο).
Για αυτόν τον λόγο, η Αντιδημαρχία Παιδείας έχει αγοράσει 2 Λάπτοπ που τοποθετήθηκαν στο 6ο ΕΠΑΛ της
Κηπούπολης, εξοπλισμένα με κάμερα, μικρόφωνο, ηχείο.
Για πρώτη φορά παραδίδονται μαθήματα σε μαθητές που φοιτούν σε ΕΠΑ .
Συνεχίζεται το μάθημα των Ελληνικών για παιδιά προσφύγων με περίπου 40 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Πέρα από τα μαθήματα Γενικής παιδείας και ΕΠΑΛ, γίνονται επίσης, μαθήματα Αγγλικών, Γερμανικών, μαθήματα
ανατομίας, υγιεινής, υπολογιστών.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου διαθέτει προπονητή για παιδιά που θα εξεταστούν σε
αθλήματα, καθώς και 2 ψυχολόγους που παραδίδουν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, άλλα
και δωρεάν συνεδρίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακό στρες .

Τμήμα Νέας Γενιάς – ΚΕΣΑΝ
• Δημιουργία - ενημέρωση πλατφόρμας “Κε-σαν …στο σπίτι σου!”, με προτάσεις έγκυρης ενημέρωσης για
•
•
•

τον Covid-19 και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου για τις ήμερες εγκλεισμού στο σπίτι
(https://kesanstospitisou.wordpress.com/).
Διαδικτυακό κάλεσμα για ιδέες, σε μορφή video, κειμένου ή εικόνας, για το πώς μπορούμε να παραμείνουμε
δημιουργικοί “μένοντας σπίτι”. “Μένουμε σπίτι… μένουμε δημιουργικοί!” (Στο πλαίσιο του προγράμματος
MOVERE που υλοποιείται από το ΚΕΣΑΝ).
Διοργάνωση - Υλοποίηση - Αξιολόγηση - Πρακτικά της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης
της Εξάρτησης “Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής”. Σε συνεργασία με το Πανελλήνια Δίκτυο Φορέων
Πρόληψης της Εξάρτησης (204 άτομα).
Διοργάνωση Εσπερίδας, με θέμα: “Παίζουμε Καραγκιόζη; Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο
βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”. Σε συνεργασία με το Θέατρο Σκιών Κρήτης, τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το Δήμο Ηρακλείου, τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ισχυρές οικονομικές και διοικητικές βάσεις για να
αντιμετωπίζει με επάρκεια δυσκολίες, ακόμα και τόσο περίπλοκες όπως αυτές που προέκυψαν από τον Μάρτιο
του 2020, λόγω της πανδημίας του Covid-19.
Και παρότι, όπως ήταν λογικό, δημιουργήθηκαν κενά με τις άδειες ειδικού σκοπού, ο Δήμος Ηρακλείου κατάφερε
να μείνει όρθιος και λειτουργικός καθ’ όλη την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Σε ό,τι αφορά στην διαχείριση του Covid-19, o Δήμος Ηρακλείου, δια της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών προχώρησε μεταξύ άλλων στα παρακάτω:

•
•
•

15 συμβάσεις για προμήθειες υλικών αντιμετώπισης πανδημίας
Μέριμνα για την προμήθεια και διανομή Μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό.
Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για ενίσχυση νευραλγικών τμημάτων του Δήμου

Συγκεκριμένα:
Μέχρι τα τέλη Απριλίου 2021 είχαν εκδοθεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 11 ανακοινώσεις πρόσληψης
προσωπικού λόγω Covid-19.
Από τις ανακοινώσεις αυτές :
Έχουν προσληφθεί 198 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στις υπηρεσίες καθαριότητας, Πρασίνου, Κοινωνικής
Ανάπτυξης, Παιδείας (αθλητισμού),Τεχνικής και Δημοτικής Περιουσίας. Έχουν λήξει οι τετράμηνες συμβάσεις για
86 άτομα.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τις δράσεις και τα έργα του Δήμου, από το στάδιο του προϋπολογισμού έως και την εκταμίευση των προβλεπόμενων
ποσών, στηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εκεί έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια συντονισμού και οργάνωσης των Τμημάτων της, κατά τρόπον ώστε
να υποστηρίζεται αποτελεσματικά όλος ο δημοτικός μηχανισμός αλλά και οι υπηρεσίες που απευθύνονται
στους δημότες.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις δράσεις των επιμέρους τμημάτων.

Τμήμα Προμηθειών
Διαγωνισμοί 2020:
Συνολικός αριθμός: 79
Συνολικό ύψος συμβάσεων: 14.194.264,64

Τμήμα ΤΑΠ:
Η προσπάθεια για βελτίωση στην λειτουργία του Τμήματος ΤΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι διαρκής
και έχει φέρει αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων:
• Το τμήμα είναι πλέον ανοιχτό για το κοινό όλες τις μέρες της εβδομάδας ώρες και μέρες.
• Δίνεται ψηφιακή βεβαίωση μη οφειλής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον συμβολαιογράφο.
• Το τμήμα δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις πλήρως ψηφιοποιημένες χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία

(αίτηση μέσω e-mail, επικοινωνία με sms ή e-mail, κατάθεση στην τράπεζα, αποστολή βεβαιώσεων με
ηλεκτρονική υπογραφή).

2020

Ανακουφιστικά μέτρα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, σε εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων της
κυβέρνησης αλλά και σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ: 4976
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ: 4954

1.

2021

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία
τους με κυβερνητική εντολή και τις επιχειρήσεις που πλήττονται (όπως αυτές ορίζονται στις ΠΝΠ και στις
συνακόλουθες ΚΥΑ στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), από την ημερομηνία επιβολής της
διακοπής ή του περιορισμού της δραστηριότητάς τους.
Μείωση των τελών κοινόχρηστων χώρων, σε ποσοστό 50% από 1-7-2020 και συνέχιση του μέτρου οριζόντια
για ολόκληρο το 2021.
Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2020 από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα
επαναλειτουργήσουν, μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών.
Απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών (Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρος
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) όλων των πληττόμενων για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποτροπής της
διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Μετάθεση πληρωμής των τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 ( όποια βεβαιωθούν ) στο έτος 2021 με
ρύθμιση 12 – 24 δόσεων ανάλογα με το ύψος τους .
Αναστολή, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις
και Οργανισμούς, για όσο ισχύουν τα μέτρα αποτροπής για τη διασπορά του κορωνοϊού.
Μείωση στα ενοίκια που εισπράττει ο Δήμος από τη μίσθωση δημοτικών επαγγελματικών ακινήτων. ( 40%)
Μείωση τελών κατά 50% στους εμπόρους των Λαϊκών Αγορών.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε μείωση των οικιακών δημοτικών τελών για το 2021
κατά 8%.
Η συνολική ελάφρυνση τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2020-2021 υπολογίζεται περίπου στα 625.000.
Το κόστος των συμβάσεων προσωπικού covid – 19 ανήλθε περίπου στα 920.000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ: 813
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ: 660
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΛΠ): 1536
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ: 1317
Επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, πρωτόκολο κλπ) παρά τις νέες
συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω covid-19 ανταποκρίθηκαν υποδειγματικά διεκπεραιώνοντας  θέματα
και υποθέσεις  των δημοτών και μάλιστα και με ψηφιακό τρόπο λειτουργίας.

Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηριών:
Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην περιποίηση των κοιμητηρίων, τόσο στον Άγιο Κωνσταντίνο όσο και στο Νέο
Κοιμητήριο Ηρακλείου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την φύλαξή τους.
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά δράση καθαρισμού και ευπρεπισμού όλων των κοιμητηρίων που  
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κυκλικής
Οικονομίας και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πρασίνου.
Τέλος  πρέπει να  γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχοντας πλέον
ενισχυμένες αρμοδιότητες :

•
•
•

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως το τέλος του έτους συνεδρίασε 15 φορές και έλαβε 350 αποφάσεις.
Το 2020 συνεδρίασε 52 φορές και έλαβε 1.173 αποφάσεις
Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021 συνεδρίασε 2021 και έλαβε 421 αποφάσεις.

Σύνολο συνεδριάσεων: 83
Σύνολο αποφάσεων: 1944
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•
•

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ – ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ανάμεσα στις ανάγκες που αναδείχτηκαν πιο έντονα κατά την διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς
του Κορωνοϊού ήταν αυτή για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών από τους δημόσιους φορείς προς
τους πολίτες.

•
•

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ (μόνο με κωδικούς taxisnet)
• Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
• Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
• Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
• Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

•

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (μόνο με κωδικούς taxisnet)
• Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

•

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ
• Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων
• Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
• Επισκευή και αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων
• Μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
• Κατάθεση ένστασης για πρόστιμο καθαριότητας
• Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων
• Άλλα Αιτήματα για Θέματα Καθαριότητας

•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (μόνο με κωδικούς taxisnet)
• Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών
• Ηλεκτρονικές Πληρωμές Χρεών
• Τροποποίηση τετραγωνικών κοινόχρηστου χώρου (για Επιχειρήσεις)
• Άλλα Αιτήματα για Θέματα της Οικονομικής Υπηρεσίας

•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• Αίτηση για διάθεση σήματος στάθμευσης (μονίμου κατοίκου)
• Βλάβες Οδοστρώματος
• Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών
• Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
• Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)
• Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού
• Βεβαιώσεις Αρίθμησης Οδών
• Βεβαίωση Ακριβούς Διεύθυνσης Ακινήτων
• Άλλα Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας

•

ΔΕΥΑΗ
• Αιτήματα Ύδρευσης - Αποχέτευσης

•

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
• Επίσκεψη στη ΜΑΙΑ του Δήμου Ηρακλείου

•

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (μόνο με κωδικούς taxisnet)
• Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών
• Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης

Παράλληλα, η δυνατότητα της τηλεργασίας ήρθε στο προσκήνιο για να μείνει και όχι μόνο ως μια προσωρινή
λύση εν μέσω πανδημίας, αλλά ως μια μόνιμη κατάσταση, εκεί που είναι εφικτό.
Σε αυτή τη λογική, ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Πληροφορικής του, πάντα στο πλαίσιο του σχεδίου
“Ηράκλειο, έξυπνη πόλη”, έχει υλοποιήσει με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού, τις παρακάτω ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για εξ αποστάσεως εργασία των στελεχών του.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δυνατή μέσω συστήματος ενιαίας πρόσβασης χρηστών (SSO) με τη χρήση
μοναδικών κωδικών πρόσβασης:

•
•
•
•
•

•

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία : μέσω διαδικτύου (webmail) στη διεύθυνση mail.heraklion.gr.
Διαχείριση Εγγράφων: με απομακρυσμένη πρόσβαση στη διεύθυνση backoffice.heraklion.gr.
Διαχείριση αιτημάτων πολιτών: με απομακρυσμένη πρόσβαση από την διεύθυνση backoffice.heraklion.gr.
Να σημειωθεί ότι το διάστημα από 13 Μαρτίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση των ηλεκτρονικών αιτημάτων
πολιτών κατά 50 % περίπου στις 163 ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων που προσφέρει.
Αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων: σε υπηρεσία νέφους αποθήκευσης δεδομένων (cloud) στη
διεύθυνση cloud.heraklion.gr .
Τηλεδιασκέψεις: Από 13 Μαρτίου του 2020, χρησιμοποιούνται τα συστήματα τηλεδιάσκεψης e-presence
και Webex που παραχώρησαν το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής και η ΚΕΔΕ αντίστοιχα. Ήδη ο Δήμος,
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού jitsi, διαθέτει το δικό του σύστημα τηλεδιάσκεψης
εγκατεστημένο στο ιδιόκτητο datacenter του στη διεύθυνση teleconference.heraklion.gr.
Ψηφιακές Υπογραφές: Στο διάστημα της υγειονομικής κρίσης ο Δήμος διέθεσε στα στελέχη του εκατό
(100) Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Ψηφιακές Υπογραφές) για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των
υπαλλήλων και των πολιτών με τις υπηρεσίες του.

Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δημοτών, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πλέγμα ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, το οποίο ενισχύθηκε μέσα στην πανδημία.
Συγκεκριμένα:

•

Βελτιώσαμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες παρέχοντας 35 υπηρεσίες
τετάρτου επιπέδου, δηλαδή πλήρους ολοκλήρωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, από την αίτηση ως την παραλαβή
του εγγράφου σε προσωπικό ψηφιακό αποθετήριο του Δημότη.
Αυτές, μεταξύ άλλων, είναι:

•
•
•

Παράπονα / Εισηγήσεις / Γενικά Αιτήματα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Κατάθεση Ένστασης - Αντίρρησης για παράνομη στάθμευση
Άλλα Αιτήματα για τη Δημοτική Αστυνομία
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (μόνο με κωδικούς taxisnet)
• Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
• Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

•
•
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Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Εντοπιότητας (αφορά μόνο εκπαιδευτικούς)
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος υπάρχουν
πλησιέστεροι συγγενείς)
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (μόνο για Δημότες Ηρακλείου)

51

•
•
•

Αντίγραφα φακέλου καταγεγραμμένου αυθαιρέτου
Έλεγχος νομιμότητας κατασκευής
Άλλα Αιτήματα για Θέματα Πολεοδομίας

•

Ενεργοποιήσαμε τις ηλεκτρονικές πληρωμές των βεβαιωμένων χρεών των Δημοτών.

•

Πραγματοποιήθηκε η υποβολή αιτήσεων των δημοτών για παραχώρηση 800 δωρεάν θέσεων στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης και η αποστολή των αδειών στους δικαιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

•

Ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο το Δημοτικό ασύρματο δίκτυο με 12 νέους κόμβους. Το ασύρματο
δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου είναι το μεγαλύτερο δημοτικό ασύρματο δίκτυο στην Ελλάδα με πάνω από
150 κόμβους παροχής διαδικτύου.

•

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές «Δημότης Ηρακλείου» ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με ενότητες ειδικά
αφιερωμένες στην πληροφόρηση για τον covid-19.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το Τμήμα Πληροφορικής προχώρησε και στις εξής ενέργειες:  
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ύψους 200.000€ για
την εξέλιξη της ψηφιακής πλατφόρμας Διαδικτύου των πραγμάτων προσθέτοντας πληροφορίες παρουσία
πλήθους σε δημόσιους χώρους, κίνησης οχημάτων, εξατομικευμένης στάθμευσης, εισαγωγής δεδομένων
από τρίτους συνεργαζόμενους φορείς και συνδυασμό δεδομένων πολλαπλών πηγών για καλύτερη αξιοποίηση
των δεδομένων της πόλης. Η σύμβαση ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2021.
Την προκήρυξη διαγωνισμού προμηθειών Η/Υ και λογισμικού. Με την προμήθεια αυτή ο Δήμος ενισχύθηκε
με 119 νέους Η/Υ και αναβάθμισε άλλους 66 παλαιότερους.
Μελέτη για την εφαρμογή καρτέλας στοιχείων υπαλλήλων και άδειες υπαλλήλων, αναβάθμιση της υπηρεσίας
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος άδειας πάρκιγκ στο κέντρο της πόλης, εφαρμογή ηλεκτρονικού αιτήματος
προς την πολεοδομία για βεβαίωση χρήσης γης.
Προμήθεια των απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη εκτάκτων
αναγκών του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19. Με την προμήθεια
αυτή ικανοποιήθηκαν ανάγκες του Δήμου για απομακρυσμένη εργασία.
Προμήθεια Συστήματος Πολλαπλής Καταμέτρησης θερμοκρασίας ανθρώπινου σώματος σε πραγματικό
χρόνο χωρίς επαφή για την προστασία των αιρετών και των εργαζομένων του κτιρίου της Λότζια από τον
Covid19.
Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου στον Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια του προγράμματος
WiFi4EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δήμου Ηρακλείου. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί προσφέροντας 15
νέα σημεία πρόσβασης στο κοινό.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, διοργάνωσε τεσσάρων δωρεάν σεμιναρίων
για το “ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ”:
α. Διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου «Πρακτικές συμβουλές για να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση»
(Διάρκειας 24 ωρών).
β. Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την κατασκευή ιστοσελίδων με proactive SEO (Διάρκειας
16 ωρών).
γ. Διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου «Οικονομικές γνώσεις για μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα»
(Διάρκειας 16 ωρών).
δ. Βιωματικό Εργαστήριο “Ανίχνευση επιχειρηματικής προσωπικότητας”.
Δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αιτήματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
Συμμετοχή του Δήμου στην Πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge, 100 Intelligent Cities της Ευρώπης.
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10. Υλοποίησης δύο Προγραμματικών συμβάσεων με το ΙΤΕ:
• «Παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου
με βάση μικρομετεωρολογικές μετρήσεις». Προγραμματική Σύμβαση με ΙΤΕ -αφορά τη διετία από 20202021 και 2021-2022- ποσού 50.000,00 ευρώ.
• «Ανάπτυξη Πλατφόρμας διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) για τον Δήμο Ηρακλείου». Προγραμματική
σύμβαση με ΙΤΕ, ποσού 200.000,00 €
11. Στο πλαίσιο του έργου «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών
μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Χρηματοδότηση Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», εγκατάσταση τηλεματικής συσκευής η οποία
περιλαμβάνει 4G modem και σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), στα δυο ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου
Ηρακλείου.
Για την επικοινωνία της κονσόλας οδηγού και των «έξυπνων στάσεων» με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής
του Αστικού ΚΤΕΛ, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει στον ανάδοχο την πλήρη
τεκμηρίωση του API του υφιστάμενου συστήματος, μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ της κονσόλας οδηγού και του υφιστάμενου συστήματος τηλεματικής.
Για τις «έξυπνες στάσεις» ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη διασύνδεση των πινακίδων-στάσεων με το υφιστάμενο
σύστημα τηλεματικής του Αστικού ΚΤΕΛ, χρησιμοποιώντας το API που θα του δοθεί από το Αστικό ΚΤΕΛ.
Τέλος, συνεχίζοντας με συνέπεια τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής στα πλαίσια του σχεδίου
«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» υπάρχουν 6 έργα πληροφορικής ήδη εγκεκριμένα το 2020 που θα εκτελεσθούν το
επόμενο διάστημα.
Τα έργα αυτά είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.173.790€.

•
•
•
•
•
•

«Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της Βικελαίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης (Β.Δ.Β.) με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» (Ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού αρχείου Βικελαίας).
«Διαδραστικό Ηράκλειο, (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης)».
«Ψηφιοποίηση και προβολή του Έντυπου Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
«Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου και ανάπτυξη εφαρμογής
προσωποποιημένης πληροφόρησης «Heraklion Gastronomy».
«Ψηφιακό αποθετήριο Πολιτιστικού και Τουριστικού υλικού»
«Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος
του Ηρακλείου»

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της πολιτικής του αλλά και της διεκδίκησης όλων των διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει στην διάθεσή του, συμμετέχει σε πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διαχειρίζεται τη δεδομένη στιγμή οκτώ δράσεις συνολικού
προϋπολογισμού 4.548.894,84 ευρώ.
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Σύντομη περιγραφή Υλοποιούμενων Έργων:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

“Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings” - IMPULSE
στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG – MED. Το
IMPULSE εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για το σχεδιασμό αποτελεσματικών ενεργειακών
παρεμβάσεων στα δημόσια κτίρια. Προϋπολογισμός για τον Δήμο Ηρακλείου: 158,684.00 €.
Ecorouts, «Δημιουργία «πράσινων» περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές
- ECOROUTS – INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ». Προϋπολογισμός: 1.262.200 €, Δήμος Ηρακλείου
(Κύριος Δικαιούχος): 616.600 € (+250.000,00 ίδιοι πόροι).
“Eight Cities together for Building Our Europe”-8C2C4EU, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe
for Citizens 2014 – 2020. Προϋπολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου: 15.000€. Αφορά στην αύξηση της
συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion», η πολιτιστική
κληρονομία ως οδηγός για την αστική αναγέννηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT
III - Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action Planning Networks), Φάση Α & Β. Προϋπολογισμός για τον Δήμο
Ηρακλείου: 87.746,48€. Το έργο θα προωθήσει μια ευεργετική ανταλλαγή μεταξύ τοπικών αρχών, πολιτών,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και τη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στις πληγείσες περιοχές της πόλης (Αγία Τριάδα) και θα προωθήσει την
απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή.
A2UFood - Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban
Environments, UIA Initiative Συνολικός προϋπολογισμός: 3.912.000 €, Προϋπολογισμός για το Δήμο
Ηρακλείου (Επικεφαλής Εταίρος): 1.198.000 € (+299.000 ίδιοι πόροι). Η περιγραφή του προγράμματος
υπάρχει στον απολογισμό των Προγραμμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων.
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» - OPEN MALL. Προϋπολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου: 1.500.000,00€
(+597.751,36€ ίδιοι πόροι). Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται 11 Υποέργα από τον Δήμο
Ηρακλείου, εκ των οποίων έχει προχωρήσει η μελέτη και η διακήρυξη διαγωνισμού για το Υποέργο 11 που
αφορά στην Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης από εξωτερικό ανάδοχο, ενώ
παράλληλα σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προχωράει η υλοποίηση του Υποέργο 10, που αφορά
την Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης.
Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,
μέσω της ανάπτυξης συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών
απορριμμάτων -  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020. Προϋπολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου: 300.090,40€ (+75.022,60€ ιδίοι πόροι).
Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στην Πρωτοβουλία του “Global Startup Cities Initiative” στο πλαίσιο της
οποίας διενεργήθηκε το Διεθνές Συνέδριο για τη Νέα Επιχειρηματικότητα με τίτλο “ Global Startup Cities
Summit”. Οι Δράσεις του Συνεδρίου περιλαμβάνουν: Την Ψηφιακή Αίθουσα Αγοράς με την Παρουσίαση των
Βίντεο 10 μεγάλων Δήμων της Ευρώπης Παρουσίαση του Γεω-οικονομικού κινήματος με τις καλύτερες 100
νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και παραδείγματα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
για επένδυση και συνεργασία εκτός παραδοσιακών κέντρων της ΕΕ. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δημιουργήσει
ένα οικοσύστημα επικοινωνίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ συμμετέχει σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη και τις εξωτερικές
υποθέσεις. Στόχο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου, αποτελεί η ενίσχυση και υποστήριξη
της τοπικής επιχειρηματικότητας και η υποβοήθηση της διασύνδεσης της παραγωγής, με την τεχνολογία και
την καινοτομία.

54

Ο Τουρισμός αποτελεί πάντα έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την Κρήτη ολόκληρη. Ο Δήμος Ηρακλείου
από το 2014 έχει οργανώσει και έχει επενδύσει στο Τμήμα Τουρισμού που εφαρμόζει ένα στρατηγικό σχέδιο με
μόνο στόχο την καθιέρωση του Ηρακλείου ως «Στρατηγικό προορισμό πόλης».
Το Τμήμα Τουρισμού το 2019, κατάφερε να προχωρήσει ουσιαστικά την Επικοινωνιακή Πολιτική με φωτογραφίσεις,
video, δημιουργία πληροφοριακών εντύπων σε τέσσερις γλώσσες, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, μεταφράσεις
κειμένων και προβολή της πόλης στα ΜΜΕ καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την καλύτερη δυνατή
προβολή της πόλης.
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές – τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες
από το Info Point. Μόνο το 2019 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Info Point 1660 μαθητές.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Heraklion Gastronomy Festival 2019.
Παράλληλα το Τμήμα Τουρισμού, το 2020 που ήταν μία δύσκολη και απαιτητική χρονιά, σε συνεργασία με το
Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει σε ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ (Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη) που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Δημοτικό Κτηνιατρείο και Κυνοκομείο
Το Δημοτικό Κτηνιατρείο και Κυνοκομείο Ηρακλείου προσεγγίζει με ευαισθησία το θέμα των αδέσποτων στη
πόλη. Η διαχείριση τους, δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση ειδικά το 2020 που ήταν μία χρονιά πανδημίας! Τα
αδέσποτα της πόλης χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη και τροφή και ο Δήμος Ηρακλείου ήταν εκεί.
Από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 για πρώτη φορά χρειάστηκαν δύο κτηνίατροι
(αντί ενός), έγιναν οι απαιτούμενες αγορές τροφών και φαρμάκων ενώ έγιναν 536 εισαγωγές αδέσποτων ζώων,
465 στειρώσεις, 378 επανεντάξεις και 126 υιοθεσίες.
Παράλληλα:
Η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για αναβάθμιση και την επέκταση του Δημοτικού Κυνοκομείου, εντάχθηκε στον
«Φιλόδημο II»
Η πρόταση, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ (με ΦΠΑ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των δυο
υφισταμένων κτιρίων του Κυνοκομείου, την επέκταση της χωρητικότητάς του κατά 60 θέσεις (σήμερα χωράει 80
αδέσποτα, θα φτάσει τα 140), την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, την δημιουργία ειδικά
διαμορφωμένου χώρου παιχνιδιού για τα σκυλιά ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Επί της ουσίας, το Δημοτικό Κυνοκομείο Ηρακλείου θα εκσυγχρονιστεί, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στα
σκυλιά που φιλοξενούνται εκεί.
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Αγροτική Ανάπτυξη
Ο Αγροτικός Τομέας είναι πάντα ένας ευαίσθητος τομέας αλλά και ένα βασικό κομμάτι της οικονομίας του τόπου.
Η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει τους παραγωγούς σε μία προσπάθεια να δώσει μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή
πρόταση και να επιλύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1.

