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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 
(Αριθμός πρακτικού 1) 

 

 

H Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση του Δήμου Ηρακλείου, αποτελούμενη από τα παρόντα 
τακτικά μέλη της κ.κ. Πασπάτη Γρηγόριο ως Πρόεδρο, τον κ. Εφραίμογλου Βασίλη 
εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, τον κ. Σαρτζετάκη Ευτύχιο εκπροσωπώντας 
τους Τρίτεκνους  Νομού Ηρακλείου, τον κ. Σταθόπουλο Μιχάλη εκπροσωπώντας την Ένωση 
Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, την κα. Καλογεράκη Αρχοντάκη Στυλιανή, 
εκπροσωπώντας το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου, και τον δημότη κ. Τσαγκαράκη 
Γρηγόριο. 

Απόντων των κ.κ. Κανάκη Γεώργιο εκπρόσωπο από Ομάδα Ανηλίκων Στήριξης Ηρακλείου,  
Προυντνικάβα Ναταλλία εκπρόσωπο από Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωσόφωνων, Μανουσάκη Ελένη 
εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου, Παχιαδάκη Μαίρη εκπρόσωπο του 
Σύνδεσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου,. Δελάκη Μιχάλη 
εκπρόσωπο του Ηράκλειο Ο.Α.Α.,  Παπαμιχαήλ Γεώργιο εκπρόσωπο του Επιστημονικού 
Τεχνολογικού Πάρκο Κρήτης , Μπασιούρη Χριστίνα εκπρόσωπό του Ιατρικού Σύλλογο Ηρακλείου 
, Περισυνάκη Αθανάσιο εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας Τμήμα Αν. 
Κρήτης, Χανιωτάκη Νικόλαο εκπρόσωπο του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Μανουσάκη Ελένη 
εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Ηρακλείου, Καλοκαιρινό Αλέξη  εκπρόσωπο του 
Ε.Κ.Ι.Μ. Ιστορικό Μουσείου Κρήτης, Μακριδάκη Μαρία εκπρόσωπο του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας, Σωμαρά Αλέξανδρο εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Προμπονά 
Μιχαήλ εκπρόσωπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μπορμπουδάκη Ελένη εκπρόσωπο 
της 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Λειβαδιωτάκη Νικόλαο εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών–Βιοτεχνών & Εμπόρων Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η., Μανελάκης Δημήτριος εκπρόσωπο του 
Σύλλογου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου, Μπακίντα Κωνσταντίνο εκπρόσωπο από Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος,  Μανιό Θρασύβουλο εκπρόσωπο από Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Χριστοδουλάκη Γεώργιο εκπρόσωπο από Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων 
Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου,  Φραγκάκη Μ εκπρόσωπο από τον Οργανισμό 
Λιμένος Ηρακλείου και τον Κοκοβάκη Γρηγόριο εκπρόσωπο από ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, τακτικών  
μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Ηρακλείου κ.κ. Σισαμάκης Γεώργιος, 
Καναβάκη Μαρία, Αναστασάκης Ιωάννης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου κα 
Στυλιανού Ευγενία, το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αλικαρνασσού κ. Φράγκος Ιωάννης 
καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Προϋπολογισμού & του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

Κλήθηκε σε συνεδρίαση  στις  04/01/2023 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με το άρθρο 
76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  78 του Ν.4555/18 

Λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλήφθηκε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
στις  05/01/2023 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη και ώρα 18.00 οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι 
υφίσταται απαρτία. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
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   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 130454/21-12-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 
τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του Δήμου,  Ψυκάκο 
Βαγγέλη. 

       Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

 

Τη συνεδρίαση προλόγισε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κος Πασπάτης Γρηγόριος και αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για τη παρουσία τους στη συνεδρίαση, τόνισε πως διαδικασίες όπως 
αυτή, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των δημοτών, για κρίσιμα τοπικά 
αναπτυξιακά ζητήματα  

 

Θέμα 1o: Ενημέρωση & γνωμοδότηση για το  προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος  του 
Δήμου Ηρακλείου έτους 2023. 