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων .
Υπαίθριο Εμπόριο – Λαϊκές Αγορές.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και το τέλος του 2020 έγινε η μετακίνηση δύο λαϊκών αγορών, στην
περιοχή των Καμινίων και στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Δημιουργήθηκε παράλληλα μία νέα λαϊκή
αγορά στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην οδό Πετρακογιώργη στη Θέρισσο και στην οδό Αρχιμήδους στην Νέα
Αλικαρνασσό, στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Επίσης έγιναν εκδόσεις, ανανεώσεις, μεταβιβάσεις, επανεκδόσεις, μεταβολές αδειών παραγωγών και
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και πωλητών πλανόδιου εμπορίου.
1.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Τεχνική υποστήριξη για διάφορα θέματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Διαβούλευση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και παρακολούθηση υλοποίησης προγράμματος
δακοκτονίας στις Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου. (Από τα τέλη Ιουνίου έως και τέλη Οκτωβρίου του
2020 πραγματοποιήθηκαν 4 γενικοί ψεκασμοί σε όλες τις Κοινότητες και επιπλέον τοπικοί ψεκασμοί σε
μεμονωμένες περιοχές που εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό δάκου).
Το αντικείμενο της άρδευσης περνά στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας και προχωρούν οι διαδικασίες για την
επίλυση των προβλημάτων στις Κοινότητες.
Η Υπηρεσία προχώρησε στην εξεύρεση χώρου για την αγορά Βιολογικών Προϊόντων, λόγω των εργασιών στο
Πάρκο Γεωργιάδη.

Ενημέρωση Προέδρων Κοινοτήτων και τοπικών γραφείων και ΚΕΠ (μέσω e-mail) Δ.Ε. Παλιανής, Γοργολαϊνη,
Προφήτη Ηλία και Νέας Αλικαρνασσού για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ανακοινώσεις που αφορούν
τους αγρότες/ισες (1 έως 3 φορές εβδομαδιαίως).
Διαχείριση ιστοσελίδας, συμμετοχή σε εκθέσεις, σε επιτροπές αξιολόγησης διαγωνισμών, ενημερώσεις πολιτών.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020:

•

Διενεργήθηκαν 28.090 έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον κίνδυνο διασποράς του
κωρονοϊού Covid-19 ενώ επιβλήθηκαν 88 πρόστιμα. Επιπρόσθετα, μετά από πρόσκληση της Εθνική Αρχής
Διαφάνειας, συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια, με συμμετοχή και της Ελληνικής Αστυνομίας, και επιβλήθηκαν
κυρώσεις σε 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 9 πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα.

Πέραν των παραπάνω και όσον αφορά στα ζητήματα της καθημερινότητας,
από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καταγράφηκαν 4.889 καταγγελίες που αφορούσαν σε θέματα καθαριότητας, στάθμευσης, κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων, εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 14 περιπτώσεις, μετά από καταγγελίες που αφορούσαν στην εφαρμογή του
κανονισμού καθαριότητας.
Σε ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο πλανόδιο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές
επιβλήθηκαν 75 πρόστιμα.
Συντάχθηκαν 656 Εκθέσεις Ελέγχου Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου.
Εκτελέστηκαν 10 αποφάσεις Σφράγισης καταστημάτων.
Κατασχέθηκαν 1869 προϊόντα, είτε λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας πωλητή είτε επειδή επρόκειτο
για προϊόντα απομίμησης, τα οποία καταστράφηκαν άμεσα.
Καταγραφήκαν 942 εγκαταλελειμμένα οχήματα, από τα οποία 326 απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες
τους, ενώ 87 περισυνελλέγησαν από ιδιωτικές εταιρείες.
Σε εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας και της πυροσβεστικής διάταξης 04/2012 έγιναν οι απαραίτητες
ενέργειες για τον καθαρισμό 436 οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
Βεβαιώθηκαν 32.002 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ σε 88 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν τα
στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων.
Διεκπεραιώθηκαν 174 καταγγελίες που αφορούν στην τήρηση των διατάξεων του Νόμου περί δεσποζόμενων
και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενώ βεβαιώθηκαν 3 πρόστιμα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση για να συμβάλει ουσιωδώς και
πάντα σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων που
προκύπτουν.
Σε επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές συνεδριάσεις της Ομάδας
Πολιτικής Προστασίας καθώς και συσκέψεις για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, έχουν γίνει προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών, ενώ υπάρχει σταθερή υποστήριξη συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκά
προγράμματα που στόχο έχουν τη βελτίωση και τον καλύτερο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης του Δήμου.
Υπάρχει μέριμνα για την πολιτική προστασία σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων καθώς και για
την υλοποίηση προληπτικών δράσεων, όπως καθαρισμό σχαρών & αγωγών ομβρίων ενόψει της χειμερινής
περιόδου, ενώ έχει προχωρήσει η επανασύσταση Ομάδας Έργου για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών μετά
από έλευση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου
έχει συμβάλει ως εξής:
• Συνδρομή προς την Π.Υ. σε περιστατικά πυρκαγιών
• Διενέργεια Ελέγχων – Αυτοψιών σε περιπτώσεις αιτήσεων Δημοτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
• Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που ζητήθηκαν από την πυροσβεστική ή άλλη
αρμόδια υπηρεσία 24/7 με την ενεργοποίηση της σχετικής Ομάδας Έργου.
• Καθαρισμός φρεατίων από ΔΕΥΑΗ
• Εφαρμόστηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και των Υπηρεσιών του
Δήμου, για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και αποκατάστασης κινδύνων οδικού δικτύου από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων και χαλαζοπτώσεων σε πλητόμενες περιοχές
Η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την υπηρεσία Καθαριότητας στον
καθαρισμό όλων των ακαθάριστων οικοπέδων εν όψει αντιπυρικής περιόδου, καθώς και με τις εθελοντικές
ομάδες για παρακολούθηση των ιρλανδικών διαβάσεων ενώ είναι σε επικοινωνία με άλλους Δήμους για την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινών πρακτικών
Στον τομέα του εθελοντισμού υπάρχει συνεχής αναβάθμιση της δράσης των εθελοντικών ομάδων με τη σταθερή
συμμετοχή τους σε όλες τις εκπαιδευτικές ημερίδες που διοργανώνει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

•

Ο Δήμος Ηρακλείου ετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μέρα στον χώρο που σήμερα λειτουργεί
ο αερολιμένας «Νίκος Καζαντζάκης», προχωρόντας βήμα - βήμα το ειδικό χωρικό σχέδιο
για ολόκληρη την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μεμονωμένες ή νέες πράξεις εφαρμογής: 7 νέες πράξεις στο Δήμο Ηρακλείου, 3 μεμονωμένες στο Δήμο
Μαλεβιζίου.

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων έχει καταγράψει 2.548 αιτήματα δημοτών, από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 2.476
και εκκρεμούν προς έκδοση λόγω ελλιπών στοιχείων τα 72.
Η Αντιδημαρχία Πολεοδομίας ασχολείται καθημερινά με πολλά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο
Ηράκλειο.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Αδειοδοτήσεων (E-ADEIES) έχει καταγράψει 2.002 πράξεις, έχει ελέγξει 147 και έχει
εκδόσει 1.981.

Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας στο αντικείμενο αδειοδοτήσεων και ελέγχου κατασκευών,
εκτείνεται πέραν του Δήμου Ηρακλείου και στους όμορους υποστηριζόμενους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου,
Αρχανών - Αστερουσίων, καθώς και τμήμα του Δήμου Γόρτυνας, ενώ στο αντικείμενο του πολεοδομικού
σχεδιασμού και της εφαρμογής του, καλύπτει τον Δήμο Ηρακλείου.

Οι ηλεκτρονικές πράξεις αφορούν οικοδομικές άδειες, αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών, προεγκρίσεις,
βεβαιώσεις όρων δόμησης προς έγκριση οικοδομικών αδειών κατηγ. 3.

•

Το πλήθος των εγγραφών στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε περίπου 26.300
καταχωρήσεις στο διάστημα Σεπτέμβριος 2019 έως Δεκέμβριος 2020 και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο
της «εξωστρέφειας» της Υπηρεσίας, στο οποίο προστίθεται η καταγραφή άνω των 6.000 αιτημάτων για
φωτοαντιγραφή στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών.

Ακόμη το Τμήμα Αδειοδοτήσεων έχει ασχοληθεί, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, σε συσκέψεις παρουσία
Αντιδημάρχου για το Πολιτιστικό Ηρακλείου, το κτίριο της Περιφέρειας στο παλιό υγειονομικό, τα ετοιμόρροπα
κτίρια της Αγίου Μηνά 14, της οδού Σμύρνης 22, της Θεσπρωτίας και Σάμου, την εργολαβία για την κατεδάφιση των
ετοιμορρόπων, την υπόθεση του σχολείου της Ακαδημίας, τη λαϊκή αγορά δίπλα στις φυλακές Αλικαρνασσού, κ.ά.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΑΠ
• Ενασχόληση με περίπου 11.000 εγγραφές θεμάτων στο σύστημα πρωτοκόλλου που αφορούν συνολικά τις
αυθαίρετες κατασκευές και το ΤΑΠ, από τα οποία περίπου 7.000 αποτελούν ολοκληρώσεις και περίπου
4.000 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το Τμήμα ασχολήθηκε με την επεξεργασία 35.000 καταχωρήσεων στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και ήδη το τρέχον έτος έχει προχωρήσει σε περίπου 4.000 καταχωρήσεις
στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΑΠ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Έχει γίνει ανάρτηση της πρώτης φάσης πολεοδομικού σχεδιασμού (Β1 Φάση) των πολεοδομικών ενοτήτων:

•
•
•
•

ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ – ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ και ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΣΤΟΣ και υποβολή ενστάσεων από
τους ιδιοκτήτες, για τις οποίες εκκρεμεί η εξέταση από την Υπηρεσία, ενώ έχει εγκριθεί η μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας της Πολεοδομικής ενότητας του Άη Γιάννη Χωστού.
Σχετικά με τα στρατόπεδα ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ-ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ έχει γίνει η Υπογραφή Πρωτοκόλλου
Συναντίληψης & Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ταμείου Εθνικής Άμυνας και παράδοση προς
χρήση, τμήματος 14 περίπου στρεμμάτων του Στρατοπέδου Μπετεινάκη, για την ανέγερση Σχολείου.
Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων του αεροδρομίου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ έχει υπογραφεί σύμβαση για
«Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης για τη διαδικασία προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Δ.Ε. Ν.Αλικαρνασσού».
Αναφορικά με την Χερσαία Ζώνη έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΟΛΗ, για την τροποποίηση της
χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου και βρισκόμαστε σε αναμονή της τελικής απόφασης τροποποίησης της
χερσαίας ζώνης, μετά τη διόρθωση των παρατηρήσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Για τις Πολεοδομικές Μελέτες που είχαν ανατεθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και την πρώην Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, για τις οποίες δεν προκύπτει ολοκλήρωση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου,
διερευνάται η δυνατότητας επαναπροκήρυξης τους.

Για την εφαρμογή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχουν γίνει:

•
•

•
•
•
•

Ενέργειες για τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού στην Αγία Τριάδα και στις οδούς Στράβωνος, Καστοριάς,
Σήφακα και Αδαμάκη.
Διαδικασίες αποζημιώσεων στην έκταση του παλαιού Σχεδίου Πόλης για τη διάνοιξη οδών [Δαμασκηνού,
Υψηλάντου, Ηροδότου, Αναγεννήσεως και πλησίον αυτών στην Ν. Αλικαρνασσό, οδού Γιαμπουδή, στο Κ.Χ.
148 στη Ν. Αλικαρνασσό, Ρωμανού (συμπληρωματικές αποζημιώσεις), για προσκυρούμενο εδαφικό τμήμα
στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί των οδών Θερίσου- Κονδυλάκη και Λεβήνου].
Ολοκλήρωση διαδικασιών αποζημιώσεων 60 περιπτώσεων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης.
Ολοκλήρωση διαδικασιών αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ακινήτων στις υπ’3/2010 και 4/2009 πράξεις
αναλογισμού στη Ν. Αλικαρνασσό.
Σύνταξη 52 διορθωτικών πράξεων στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου Πόλης.
Δηλώσεις ιδιοκτησίας και μεταγραφές στο Κτηματολόγιο (διεκπεραίωση περίπου 300 περιπτώσεων).
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
• Εξέλιξη της μηχανοργάνωσης με αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας και του
•
•
•
•
•
•
•

κοινού.
Συντήρηση και επέκταση εφαρμογών στην Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Ηρακλείου, στην
οποία καταγράφονται άνω των 94.000 επισκέψεων από περίπου 15.500 χρήστες.
Εμπλουτισμός και τεκμηρίωση δεδομένων και επέκταση εφαρμογών.
Εφαρμογές αυτόματης δημιουργίας αποσπασμάτων Ρυμοτομικού και ΓΠΣ.
Δημιουργία ηλεκτρονικού αιτήματος βεβαιώσεων επιτρεπόμενης χρήσης γης.
Μελέτη εφαρμογής για την παρακολούθηση επικινδύνων κατασκευών.
Διαχείριση φακέλων αρχείου οικοδομικών αδειών- Χορήγηση πρωτοτύπων για αντίγραφα [εξυπηρέτηση άνω
6.000 αιτημάτων].
Διαχείριση του αντικειμένου των επικινδύνων κατασκευών και αποστολή περίπου 550 συστημένων
ενημερωτικών επιστολών σε ιδιοκτήτες για την ευθύνη τους σχετικά με την άρση του κινδύνου από τις
κατασκευές τους σε κοινόχρηστο χώρο.
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Αναζήτηση οικοπέδων για στέγαση διδακτηρίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Κληροδοτήματα
Μετά την επιστροφή της περιουσίας του Πανανείου στο Δήμο Ηρακλείου, συνεχίζονται οι ενέργειες για την
σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων όπου θα υπαχθούν τα ακίνητα του Πανανείου, καθώς και άλλα κληροδοτήματα
του Δήμου.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί όλες οι διαθήκες των δωρητών και έχουν εντοπιστεί αυτές στις οποίες αναφέρονται
συγκεκριμένοι όροι.

Έχει γίνει παραλαβή 14 στρεμμάτων στο στρατόπεδο Μπετεινάκη και υπάρχει πρόταση για τη στέγαση εκεί εκτός
του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου Καρτερού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
Παράλληλα έχει εντοπιστεί ένα οικόπεδο του Δημοσίου στην περιοχή του Μασταμπά και, εφόσον επιβεβαιωθεί η
καταλληλότητα του, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απόκτησής του με σκοπό να ανεγερθεί νηπιαγωγείο.

Μισθώσεις
Μεταξύ άλλων μισθώθηκαν κτήρια για το Νηπιαγωγείο Βασιλειών, Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων 1ης Κοινότητας, γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και νέα γραφεία της 4ης Κοινότητας.

Αγορές Ακινήτων
Χάρη στις προσπάθειες που έχουν γίνει από την παρούσα δημοτική αρχή αποκτήθηκαν από το Δήμο, η Φάμπρικα
Ανωγειανάκη, ένα οικόπεδο για την επέκταση της αυλής του 6ου/44ου Δημοτικού Σχολείο και ένα οικόπεδο 2250
τ.μ. για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Σκαλάνι. Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την αγορά
ακινήτου για την επέκταση της αυλής του 10ου Νηπιαγωγείου.

Κοινωνική πολιτική με αξιοποίηση αγροτικού ακινήτου
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και τη ΔΕΠΑΝΑΛ πραγματοποιήθηκε συλλογή ελαιοκάρπου
σε μεγάλο αγροτικό ακίνητο του Δήμου στον Καρτερό. Απασχολήθηκαν άνεργοι συμπολίτες, που αμείφθηκαν
κανονικά και έλαβαν bonus σε λάδι ενώ ποσότητα λαδιού μοιράστηκε, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε
αδύναμους οικονομικά συμπολίτες.

Ακίνητα Ελληνικού Δημοσίου
Έχει ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση παραχώρησης στον Δήμο των κτιρίων που
άλλοτε στέγαζαν τα αστυνομικά τμήματα και την τροχαία.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Κατατέθηκε εισήγηση, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη σύσταση
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα είναι ο φορέας λειτουργίας του Ενετικού λιμανιού.

Παραχώρηση οικοπέδου ΟΑΕΔ
Συνεννοήσεις με διοίκηση ΟΑΕΔ για την παραχώρηση οικοπέδου 2600 τ. μ. στην Αγία Αικατερίνη για την ανέγερση
κτηρίου κοινωνικών δομών του δήμου Ηρακλείου. Η σύμβαση παραχώρησης για 25 χρόνια υπογράφηκε πρόσφατα
από τον Δήμαρχο και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Κτίριο Τρανταλλίδη επί των οδών Αγίου Τίτου και Μιλάτου
Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού γίνονται από κοινού ενέργειες με την Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων, τον Δήμο Ρεθύμνης και το Ίδρυμα Τρανταλλίδη για τη στήριξη της πρόσοψης του κτιρίου
και την προκήρυξη από το Ίδρυμα διαγωνισμού, για μακροχρόνια μίσθωση, με στόχο να συμμετέχει ο δήμος
Ηρακλείου στον διαγωνισμό και να αναλάβει την αξιοποίησή του.

Κλειστό Κολυμβητήριο
Σε χώρο 15 στρεμμάτων στην περιοχή του Αι Γιάννη προτείνουμε την ανέγερση κλειστού κολυμβητηρίου. Κατόπιν
μελέτης των προδιαγραφών και συνεννοήσεων με την ΓΓ Αθλητισμού, την Κολυμβητική Ομοσπονδία και την
Πολεοδομία, γίνεται πρόταση για την κατασκευή κολυμβητηρίου 1500 θεατών, το οποίο θα είναι στη διάθεση
των δημοτών, αλλά θα επιτρέπει και την διεξαγωγή εθνικών και διεθνών αγώνων.

Χώροι Αθλητισμού
Σε συνεννόηση με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού έχει παραχωρηθεί η χρήση, υπό όρους, διαφόρων γηπέδων σε
σωματεία της πόλης, με στόχο την διευκόλυνση της άθλησης των δημοτών, αλλά και την προστασία των χώρων
από βανδαλισμούς.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΔΕΥΑΗ
Το σημαντικότερο έργο υποδομών που έχει πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο εδώ και πολλά
χρόνια, η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της πόλεως, βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη, δίνοντας λύση στο διαχρονικό πρόβλημα των μεγάλων απωλειών νερού.
Το 2020 ήταν μία απαιτητική και δύσκολη χρονιά για τη ΔΕΥΑΗ, η οποία παρά τα προβλήματα που προκάλεσε
η πανδημία Covid-19  συνέχισε την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής που έχει αναλάβει για την πόλη
του Ηρακλείου και κυρίως του μεγάλου έργου αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου.

Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2020
1.

2.

3.

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποχέτευσης στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου - Κατασκευή Αντλιοστασίου
Α16. Το έργο (σύμβαση ποσού 225.000 €- ΠΔΕ) ολοκληρώθηκε και έγινε η σύνδεση του Α/Σ ακαθάρτων με τη
ΔΕΗ.
Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017 (περιοχές Μεσαμπελιών, Κορώνη Μαγαρά Παπά Γιάννη Σκουλά, Ηρακλή και κάθετοι δρόμοι, Μασταμπά, περίπου 7,5 km δικτύων). Ολοκληρώθηκε το
έργο (σύμβαση ποσού 1.048.468,17 €), που χρηματοδοτήθηκε από ΕΤΠΑ/ ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.
Λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των γεωτρήσεων Αφαλάτωσης
στο χώρο του Β.Κ. και ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης. Η σύμβαση έχει διάρκεια μέχρι τον
Οκτώβριο του 2023.

Έργα σε εξέλιξη
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Αντικατάσταση των δικτύων Ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς – Θέρισσος (περίπου 40 km). Σε εξέλιξη
βρίσκεται το έργο (σύμβαση ποσού 1.394.062,7 €), που χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ/ ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.
Έχει εκτελεστεί το 90% αναφορικά με την κατασκευή των αγωγών, και συνεχίζεται. Το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του 2021.
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά, Ακαδημίας, Νέα Αλικαρνασσός (περίπου 17 km
δικτύων). Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, (σύμβαση ποσού 671.344,27 €), που χρηματοδοτείται από Ταμείο
Συνοχής/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Έχει εκτελεστεί το 90%, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης (περίπου 45 km δικτύων). Το έργο, (σύμβαση
ποσού 1.430.872,02 €), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει
εκτελεστεί το 35% και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2022.
Δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (περίπου 1.300μ αγωγών ύδρευσης και
200μ αγωγών ομβρίων). Το έργο, (σύμβαση ποσού 74.299,99 €), χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ / ΠΕΠ Κρήτης
2014-2020 (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) και είναι το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «Ανάπλαση - Βιοκλιματική Αναβάθμιση
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου». Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε. Το έργο θα ολοκληρωθεί μετά τις
εργασίες ανάπλασης που θα γίνουν από το Δήμο Ηρακλείου.
Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων τοπικής κοινότητας Αγ. Σύλλα. Το έργο, (σύμβαση
ποσού 763.326,26 €), που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ/ ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, εξελίσσεται ομαλά και έχει
υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 70%. Το έργο αφορά μονάδα, δυναμικότητας 1.000 ισοδύναμων κατοίκων,
με κατασκευή δύο (2) παράλληλων κλειστών γραμμών βιολογικής επεξεργασίας.
Ανόρυξη γεωτρήσεων. Το έργο (σύμβαση ποσού 606.760,00 €), που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
της ΔΕΥΑΗ είναι σε εξέλιξη. Έχουν ολοκληρωθεί γεωτρήσεις στην περιοχή Δαφνών και Αγίου Μύρωνα.
Αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέας γεώτρησης στην περιοχή των Βασιλειών σε έκταση του Δήμου
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Ηρακλείου, ενώ έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Υδάτων για μια άλλη γεώτρηση στην
περιοχή Αγ. Μύρωνα.
7. Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης για βελτιστοποίηση στην υδροδότηση από τη  Δεξαμενή Δ3α. Το έργο
(σύμβαση ποσού 52.030,96 €), που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, περιλαμβάνει την
κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην οδό Δημοκρατίας προκειμένου να γίνεται καλύτερη υδροδότηση της
πόλης από τη Δεξαμενή Δ3α (νέα δεξαμενή) στην περιοχή παπά Τίτου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2021.
8. Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού   της ΔΔ2. Το έργο (σύμβαση ποσού 37.578,42 €), που
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αγωγού στην περιοχή
Δαφνών που θα βοηθήσει στην εξομάλυνση και τον εξορθολογισμό της υδροδότησης της πόλης από το πεδίο
των Δαφνών.
9. Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου. Το έργο, (σύμβαση ποσού 317.400,00 €), που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και αφορά στη βελτίωση – συμπλήρωση της αντιπλημμυρικής
προστασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου έναντι πλημμυρικών φαινομένων του
ποταμού Γιόφυρου, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 40% και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Μαΐου του
2021.
10. Ενίσχυση δεξαμενής Δ6 από δεξαμενή Δ4. Το έργο, (σύμβαση ποσού 181.071,94 €), που χρηματοδοτείται
από το ΠΔΕ, αφορά στην ενίσχυση της τροφοδοσίας της Δεξαμενής Δ6 στην περιοχή της Φορτέτσας
προκειμένου να υδροδοτούνται σωστά οι υψηλές περιοχές της πόλης (Φορτέτσα, Αγ, Ιωάννης, Μεσαμπελιές)
αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί στις αντίστοιχες περιοχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
οριστική μελέτη.
Παράλληλα έγινε η δημοπράτηση της «Προμήθειας & εγκατάστασης Αντλητικού Συγκροτήματος στη Δεξαμενή
Δ4», εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 € και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης. Πρόκειται για την αντικατάσταση
περίπου 150 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης, σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Τα νέα έργα που βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης είναι:

•
•

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Οικισμού Κάτω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου
Έργα ύδρευσης αποχέτευσης κατά προτεραιότητα 2020.