 

  Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023 και την με αρ. πρωτ. 130404/21.12.2022 εισήγηση του 
τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης που έχει ως εξής: 

«Ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα επιμέρους θεματικά 

Στρατηγικά του Σχέδια (ΣΟΑΠ, ΣΒΑΑ, Έξυπνη, Ανθεκτική Πόλη, Τουριστικό Μάρκετινγκ 

Ηρακλείου, Τοπικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων, ΣΔΑΕ), έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο δράσης για 

την ευρύτερη περιοχή των διοικητικών του ορίων, το οποίο θα μπορεί να υλοποιεί μέσα 

από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και συνέργειες με άλλους φορείς. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί την κατά έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

του Δήμου. Καταρτίζεται μέσα από μια διαδικασία συνεχούς συνεργασίας του Τμήματος 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής με τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες όλων των υπηρεσιών του Δήμου και με όλες 

τις Διευθύνσεις του Δήμου. Η τελική και λεπτομερής κατάρτισή του, συντονίζεται από την 

αρμόδια Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Οικονομικών 

και πραγματοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης σε συνεργασία με 

το Τμήμα Προϋπολογισμού, για την σύνταξη ενός ρεαλιστικού, με αναπτυξιακό χαρακτήρα 

πρόγραμμα. Ειδικότερα όμως για το οικονομικό έτος 2023 θα υπάρξει μια διαφοροποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος από τα προηγούμενα έτη, όπως συνέβη και για το έτος 2022. 

Σύμφωνα με διευκρινήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις που αφορούν έργα 

ενώ μέχρι πρότινος η υπηρεσία συμπεριελάμβανε και δράσεις που αφορούσαν 

προγραμματικές συμβάσεις, προμήθειες πάγιου εξοπλισμού και επισκευές και συντηρήσεις. 

Οι λοιπές δράσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο 

του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

 

Ως απεικόνιση των κυριότερων συγκεντρωτικών στοιχείων των προτεινόμενων δράσεων 

του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023, αναφέρονται τα εξής: 

 Το συνολικό ύψος του Τεχνικού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 

24.647.180,69 €, εκ των οποίων τα 10.640.283,14 € (43,17%) καλύπτονται από Ιδίους 

Πόρους. Τα υπόλοιπα 14.006.897,55 € (56,83%) προβλέπεται να καλυφθούν από διάφορα 
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χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφέρεια 

Κρήτης, κ.α.). 

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε o Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -
Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού 
του Δήμου Ηρακλείου, κος Σισαμάκης Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Ο Δήμος 
Ηρακλείου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα επιμέρους θεματικά Στρατηγικά του 
Σχέδια (ΣΟΑΠ, ΣΒΑΑ, Έξυπνη, Ανθεκτική Πόλη, Τουριστικό Μάρκετινγκ Ηρακλείου, Τοπικό 
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ΣΔΑΕ), έχει 
διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο δράσης για την ευρύτερη περιοχή των 
διοικητικών του ορίων, το οποίο θα μπορεί να υλοποιεί μέσα από διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης και συνέργειες με άλλους φορείς. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί την κατά έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 
Δήμου. Καταρτίζεται μέσα από μια διαδικασία συνεχούς συνεργασίας του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής με τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες όλων των υπηρεσιών του Δήμου και με όλες τις 
Διευθύνσεις του Δήμου. Η τελική και λεπτομερής κατάρτισή του, συντονίζεται από την αρμόδια 
Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Οικονομικών και 
πραγματοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Προϋπολογισμού, για την σύνταξη ενός ρεαλιστικού, με αναπτυξιακό χαρακτήρα πρόγραμμα. 
Ειδικότερα όμως για το οικονομικό έτος 2023 θα υπάρξει μια διαφοροποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος από τα προηγούμενα έτη, όπως συνέβη και για το έτος 2022. Σύμφωνα με 
διευκρινήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στο Τεχνικό Πρόγραμμα θα 
συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις που αφορούν έργα ενώ μέχρι πρότινος η 
υπηρεσία συμπεριελάμβανε και δράσεις που αφορούσαν προγραμματικές συμβάσεις, προμήθειες 
πάγιου εξοπλισμού και επισκευές και συντηρήσεις. Οι λοιπές δράσεις που δεν χαρακτηρίζονται 
ως έργα θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

 

Ως απεικόνιση των κυριότερων συγκεντρωτικών στοιχείων των προτεινόμενων δράσεων του 
Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023, αναφέρονται τα εξής: 

 Το συνολικό ύψος του Τεχνικού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 24.647.180,69 
€, εκ των οποίων τα 10.640.283,14 € (43,17%) καλύπτονται από Ιδίους Πόρους. Τα 
υπόλοιπα 14.006.897,55 € (56,83%) προβλέπεται να καλυφθούν από διάφορα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Περιφέρεια Κρήτης, κ.α.). 