Οι νέες δημοπρατήσεις είναι:
• Η αναβάθμιση και ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας.
• Οι αποκαταστάσεις βλαβών και οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης 2021.
• Η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου -2019.
Έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται η ημερομηνία δημοπράτησης για:
• Την αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Ηρακλείου.
• Την ολοκλήρωση του Βιολογικού Καθαρισμού στη θέση «Ραζουλιά» στην περιοχή Σκαλανίου.
Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:
• Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην πόλη του Ηρακλείου.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αντικατάστασης 10.000 υδρομέτρων, οι δημότες μπορούν πια να
εξοφλούν λογαριασμούς μέσω του site της ΔΕΥΑΗ χωρίς να προσέρχονται στα ταμεία της Επιχείρησης, αγοράστηκε
επαγγελματικό όχημα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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Οικονομικά στοιχεία 2020

ΔΕΠΑΝΑΛ

Παρά την εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής, εναρμονισμένης με την κείμενη νομοθεσία, λόγω της πανδημίας
COVID-19 οι ταμειακές ροές της Επιχείρησης μειώθηκαν (από 15.145.000€ σε 13.390.000€) ενώ αντιθέτως οι
υποχρεώσεις των δημοτών – καταναλωτών αυξήθηκαν (από 12.700.000€ σε 16.390.000€).
Η Επιχείρηση στην προσπάθεια της να καλύψει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της αιτήθηκε δανείου μέσω του
Δήμου 3 εκ. € για 72 μηνιαίες δόσεις και το οποίο έχει εγκριθεί, είναι στο στάδιο της εκταμίευσης, και το προϊόν
του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων που έμειναν πίσω μέσα στο 2020.
Η ΔΕΥΑΗ κατέβαλε εντός του 2020 για Δάνεια στο Ελληνικό Δημόσιο 977.380,00 € και 400.000,00€ στην Παγκρήτια
Συν/κή Τράπεζα.

Η παρούσα Διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα την 01η Δεκεμβρίου 2019, με πρόσφατη τη
λογιστική συνένωση των δύο εταιρειών του Δήμου Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ΔΕΠΤΑΗ
Α.Ε. ΟΤΑ) ξεκινώντας το χτίσιμο μιας νέας εταιρείας από μηδενική βάση.
Η Επιχειρηματική δράση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σήμερα έχει ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών δράσεων:
1.
2.
3.
4.

Καταστήματα Επισιτισμού
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρου Ηρακλείου
Διαχείριση των Χώρων Στάθμευσης
Κατασκευαστικός Τομέας

ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ συνεχίζει να εξοπλίζει, να φροντίζει τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με
στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους καθώς να διοργανώνει εκδηλώσεις μαζικού
αθλητισμού.

Στον Τομέα της Προσχολικής Αγωγής: Λειτούργησαν 22 βρεφονηπιακοί σταθμοί όπου φιλοξενήθηκαν περίπου
657 νήπια και βρέφη (εκτός ΕΣΠΑ) και περίπου 842 νήπια και βρέφη μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο οποίο συμμετέχει κάθε έτος ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. Συνολικά
απασχολήθηκαν 102 άτομα τακτικό προσωπικό (μόνιμο και αορίστου χρόνου) και 150 άτομα έκτακτο προσωπικό .
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στο σύνολο του προσωπικού.
Το 2019 εγκρίθηκε η ένταξη του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» που
εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το οποίο συνεχίστηκε και
το 2020. Από το εν λόγω πρόγραμμα έχουν γίνει αναθέσεις ύψους 175.496,20€ , το συνολικό ποσό της έγκρισης
ανέρχεται σε 886.600,00€, το υπόλοιπο ποσό ύψους 711.103,80€ θα υλοποιηθεί μέσα στο 2021.
Έτσι καλύφθηκαν ουσιαστικές ανάγκες και έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα ΚΕΠΑ με στόχο την ασφάλεια
και την προστασία εκπαιδευτικών, βρεφών και νηπίων. Δημιουργήθηκαν επιπλέον τμήματα. Παράλληλα λόγω των
μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 έγιναν οι απαιτούμενες προμήθειες υλικών και εξοπλισμού για το σύνολο
του προσωπικού.
Στον τομέα του Αθλητισμού: Το 2019 υλοποιήθηκε σειρά δράσεων με μεγάλη συμμετοχή ωστόσο το 2020 με την
πανδημία COVID-19 όλα ανατράπηκαν και οι περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις ακυρώθηκαν.
Ωστόσο ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ προχώρησε σε προμήθεια εξοπλισμού ύψους 39.800,00 € σε αθλητικά είδη για τις ανάγκες
του μαζικού Αθλητισμού.

Στα πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τα καταστήματα εστίασης, τουρισμού
και αναψυχής, που αξιοποιούνται από την εταιρεία, αναδιαμορφώνουν τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες,
με γνώμονα την οργάνωση θεματικών προϊόντων, βιωματικών εμπειριών πολιτισμού και τουρισμού, ειδικών
ενδιαφερόντων, με σεβασμό προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μας.
Με τη σαφή πολιτιστική ταυτότητα, το κάθε κατάστημα, εστιάζει σε θεματικά πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες,
διαμορφώνοντας μία περιηγητική διαδρομή στην ιστορική πολιτιστική εξέλιξη του τόπου, στους τομείς της
γευσιγνωσίας, αναψυχής, κοινωνικοποίησης, φιλοξενίας και διασκέδασης.
Έτσι, σε κάθε κατάστημα διαμορφώνεται ξεχωριστή ταυτότητα, που αντικατοπτρίζει ένα συγκεκριμένο τομέα της
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ή της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας  
Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με τη συνεργασία καταρτισμένων ομάδων/συνεργατών, στοχεύει στην οργάνωση της σύνδεσης
της επιχειρηματικότητας της Πόλης του Ηρακλείου και στη δημιουργία υγειούς και ποιοτικού ανταγωνισμού.
Ευρύτερος στόχος είναι να κατευθύνει την τοπική επιχειρηματικότητα στην ποιοτική και πολιτιστική διαμόρφωση
των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της διαχρονικής βιωσιμότητας.

Εκπαίδευση – εξειδίκευση
Στο πλαίσια των εκπαιδευτικών σκοπών της εταιρείας, στοχεύουμε στην ταυτόχρονη λειτουργία των καταστημάτων
και ως κέντρων πρακτικής άσκησης και εκμάθησης δεξιοτήτων, που αποφέρει όφελος στην τοπική κοινωνία και
στο Δήμο, ανεβάζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών και των προϊόντων στην τοπική επιχειρηματικότητα.
Η συνεργασία με έμπειρες και τεχνικά καταρτισμένες ομάδες εκπαιδευτών, στοχεύει στην τεχνική εξειδίκευση
του υπάρχοντος προσωπικού και την πρακτική άσκηση νέων που φοιτούν ή είναι απόφοιτοι ανάλογων σχολών.
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Διεύθυνση Διοικητικού & Οικονομικού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ολοκλήρωση συνένωσης ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. & ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Οργάνωση νέας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου, με την καταβολή από Δήμο Ηρακλείου και ΠΕΔ Κρήτης την 14η Μαΐου 2020,
ποσού 4.000.000€
Διαμορφώνουμε για κάθε οργανική μονάδα (διεύθυνση ή δομή) συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, με βάση το
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος του ΕΟΔΥ από την 01 Οκτωβρίου 2020
Προσαρμογή και επαναλειτουργία καταστημάτων που είχαν κλείσει βάσει κρατικής εντολής, άμεση λειτουργία
εποχιακών καταστημάτων, με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
Οργάνωση και προγραμματισμός του επιχειρηματικού τομέα με εξορθολογισμό και αναγκαίες προσαρμογές
στη διαχείριση του προσωπικού με σημαντικές εξοικονομήσεις υλικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να
μειωθεί.
Οργάνωση και προγραμματισμός λειτουργίας των σταθμών αυτοκινήτων με αξιοποίηση του προσωπικού
Ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου από τη ΔΟΥ Ηρακλείου και επιστροφή ποσού 848.817,37 € ΦΠΑ, που
αφορά επενδύσεις της Β΄ φάσης του ΠΣΚΗ
Εξορθολογισμός οφειλών σε προμήθειες λόγω των προβλημάτων της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών
από τον Δεκέμβριο 2019. Έως σήμερα έχουν πληρωθεί 4.189.015,09 €
Εισπράξεις παλαιών οφειλών από ενοικιάσεις στο Πάρκινγκ αεροδρομίου, ποσού 550.000,00 € κατά τη
διάρκεια του 2020
Εισπράξεις παλαιών εγγυητικών επιταγών από συμμετοχή σε διαγωνισμούς από το 2014 έως το 2020, ύψους
60.000 €
Ολοκληρώθηκε η διαδικασίας συλλογής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έργων από παλαιότερα έργα στα
οποία η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. είχε λάβει συμμετοχή, αξίας 36.801,42€
Ρυθμίσεις οφειλών ενοικιαστών στα ακίνητα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ώστε να διευκολυνθούν κατά τη δύσκολη
περίοδο της πανδημίας
Ανάπτυξη και βελτιώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
συστημάτων ελέγχου στους τομείς δραστηριότητας και προγραμματισμών
Δημιουργήθηκε ενιαία αποθήκη προμηθειών καθώς και ενιαίο σύστημα παραγγελίας προμηθειών για
οικονομίες κλίμακας και όχι ανά κατάστημα όπως ίσχυε.
Εξοφλήσεις στη ΔΟΥ Ηρακλείου φορολογικών οφειλών, ποσού 958.195,25€.

•

Συλλογή ελαιοκάρπου στο παραχωρηθέν από τον Δήμο Ηρακλείου αγροτικό ακίνητο στην περιοχή  
Μέσα Καρτερός – Μετόχι Γρυλλιωνάκη.

•

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση:
• Ψηφιοποίηση εταιρείας: ψηφιακή οργάνωση, αρχειοθέτηση και διακίνηση εγγράφων και διαδικασιών
Ανανέωση της εικόνας και των καταστημάτων εστίασης με νέα λογότυπα και γραφιστικό υλικό για
αποτελεσματική επικοινωνία και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την καλύτερη προβολή της εταιρείας
Online ticketing για Πολιτιστικό Κέντρο, Πάρκινγκ, Δημοσκόπιο και Μπλε Ακτή (Καρτερός)
Η στήριξη της τοπικής οικονομίας με την επιλογή Κρητικών προμηθευτών και γυναικείων συνεταιρισμών

•
•
•
•
.

•
•
•

Τμήμα Προσωπικού
• Ένταξη στο πρόγραμμα απονομής πιλοτικού Σήματος Ισότητας SHARE, το οποίο στοχεύει στην επιμόρφωση
•

1.

στελεχών σε θέματα Ισότητας, δικαιωμάτων και συμφιλίωσης της επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής
Συμμετοχή του προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΟ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

•

•

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΕΞΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Εσωτερικές Λειτουργίες - Οργανωτικά για την κατασκευαστική
από 18/12/2019
• Πιστοποιήθηκε το 2020 με το πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 της TÜV AUSTRIA HELLAS. Αξιολόγηση
της εταιρείας και απονομή πιστοποιητικού για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO
9001:2015 της TÜV AUSTRIA HELLAS για τη Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων
(Design and Construction of Public and Private Technical Projects).
Οργανώθηκαν συνεργεία για τις ανάγκες κατασκευής έργων και δράσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.,
επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση έργων για τον Δήμο και την εταιρία.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων ατόμων με
αναπηρία (ΑΜΕΑ)
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Κατασκευών & Αυτεπιστασίας

•

Τμήμα Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
• Ένταξη της εταιρείας σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ:

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67
Πρόγραμμα Επιδότησης Ασφαλιστικών Εισφορών
Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση του γευστικού πλούτου της Κρήτης μέσω της συνεργασίας με την
Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης και το Δίκτυο οινοποιών Κρήτης.
Συμμετοχή της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε στην 2η Πρόσκληση του προγράμματος "Συνεργατική σχηματισμοί καινοτομίας/
ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση Επιχείρησης" με θέμα "Δίκτυο Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου" και ακρωνύμιο "Δίκτυο
e-παιθρος". Η Πρόταση μας στο πρόγραμμα αυτό αφορά την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με Διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας,
με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία. Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης του ΠΣΚΗ,
μέσα από το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την μετεξέλιξη του, σε ένα σύγχρονο φορέα Πολιτισμού, δίδοντας
τη δυνατότητα παρακολούθησης δρώμενων και παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο, με τεχνολογίες ιδιαίτερα
σύγχρονες, καθιστώντας την εμπειρία σχεδόν "Φυσική", όπως καταδεικνύει η σύγχρονη αναγκαιότητα.
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•
•
•

2. Τεχνικά Έργα
• Ανακαίνιση Αίθουσας "Μ. Καρέλλη" με ταχύτατους ρυθμούς από την κατασκευαστική της ΔΕΠΑΝΑ Α.Ε.
Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με υπογραφή σύμβαση διάρκεια 7 μηνών.
Ολοκλήρωση κατασκευής μέσα σε 1,5 μήνα (σε περίοδο κορωνοϊού).