 Περιλαμβάνει 134 δράσεις από τις οποίες οι 85 αφορούν συνεχιζόμενα έργα συνολικής 
πίστωσης 19.676.281,86 € και οι υπόλοιπες 49 αφορούν νέες δράσεις ύψους 
4.970.898,83 €. 

 

Ως προς τα Εμβληματικά Έργα και Δράσεις με πολυεπίπεδη συνεισφορά τα οποία υλοποιούνται 
από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου, για το 2023 και τα επόμενα έτη, μπορούν να 
χαρακτηριστούν, οι παρακάτω παρεμβάσεις (όπου το ποσό που αναφέρεται στην παρένθεση 
αφορά την ανάλωση της πίστωσης του 2023 και σε καμία περίπτωση το σύνολο του π/υ του 
έργου ή της σύμβασης) : 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 Με έργα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων δρόμων με π/υ για το έτος 2023 
γύρω στα 5.000.000,00 € 
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 Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του Οικισμού Αγ. Βλάσση και β) 
στην οδό Κων. Αστρινάκη (100.000,00€) 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών σε Δημοτικά και Σχολικά Κτήρια του 
Δήμου Ηρακλείου, που προκλήθηκαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 
(400.000,00€) 

 Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας (400.000,00€) 

 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου (100.000,00€) 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

 Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης Δ.Η (220.000,00€) 

 Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης (210.000,00€) 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού (130.000,00€) 

 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Βορείου Τμήματος Π.Ε. 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας 
Αλικαρνασσού (150.000,00€) 

 Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης ΚΧ Μεσαμπελιών – Τμήμα 2 
(500.000,00€) 

 Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας 
Αλικαρνασσού (163.600,00€) 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφάλου (112.000,00€) 

 Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην γηπέδου Αυγενικής (151.000,00€) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου (235.356,83€) 

 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (200.000,00€) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 Συμφωνία πλαίσιο για το έργο συντήρηση οριζόντιας σήμανσης του οδικού δικτύου 
(200.000,00 €) 

 

Σε επίπεδο εγκεκριμένων επιχορηγούμενων δράσεων, ιδιαίτερη μνεία στο σύνολο των 
προβλεπόμενων δράσεων για το 2023, θα πρέπει να γίνει για τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Λειτουργία ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στο Δήμο 
Ηρακλείου (185.000.00€) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 Κατασκευή Στεγάστρων για την προστασία του ενετικού τείχους (155.000,00) που 
υλοποιείται από Δ.Η. στα πλαίσια του μεγαλύτερου έργου που υλοποιείται από την ΕΦΑΗ 
με τίτλο «Αποκατάσταση – Συντήρηση Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης 

 Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου και εισόδου της στοάς Μακάσι (163.000€) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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 Κεντρικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ηρακλείου στην Λαχαναγορά : Κατασκευή πράσινου 
σημείου του Δήμου Ηρακλείου (Υποέργο 1) (1.324.654,80€) 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

 Διαμόρφωση - Αποκατάσταση Διαδρομής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής 
Οχύρωσης Ηρακλείου (2.350.000,00€)  

 Διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών 
(1.000.000,00 € ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 

 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1.836.195,39 €) 

 Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου (σύμβασης 569.322,48 € 
επιχορηγούμενο με το ποοό των 390.000,00 και το υπόλοιπο θα πληρωθεί από ιδίους 
πόρους ) 

 Ανάπλαση κεντρικής οδού της Τοπικής κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου 
(100.000,00 €) 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Βέλτιστος συνδυασμός δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου 
(2.000.000,00€)  

 Συντήρηση Στεγάστρων και Κατασκευή Επικάλυψης στο Παγκρήτιο Στάδιο (100.000,00€ 
σύμβαση ποσού 1.784.775,00) 

 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Βενεράτου (242.481,46 €) 

 Αθλητικό κέντρο Αγίας Αικατερίνης (299.764,99€) 

ΣΧΟΛΕΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και 
λοιπές δράσεις (180.000,00 €) 

 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες (481.000,00€) 