•

Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Πενταμοδίου.
Διαμορφώθηκε μια παιδική χαρά στολίδι στο Πενταμόδι με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 8 μηνών.

•

Κατασκευή, αναβάθμιση και εξωραϊσμός Αναψυκτηρίου Πάρκου Γεωργιάδη σύμφωνα με τη μελέτη του
Δήμου Ηρακλείου.

•

Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2019 όπου συνέχισαν και το 2020
Αποκατάσταση τομών με ασφαλτικό κλειστού τύπου ή με σκυρόδεμα στα σημεία όπου έγιναν τομές για
αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης ή πραγματοποιήθηκαν νέες συνδέσεις με τα
δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης ή σε μικροεπεκτάσεις δικτύων.

•
•

Κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών πινακίδων σήμανσης.

•

Ανακαίνιση καταστημάτων εστίασης (Κουμπές, Πλάτανος, Ακτή Καρτερού, Όαση, Καφέ Μαρίνα) και
στα  Κυλικεία του Κηποθεάτρου ‘Ν. Καζαντζάκης’, Κηποθεάτρου ‘Μάνος Χατζηδάκις’, Πύλης Βηθλεέμ,
Δημοτικού Κινηματογράφου Βηθλεέμ, Θεατρικού Σταθμού.

•

Επισκευές στο κυλικείο και στο Λεβητοστάσιο του 3ου ΕΠΑΛ Ν. Αλικαρνασσού.

3.
•
•
•
•

Συντήρηση Πάρκινγκ

Καθαρισμός ανοικτής επενδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού, μπροστά από τον
καταυλισμό των Ρομά.

Ανάπλαση των χώρων πρασίνου στο Πάρκινγκ Αεροδρομίου και στο κηποθέατρο "Ν. Καζαντζάκης"
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκινγκ της Παλιάς Λαχαναγοράς
Εργασίες συντήρησης - διαγραμμίσεων και χρωματισμός στο Πάρκινγκ της Παλιάς Λαχαναγοράς
Αντικατάσταση προβολέων φωτισμού στο Πάρκινγκ Αεροδρομίου και στο κηποθέατρο "Ν. Καζαντζάκης".

Κατάθεση προτάσεων για το ειδικό χωρικό Νέας Αλικαρνασσού (16.07.2020).
Η αρχική πρόταση έχει παραδοθεί στη Δ/νση Πολεοδομίας.
Οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη, με φροντίδα της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

•

Προετοιμασία και Συντονισμός Ηλεκτρονικών διαγωνισμών που αφορούν στην προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Κρήτης.
• Σύνταξη τευχών ηλεκτρονικών διαγωνισμών και συντονισμός των διαδικασιών για τις Προμήθειες
καθισμάτων και αναλόγιων μουσικών και πατώματος χορού, πιάνων και εξεδρών (αφορούν στην αύξηση
Μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με Απόφαση Δ.Σ).

•

Επιμέλεια και συντονισμός Μελετών και διαδικασιών, με αντίστοιχο μελετητικό αντικείμενο για τις
μελέτες του Δήμου Ηρακλείου:
• Υπόγειος σταθμός Αυτοκινήτων Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΥΣΑΛΔ).
• Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος "Φάμπρικας Ανωγειανάκη".
• Κέντρο Αποκατάστασης ΑΜΕΑ για τον Δ. Ηρακλείου.
• Αναπλάσεις οδών πέριξ της οδού Ίδης.
• Ανάπλαση οδού Παπαπέτρου Γαβαλά.
• Η/Μ 9ου Δημοτικού Σχολείου.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
Η επιτυχημένη λειτουργία και η χρηστή διαχείριση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, αποτελεί το
επιστέγασμα της εντατικής προσπάθειας και της αγαστής συνεργασίας όλων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων
της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
Με την προοδευτική αξιοποίηση των υποδομών και των δυνατοτήτων του, το ΠΣΚΗ έχει ήδη δημιουργήσει
ισχυρό αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό και συνεδριακό τομέα, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον Φορέων τόσο εντός,
όσο και εκτός Κρήτης. Παρά δε τις ιδιαιτερότητες της πανδημίας, το ΠΣΚΗ έχει καθιερωθεί ως κεντρικός άξονας
πολιτισμού και ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού για την Κρήτη, ενισχύοντας τις προσπάθειες εξωτερίκευσης
της Δημοτικής Αρχής.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
•
•
•

•
•
•

Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου.
Επαναφορά αδειοδότησης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων ΠΣΚΗ.
Συντήρηση κτιρίου Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. Στο διάστημα 09/2019 έως
σήμερα έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες συντηρήσεις, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική
διεύθυνση του ΠΣΚΗ.
• Κλιματισμός
• Πυρόσβεση
• Ηλεκτρολογικά
• Υδραυλικά
Αποκατάσταση εργασιών της Οθωμανικής Κρήνης Bembo
και του «Κουμπέ» Πλατείας Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί).
Έκδοση αδειών λειτουργίας Καταστημάτων.
Ειδικό Χωρικό σχέδιο της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού.
• Παρακολούθηση – ενημέρωση της μελέτης που εκπονείται για την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και του
φακέλου για την Προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της Ν. Αλικαρνασσού και σύνταξη προτάσεων
(από 24.06.2020).
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ΔΗΚΕΗ
Η ΔΗΚΕΗ συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στο Δημοτικό έργο και ιδιαίτερα στους τομείς
του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η κρισιμότητα και η χρησιμότητα της Κοινωνικής Πρόνοιας, μια από τις βασικές αρμοδιότητες της ΔΗΚΕΗ,
αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο στο διάστημα της πανδημίας.

Προγράμματα και δράσεις της ΔΗΚΕΗ στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας:
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι»: Οι 12 δομές του προγράμματος συνεχίζουν να παρέχουν πρωτοβάθμια
κοινωνική φροντίδα με 43 ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες,
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Ο αριθμός των ωφελούμενων αυτή τη χρονική περίοδο ξεπερνά τα 1.200
άτομα.
Το 2020 ήταν μία δύσκολη και απαιτητική χρονιά λόγω της πανδημίας COVID-19. Η ΔΗΚΕΗ παρείχε τις υπηρεσίες
της και ανταποκρίθηκε στο μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις της εποχής με υποστηρικτική κοινωνική εργασία
και συμβουλευτική, με διασύνδεση με ασφαλιστικούς φορείς και υγειονομικές υπηρεσίες, με νοσηλευτικές
υπηρεσίες και αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ): Πρόκειται για μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας
ηλικιωμένων που λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, δυναμικότητας 15-25 ατόμων, σε καθημερινή
βάση. Παρέχουν πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα με 17 ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη
αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους, με σοβαρά προβλήματα υγείας, με χαμηλό εισόδημα ή μοναχικά άτομα
χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και άτομα με αναπηρίες. Στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν τέσσερα ΚΗΦΗ:
Αγίας Τριάδας, Νέας Αλικαρνασσού, Τεμένους και Παλιανής.
Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία COVID-19, ο τρόπος λειτουργίας των ΚΗΦΗ ανά περιόδους
άλλαζε προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των ωφελούμενων. Έτσι το προσωπικό προχωρούσε σε κατ’ οίκον
παραδόσεις φαρμάκων, φαγητού, νοσηλείες, συνταγογραφήσεις φαρμάκων αλλά ακόμα και συστηματικές
τηλεφωνικές επικοινωνίες  συμβουλευτικής και υποστήριξης.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου (ΚΔΑΠ): Μέσα από τις οργανωμένες και
δωρεάν υπηρεσίες των 9 ΚΔΑΠ την περίοδο 2019-2020 καλύφθηκαν οι ανάγκες, και έγινε αξιοποίηση ελεύθερου
χρόνου με μία οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από τα εργαστήρια αυτά, 890 παιδιών.
Ωστόσο η πανδημία COVID-19 ανέτρεψε τα προγράμματα και τους σχεδιασμούς των Κέντρων και έτσι όλοι οι
υπεύθυνοι των 9 Κέντρων και το αντίστοιχο Βοηθητικό προσωπικό των Δομών παρακολούθησαν σεμινάριο
επιμόρφωσης για την προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 και παράλληλα δραστηριοποιήθηκε σε άλλες δομές της
επιχείρησης για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.
Στον Τομέα του Πολιτισμού:
Η ΔΗΚΕΗ διαχειρίζεται το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου που τον τελευταίο χρόνο, λόγω και της πανδημίας COVID-19,
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατάφερε να ανταπεξέλθει καλύπτοντας τις ανάγκες 365 σπουδαστών,
πραγματοποιώντας διαδικτυακά μαθήματα.
Λόγω των μέτρων προστασίας, η Συμφωνική Χορωδία Νέων Κρήτης, ένα μουσικό σύνολο υψηλού επιπέδου,
δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες του συναυλίες ενώ δεν λειτούργησαν και τα τρία
τμήματα της χορωδίας (Νεανική- Παιδική και Μικτή).
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα σχολεία ολόκληρης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Χιλιάδες μαθητές πέρασαν τις πόρτες του Πάρκου προκειμένου να διδαχθούν
κυκλοφοριακή αγωγή. Ωστόσο η πανδημία COVID-19 επηρέασε τη λειτουργία του Πάρκου αφού ακυρώθηκαν
πολλές προγραμματισμένες επισκέψεις λόγω των μέτρων προστασίας.
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«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» & «Καστρινή Αποκριά»: Η ΔΗΚΕΗ κάθε χρόνο αναλαμβάνει τη διοργάνωση και
τον στολισμό του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» και της «Καστρινής Αποκριάς» με πολύ μεγάλη επιτυχία ωστόσο
όλα ανατράπηκαν με την πανδημία COVID-19. Έτσι η ΔΗΚΕΗ προσαρμόστηκε στα μέτρα και στόλισε την πόλη και
στις δύο περιπτώσεις – χωρίς καμία άλλη διοργάνωση- σε μία προσπάθεια να μη χαθεί η λάμψη της γιορτής αλλά
να αποφευχθεί ο συνωστισμός…

•
•
•
•

Θερινό Δημοτικό Σινεμά «Πύλη Βηθλεέμ»: Η ΔΗΚΕΗ προσαρμοσμένη στα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας
COVID-19 λειτούργησε τον Θερινό Κινηματογράφο στην «Πύλη Βηθλεέμ». Έγιναν 96 προβολές ταινιών που
ξεκινήσαν την Δευτέρα 15 Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2020.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί.  
Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των εργασιών μέσα στον Ιούνιο του 2021. Διάρκεια υλοποίησης του
έργου, 6 μήνες.
Φορέας υλοποίησης Δήμος Ηρακλείου Τ.Υ.
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.206.000 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3.000.000 ΕΥΡΩ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 206.000 ΕΥΡΩ
Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει 7 παρεμβάσεις.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εκσυχρονίζει με μεγάλα
έργα το Παγκρήτιο Στάδιο προκειμένου να το καταστήσει ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος.

Ο αθλητισμός, ειδικά ο ερασιτεχνικός και ο μαζικός, ήταν από τους τομείς που επηρεάστηκαν όσο λίγοι από την
πανδημία του Covid-19. Είναι χαρακτηριστικό ότι τo Παγκρήτιο Στάδιο και τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, τα οποία
διαχειρίζεται η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, ουσιαστικά υπολειτούργησαν για το μεγαλύτερο μέρος
του 2020, καθώς δεν ήταν επιτρεπτό να φιλοξενήσουν αθλούμενους (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και σημαντικές
διοργανώσεις.
Ωστόσο η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, παρά τις δυσκολίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου,
την Περιφέρεια Κρήτης και το Υφυπουργείου Αθλητισμού, προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών με στόχο την
αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης και κυρίως του Παγκρητίου Σταδίου.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η ζημιά που υπέστη η επικάλυψη του δυτικού στεγάστρου το 2015 πριν μας έκανε να σκεφτούμε, εκτός από το
έργο αποκατάστασής του, την γενικότερη φιλοσοφία των νέων παρεμβάσεων που θα αναβάθμιζαν το Στάδιο και
όσον αφορά στην βιωσιμότητά του, καθώς το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του σήμερα είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Επιδιώξαμε να βρούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν οι
Ηρακλειώτες μέσω του Δήμου τους, με επιπλέον κόστη, την ώρα που η πολιτεία διαχρονικά δεν τήρησε τα
συμφωνηθέντα κατά την παραχώρησή του.
Πλέον, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από μεγάλα έργα που θα καταστήσουν το Παγκρήτιο Στάδιο ένα από
τα πλέον σύγχρονα στην Ελλάδα και όχι μόνο.  
Συγκεκριμένα:
1.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΔΥΚΤΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Επισκευή μηχανο-διαδρόμων, αποξήλωση γραδελάδων και αντικατάσταση με νέες.
Τοποθέτηση ανεμοφράκτη στην δυτική στέψη των κερκίδων για προστασία των θεατών.
Τοποθέτηση πλέγματος αντικεραυνικής προστασίας.
Τοποθέτηση σωληνώσεων για απορροή ομβρίων.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό.
Ενεργητικές παρεμβάσεις κλιματισμού.
Παρεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού.
Παρεμβάσεις στο σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ).
Παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών.
Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Τοποθέτηση κεντρικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης των ενεργειακών συστημάτων (Σύστημα BEMS).

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του Σταδίου
από Δ σε Β+ με επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 61,34% και κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 66,41%.
Η ετήσια μείωση του κόστους καταναλισκόμενης ενέργειας του Σταδίου θα ανέλθει στο 65.38% ενώ η αντίστοιχη
ελάττωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι κατά 4.164tn ισοδύναμου διοξειδίου
του άνθρακα.
Το έργο μελετήθηκε από το ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις,   άδεια δόμησης και
τεύχη δημοπράτησης που αναμένουν την τελική έγκριση για δημοπράτηση. Εκτιμωμένη δημοπράτηση
μέσα στο 2021.
Πρέπει να σημειωθεί ότι:
Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με δικές τις δαπάνες τακτοποίησε το σύνολο των υπερβάσεων όλου του ακινήτου του Παγκρητίου
Σταδίου καθώς και του κολυμβητηρίου του Λίντο παρ ότι δεν ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου αλλά αποτελεί
εγκατάσταση σε ένα ενιαίο γύπεδο. Χωρίς τις παρεμβάσεις αυτές κανένα έργο από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε
να προχωρήσει και να αδειοδοτηθεί.
Οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι άδειες δόμησης εξασφαλίστηκαν αποκλειστικά από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου έχει καταγραφεί και κατηγοριοποιηθεί το σύνολο των αθλητικών
εγκαταστάσεων της πόλης. Πολλές από αυτές μάλιστα αδειοδοτήθηκαν κιόλας.
Το Παγκρήτιο Στάδιο διαθέτει πλέον αδειοδοτήσεις και άδειες τέλεσης αγώνων για 22 διαφορετικές αίθουσες και
χώρους ανά άθλημα, και είναι ίσως το μοναδικό στάδιο στην χώρα που έχει προβεί σε τέτοιου είδους ενέργεια,
χωρίς να καλύπτεται από την γενική άδεια του κεντρικού σταδίου και μόνο.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:

Παράλληλα προχωρούν οι παρακάτω μελέτες

•

1.

•

Τοποθέτηση επικάλυψης στο δυτικό στέγαστρο με την προσθήκη σε αυτό μεταλλικών στοιχείων για την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ.
Επισκευή μεταλλικών στοιχείων δικτυώματος στέγης και την τοποθέτηση μεμβράνης υγρομόνωσης και
στρώσεις θερμομόνωσης στα νέα πάνελ της επικάλυψης.
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Μελέτη προσθήκης κατ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στην δυτική πλευρά του
Παγκρητίου Σταδίου. Το έργο αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των μελετών, των τευχών δημοπράτησης
και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την ανέγερση νέου τετραωρόφου κτιρίου, που θα αποτελεί
επέκταση κατ’ έκταση της αθλητικής εγκατάστασης του Παγκρητίου Σταδίου.
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Προϋπολογισμός μελέτης 1.002.107,13 ευρώ. Χρηματοδότηση 100% από ΠΔΕ Υπουργείου ΑνάπτυξηςΥπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού.

•
•
•
•
•
•
•

Η προσθήκη αυτού του τετραώροφου κτιρίου 3.000 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά του Παγκρητίου
Σταδίου όσο αναφορά τους λειτουργικούς τομείς του ποδοσφαίρου, στις προνομιακές θύρες 20,1,2
προέκυψε από την ανάλυση των προδιαγραφών της FIFA και της UEFA. Παράλληλα όμως θα αξιοποιηθεί
στην καθημερινότητα του Σταδίου για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών για την λειτουργία του Σταδίου.
2.

Μελέτη νέων επιπλέον θέσεων ΑΜΕΑ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το φυσικό αντικείμενο αφορά το σύνολο των
μελετών με τα τεύχη δημοπράτησης για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας και υπηρεσιών ατόμων με
αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε όλες τις κερκίδες και υπηρεσίες της αθλητικής εγκατάστασης του Παγκρητίου Σταδίου.
Προυπολογισμός μελέτης 88.736,35 ευρώ. Χρηματοδότηση 100% από ΠΔΕ Υπουργείου ΑνάπτυξηςΥπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού.

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο – HERAKLION ARENA (Δύο Αοράκια)

•
•
•

Στις μελέτες συμπεριλαμβάνονται και τα Τεύχη Δημοπράτησης προκειμένου το εν λόγω έργο το συντομότερο να
μπορέσει να ενταχθεί σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό με πλήρες φάκελο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προμήθειες επιπλέον εξοπλισμού και αντικατάσταση  παλαιού.
Επιπλέον σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τη Περιφέρεια Κρήτης, προχωρήσαμε σε:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αντικατάσταση της παλαιάς κλιματιστικής μονάδας του σταδίου με νέας τεχνολογίας μονάδα
(ύψους 250.000,00 €),
αναβάθμιση ενός από τα δύο matrix του σταδίου για τις ανάγκες των διεθνών διοργανώσεων και της
καθημερινής ενημέρωσης των χρηστών του σταδίου (ύψους 148.900,00 €),
συντήρηση του αγωνιστικού φωτισμού του σταδίου (ύψους 38.874,00 €),
τοποθέτηση συστήματος μεταγωγής για τον αγωνιστικό φωτισμό ώστε να είναι δυνατή με την τοποθέτηση
αυτόνομων γεννητριών ή συνέχιση του αγώνα ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διεθνούς
ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (ύψους 26.536,00 €),
προμήθεια εξοπλισμού ποδοσφαίρου για τα τέσσερα αποδυτήρια και το κεντρικό γήπεδο
(ύψους, 69.261.44 €),
προμήθεια ξύλινων εδράνων για τους δημοσιογράφους και νέων VIP θέσεων (ύψους, 10.000,00 € ),
προμήθεια και εγκατάσταση νέων UPS για τον φωτισμό ασφαλείας (ύψους, 75.000,00 €),
προμήθεια νέου εξοπλισμού για την παροχή υψηλών ταχυτήτων WIFI, IPTV και Ιντερνέτ στους χώρους των
δημοσιογράφων και του ποδοσφαίρου (ύψους 75.000,00 €). Επίσης προχωρούμε ήδη,
στην αντικατάσταση μίας από τις δύο αντλίες θερμότητας της πισίνας του δημοτικού κολυμβητηρίου
την ανάθεση μελέτης για την κοστολόγηση και δημιουργία τευχών δημοπράτησης που αφορά σε εργασίες
συντήρησης των δομικών στοιχείων του σταδίου
την ανάθεση μελέτης για την κοστολόγηση και δημιουργία τευχών δημοπράτησης για την συντήρηση των
πυλώνων και Η/Μ του σταδίου
την διενέργεια διαγωνισμού για την τοποθέτηση νέου συστήματος παρακολούθησης του σταδίου το οποίο
είναι απαραίτητο σε αθλητικές διοργανώσεις
την διενέργεια διαγωνισμού για την αντικατάσταση και συντήρηση νέων τουρνικέ στους χώρους των κερκίδων
του σταδίου.

Συντηρήσεις και προμήθειες σε άλλες δημοτικής αθλητικές εγκαταστάσεις
Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (Πατέλες)

•
•
•
•

Συντήρηση δομικών στοιχείων σκεπής
Συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και υδρορροών σκεπής
Στήριξη και συντήρηση μεταλλικών στοιχείων τοίχων ΔΑΠΚΗ
Συντήρηση όλων των εσωτερικών χώρων άθλησης και πρόσβασης
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(συντήρηση τοιχοποιίας και βάψιμο χώρων)
Συντήρηση υδραυλικών στοιχείων
Συντήρηση πρασίνου (δύο φορές το έτος)
Αναβάθμιση εξωτερικού φωτισμού
Επιδιόρθωση αθλητικού εξοπλισμού
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων (ψύξη- θέρμανση)
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το γυμναστήριο
Καθημερινή παρακολούθηση από συντηρητή του χώρου

Συντήρηση δομικών στοιχείων των αρμών παραθύρων (στεγάνωση αρμών)
Συντήρηση και αναβάθμιση δομικών στοιχείων
Συντήρηση όλων των εσωτερικών χώρων άθλησης και πρόσβασης του σταδίου
(συντήρηση τοιχοποιίας και βάψιμο χώρων)
Συντήρηση υδραυλικών στοιχείων σταδίου
Συντήρηση πρασίνου (δύο φορές το έτος)
Επιδιόρθωση εξοπλισμού (κάγκελων – πάγκων αθλητών) σταδίου
Αναβάθμιση Internet
Αναβάθμιση εξωτερικού φωτισμού
Επιδιόρθωση αθλητικού εξοπλισμού
Αναβάθμιση πινάκων αποτελεσμάτων με video matrix
Συντήρηση και επιδιόρθωση κλιματιστικών μονάδων (ψύξη- θέρμανση)
Συντήρηση και βάψιμο τοιχοποιίας εξωτερικών χώρων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκπονηθεί master plan για την δημιουργία Δημοτικό Κολυμβητηρίου σε
χώρο που εντοπίστηκε, σε συνεργασία με την Δημοτική Περιουσία, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού.
Πέρα των έργων, των συντηρήσεων και των μελετών, η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΕ, συνέχισε την προσπάθεια να προσφέρει
ευκαιρίες άθλησης σε όλους τους δημότες και σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Συνεχίστηκε από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ και την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού το πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους».
Καλύφθηκε η άθληση των δημοτών   από τον Ιανουάριο 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 (όταν και
επιβλήθηκε lockdown εξαιτίας της πανδημίας του covid-19) στα παρακάτω σημεία:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δ.Δ Αλικαρνασσού – Κατσαμπά
Άγιο Ιωάννη
Άγιο Ιωάννη Χωστό
Βασιλειές
Παγκρήτιο Στάδιο
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου
Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου
Δ.Δ Σκαλανίου
Φορτέτσα
Περιοχή Πόρου
Πενταμόδι – Κάτω & Ανω Ασίτες
Άγιο Μύρωνα
Σταυράκια
Βούτες
Δαφνές
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•
•
•
•

Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού
Σε όλα τα ΔΟΚΑΠΗ της πόλης
Σε όλα τα ΚΕΠΑ της πόλης
Σε παιδικούς σταθμούς της πόλης που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για το πρόγραμμα «Αθλητισμός στα καταστήματα κράτησης», στο οποίο
πιλοτικά υλοποιήθηκαν εκτός της καθημερινής άσκησης και σημαντικές αθλητικές δράσεις εντός του
καταστήματος με θεαματικά αποτελέσματα όσο αφορά στην αποδοχή τους από τους τροφίμους. Συνολικά 78
τρόφιμοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αξιοποίησαν τις δράσεις του, για μια περίοδο επτά μηνών, μέχρι
και τον  Μάρτιο του 2020, οπότε διεκόπη λόγω του  covid-19.
VILLAGE CAMP
Με στόχο τη διασκέδαση των μικρών παιδιών και των γονέων τους, την κοινωνικοποίηση των τοπικών κοινωνιών,
την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην άσκηση και τη διαφορετικότητα και την προώθηση της φυσικής
δραστηριότητας, διοργανώνονται ετήσια τα Village Camps, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου.
Ο θεσμός των Village Camps, επίσης επλήγη από την πανδημία, καθώς δεν κατέστη δυνατό να διοργανωθούν
μέσα στο 2020 και στο 2021 (μέχρι σήμερα).

Αθλητικός τουρισμός
Με εξωστρέφια και στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων, την προώθηση
του αθλητισμού και πολιτισμού διεθνώς, την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών μας κέντρων και την τοπική
οικονομίας και την προώθηση της κρητικής φιλοξενίας, με επιτυχία φιλοξενήθηκαν στις αθλητικές μας
εγκαταστάσεις τα παρακάτω αθλητικά γεγονότα και δράσεις αθλητικού τουρισμού με διεθνή χαρακτήρα:

•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΚΥΠΡΟ, ΔΑΝΙΑ (2019)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ EPEE ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (2019)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒΩΝ (2019)
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (2019)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΙΥ ΚΩΦΩΝ (2019)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ISF (2019)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2020)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (2021)

Το 2019 διοργανώθηκαν έξι με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1.000 παιδιών και γονέων.
Παράλληλα, η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου συνέχισε να διοργανώνει στα σχολεία αθλητικά προγράμματα
μύησης στα Ολυμπιακά και στα Παραολυμπιακά αθλήματα.
Στο πλαίσιο αυτόν των προγραμμάτων , κατά το έτος 2019 – 2020, συνολικά επισκέφθηκαν τα δημοτικά αθλητικά
κέντρα περίπου 8.500 μαθητές από διαφορετικά σχολεία όλης της Κρήτης.
Καλοκαιρινά camp
Ετησίως από το 2014 υλοποιούνται σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους καλοκαιρινά camp, πολυαθλητικής
απασχόλησης, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών των δημοτικών αθλητικών κέντρων σε μία
περίοδο που σε γενικές γραμμές μειώνονται αισθητά οι δράσεις των αθλητικών συλλόγων και η εκγύμναση των
δημοτών.
Συνολικά κατά   έτος 2019 , υλοποιήθηκαν   τέσσερα   Αθλητικά καλοκαιρινά Camp, με την συμμετοχή
περισσότερων από δύο χιλιάδων  παιδιών.
�ατά το   έτος 2020   υλοποιήθηκαν τρία  Camp, με περίπου 800 παιδιά.
Ακόμη:
Κατά το αθλητικό έτος 2019, φιλοξενήθηκαν στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις   
(134) αθλητικοί φορείς από τους οποίους πενήντα ένα (51) ήταν αθλητικά σωματεία με εκατό   πενήντα
τέσσερα (154)  τμήματα και περισσότερους από 3.000  αθλητές. Από τους φορείς αυτούς πενήντα  (50) ήταν
άτυπες ομάδες ιδιωτών (εργασιακού αθλητισμού).
Φιλοξενήθηκε επίσης μία Επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου (ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ), μια ερασιτεχνική ομάδα
μπάσκετ (ΑΣ ΠΟΡΟΣ) και μια ομάδα Μπάσκετ Α2 (ΟΦΗ).
Επίσης, στα ΔΑΚΗ πραγματοποιούνται κατά μέρο όρο 180 αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ετησίως
(pro covid-19), αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον Δήμο Ηρακλείου,
καθώς και περισσότεροι από 800 αγώνες τοπικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τις οποίες
παρακολούθησαν αθροιστικά περισσότεροι από 60.000 θεατές.
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.
Παράλληλα με τις δράσεις αυτές, εξοπλισμός των δημοτικών αθλητικών κέντρων, όπως αναδιπλούμενα τραπέζια,
κιγκλιδώματα, καρέκλες και αθλητικός εξοπλισμός παραχωρήθηκε σε χρήση με περισσότερους από 60 φορείς
ετησίως.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος Ηρακλείου:
Βασίλης Λαμπρινός | Τηλ. 2813409101, email:mayor@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού:
Γεώργιος Σισαμάκης | Τηλ: 2813 409225, email:sisamakis@heraklion.gr
Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας:
Γεώργιος Καραντινός | Τηλ: 2813 409389, email:karantinos@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού:
Κωνσταντίνος  Βαρδαβάς | Τηλ: 2813 409620, email:vardavas@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών:
Μαρία Καναβάκη | Τηλ: 2813 409110, email:kanavaki@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών:
Ειρήνη (Ρένα) Παπαδάκη Σκαλίδη | Τηλ: 2813 409177, email:papadakie@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς:
Στέλα Καλογεράκη Αρχοντάκη | Τηλ: 2813 409408, email:arxontaki@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εθελοντισμού:
Αριστέα Πλέυρη | Τηλ: 2813 409108, email:plevri@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου & Καθημερινότητας:
Ιωάννης Αναστασάκης | Τηλ: 2813 409835, email:anastasakis@heraklion.gr

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος:
Γρηγόριος Πασπάτης
Αντιπρόεδρος:
Μαρία Ξημέρη – Ξυλούρη
Γενικός Γραμματέας:
Γεώργιος Μανδαλάκης
Μέλη:
Δημήτριος Αγαπάκης, Νικόλαος Αγγελάκης, Γεώργιος Αγριμανάκης, Αριστείδης Αθανασάκης,
Ιωάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, Εμμανουήλ Βασιλάκης, Φανούριος Βατσινάς,
Γεώργιος Βουρεξάκης, Δημήτριος Βρύσαλης, Νικόλαος Γιαλιτάκης, Δημήτριος Γιαουρτάς,
Νικόλαος Δημόπουλος, Σπυρίδων Δοκιανάκης, Ιωάννης Δροσίτης, Φανούριος Ζαμπετάκης,
Πέτρος Ινιωτάκης, Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, Ιωάννα Καλονάκη, Μαρία Καλουδιώτη,
Μαρία Καναβάκη, Γεώργιος Καραντινός, Γεώργιος Καραπιδάκης, Μιχαήλ Κασαπάκης,
Στέφανος Κασαπάκης, Ελένη Παπαδάκη – Κόκκορη, Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Ιωάννης Κουράκης,
Χρήστος Κώνστας, Θεοδώρα Λεμονή, Ηλίας Λυγερός, Γρηγόριος Μακαρόνας, Γεώργιος Μανδαλάκης,
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης, Γεώργιος Νιωτάκης, Μαρία Ξυλούρη – Ξημέρη, Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη,
Μαρίνος Παττακός, Αντώνιος Περισυνάκης, Αριστέα Πλεύρη, Ειρήνη Σενετάκη, Γεώργιος Σισαμάκης,
Αθηνά Σπανάκη – Κοχιαδάκη. Γεώργιος Στειακάκης, Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη,
Αναστάσιος Τσατσάκης, Εμμανουήλ Χαιρέτης, Ιωάννης Ψαρράς.

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Πολιτικής Προστασίας & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Μαρίνος Παττακός | Τηλ: 2813 409501, email:pattakos@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας:
Μανόλης Βασιλάκης | Τηλ: 2813 409105, email:mvassilakis@heraklion.gr
Αντιδήμαρχος ΚΕΠ, ΚΕΣΑΝ, Φύλαξης και Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων:
Αντώνης Περυσινάκης | Τηλ:2813409412, email:perisinakis@heraklion.com
Πρόεδρος ΔΕΥΑΗ:
Γεώργιος Βουρεξάκης | Τηλ: 2810 529351, email:proedros@deyah.gr
Πρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΛ:
Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη | Τηλ: 2814 408001-026, email:info@depanal.gr
Πρόεδρος ΔΟΠΑΦΜΑΗ:
Θεοδώρα Λεμονή |Τηλ: 2810 300100, email:dopafmai.heraklion@gmail.com
Πρόεδρος ΔΗΚΕΗ:
Ειρήνη (Ρένα) Παπαδάκη – Σκαλίδη
Πρόεδρος ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ:
Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
Γενική Γραμματέας του Δήμου:
Ευγενία Στυλιανού | Τηλ: 2813409104, email:ggrammateas@heraklion.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Πάρκο Γεωργιάδη | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός
στο Πάρκο Γεωργιάδη (30-10-2020)
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ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ

62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Ολοκλήρωση Α΄ φάσης διαμόρφωσης ισόπεδου τμήματος

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής και πρασίνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

25 ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Λ. ΚΝΩΣΟΥ

ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ
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ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ
Διαμόρφωση νέου χώρου πρασίνου
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Μ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ»

98

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ | 1η φωτογραφία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 2η φωτογραφία

99

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στον νέο βρεφονηπιακό σταθμό | 12-3-2021
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις
200.000 τετραγωνικών μέτρων και έχει δρομολογηθεί
το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που
έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού 67
εκατομμυρίων ευρώ

Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ MINI BUS | 22/3/2021
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ

104

Με ίδιους πόρους ή με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος» Ακόμη, ολοκληρώθηκαν
μεγάλα έργα που αφορούσαν σε εργασίες συντήρησης
και επισκευής σχολικών μονάδων

4o ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ
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5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ
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NΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο 21ο Δημοτικό Σχολείο στην Φορτέτσα | 15/2/2021

108

Το σύστημα έχει εφαρμοστεί στις με επιτυχία στον
Σταυρό της Πόλης (Μεϊντάνι), στην οδό Μιλάτου, στο
Πάρκο Θεοτοκουπούλου (οδός Μινωταύρου), στην
Πλατεία 18 Άγγλων και στην Πλατεία Δασκαλογιάννη

ΟΔΟΣ ΜΙΛΑΤΟΥ  | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

109

ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ  | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

110

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  | ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Με στοχευμένες και ολοκληρωμένες δράσεις, η Υπηρεσία
Καθαριότητας παρεμβαίνει σχολαστικά κάθε Σάββατο σε
συνοικίες και κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου.

ΣΚΑΛΑΝΙ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΕΙΛΙΝΟ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ

112

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ | Σεπτέμβριος 2020

113

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έκθεσης σύγχρονης εικαστικής τεχνολογίας, με ψηφιακές
αναπαραγωγές έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
Βραβεύτηκε στα «Tourism Awards 2020».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στα Εγκαίνια της Έκθεσης | 10/09/2019

114

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έκθεση «Η ματιά του συλλέκτη»
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου (Άνοιξη 2019)
Βραβεύτηκε στα «Tourism Awards 2020»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στα εγκαίνια της Έκθεσης (24 Μαρτίου 2019)
Τέσσερα βραβεία, δυο χρυσά και δύο ασημένια, κέρδισε ο Δήμος Ηρακλείου στα  «Tourism Awards 2020»
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.000.000 εμφανίσεις
34.000 προβολές
περισσότεροι από 2.500 συνδρομητές
(στοιχεία μέχρι και τον Απρίλιο του 2021)

Μέχρι τον Δεκεμβρίου 2020 στο κανάλι είχαν ανέβει 56 βίντεο (28 μουσικές συναυλίες, 10 θεατρικές
παραστάσεις, 2 εικαστικές εκθέσεις, 15  διαφημιστικά (spot) βίντεο και 1 τηλεοπτική παρουσίαση).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ σε άπορες οικογένειες κατ’ οίκον – Απρίλιος 2021
Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Ηρακλείου στους δημότες
Γραμμή Βοήθειας και Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης με εκτεταμένο ωράριο κατά την διάρκεια των
lockdown.

118

Συνεργασία με Περιφέρεια Κρήτης και 7η ΥΠΕ για την δημιουργία δυο σταθερών σταθμών rapid test στο
κέντρο του Ηρακλείου
Σταθμός Πλατείας Ελευθερίας | Σταθμός Πλατείας Αγίας Αικατερίνης (Άγιος Μηνάς)

119

Συλλογή  ελαιόκαρπου από τα ελαιόδεντρα του Δήμου Ηρακλείου με ωφελουμένους των κοινωνικών
υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΔΕΠΑΝΑΛ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στην παράδοση του ελαιολάδου στο Δημοτικό Παντοπωλείο
17 Δεκεμβρίου 2020

120

Δημιουργία νέας μονάδας Αφαλατώσεως στην ΔΕΥΑΗ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στα εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης | 12/10/2020

121

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συνέχεια των έργων αντικατάστασης υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου
Έχει δρομολογηθεί το μεγάλο έργο της αντικατάστασης 150 χιλιομέτρων πεπαλαιωμένων δικτύων
ιδρεύσεως

122

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και το
Υφυπουργείου Αθλητισμού, προχώρησε σε μια σειρά
ενεργειών και δρομολόγησε μεγάλα έργα με στόχο την
αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
της πόλης και κυρίως του Παγκρητίου Σταδίου.

Τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού πίνακα στο Παγκρήτιο  | 16 Ιουλίου 2020
Από το καλοκαίρι του 2019 και μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όταν επιβλήθηκε το πρώτο lockdown, ο Δήμος
Ηρακλείου συνέχισε να φιλοξενεί και να διοργανώνει αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας. Τον
Μάρτιο του 2021 ξεκίνησε και πάλι.  
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Ημερίδα στίβου για ΑμεΑ | Μάρτιος 2021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 2019 | 2020
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