 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 (300.000,00€) 

 Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου 
(277.180,88 €) 

 Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου (132.246,81€) 

 Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού Κυνοκομείου Ηρακλείου (372.000,00 €) 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

 Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών (100.000,00€) 

Σε μια δύσκολη χρονικά δημοσιονομικά συγκυρία λόγω της πανδημίας, το αιρετό και στελεχιακό 
δυναμικό του Δήμου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να συμμετάσχει και 
διεκδικήσει πλήθος χρηματοδοτήσεων, από διάφορα εθνικά και διεθνή αναπτυξιακά 
προγράμματα και εργαλεία Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας 
ΣΒΑΑ κλπ   

Τρία επιπλέον εμβληματικά έργα που δεν έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 
καθώς δεν υλοποιούνται από το Δήμο Ηρακλείου αλλά από ΥΠΠΟ, ΕΦΑΗ και ΟΛΗ αλλά  αλλά 
εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου είναι η α) «Θωράκιση 
προσήνεμου μώλου Λιμένα Ηρακλείου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε π/υ 1.395.250,00 
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(Φορέας Υλοποίησης ΟΛΗ),  β) Στερέωση - αποκατάσταση ενετικών τειχών Ηρακλείου του 
ανατολικού ευθύγραμμου τμήματος και orecchione Sabbionara και στοά πύλης Sabbionara. συν. 
π/υ 1.198.822,36 και  γ) Οργάνωση εποπτικής έκθεσης, με τίτλο "Ηράκλειο - 40 αιώνες ιστορίας" 
στην πύλη Παντοκράτορα των ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου (π/υ 432.000,00) 
(Φορέας Υλοποίησης ΕΦΑΗ)  

  

Να σημειωθεί πως στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, δεν εντάσσονται έργα και δράσεις 
για τα οποία έχει υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο Έργου ή Πράξης, χωρίς απόφαση ένταξης σε κάποιο 
χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.  

 

Μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η άρση των χωρικών 
ανισοτήτων και της ανισοβαρούς ανάπτυξης της ενδοχώρας του Δήμου και του παραθαλάσσιου 
άξονα, με πλήθος δράσεων & παρεμβάσεων, καθώς & πλήθους εκδηλώσεων προώθησης της 
αγροτικής οικονομίας και εξωστρέφειας. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου για το 2023, όπου καταγράφεται σημαντικό πλήθος δράσεων και 
προβλεπόμενων πιστώσεων στο Τεχνικό Πρόγραμμα, για την εξυπηρέτηση και επίλυση των 
αναγκών των Περιφερειακών Κοινοτήτων του Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα για τις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αλικαρνασσού, Τεμένους, Παλιανής, 
Γοργολαΐνη, προβλέπονται 32 παρεμβάσεις, συνολικών προβλεπόμενων πιστώσεων 
3.841.758,74€, δηλαδή το 15,6% επί των συνολικών πιστώσεων του Τεχνικού Προγράμματος 
για το 2023. Ενδεικτικά και συνοπτικά οι βασικότερες κατηγορίες εξ’ αυτών αφορούν σε έργα 
αναπλάσεων κτιρίων, αθλητικών και κοινόχρηστων χώρων  και έργα τσιμεντοστρώσεων και 
ασφαλτοστρώσεων δρόμων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται 

ΔΕ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

 Έργα Ασφαλτοστρώσεων και Τσιμεντοστρώσεων στη ΔΕ Τεμένους (250.000,00€) 

 Αντικατάσταση και επισκευή τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης με νερό 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην τοπική κοινότητα Προφήτη Ηλία (18.000,00€ 
συγχρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ) 

ΔΕ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

 Ανάπλαση Δημοτικού χώρου πρώην γηπέδου Αυγενικής (151.000,00€)  

 Κατασκευή παιδικής χαράς στη Τ.Κ. Βενεράτου (35.000€) 

 Έργα Ασφαλτοστρώσεων και Τσιμεντοστρώσεων στη ΔΕ ΠΑΛΙΑΝΗΣ (180.000,00€) 

 Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Οίνου και Πνεύματος Βενεράτου (10.000,00 
€) 

 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Βενεράτου (242.481,46€) 

ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Βορείου Τμήματος Π.Ε. 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας 
Αλικαρνασσού (150.000,00€) 

 Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Ν. Αλικαρνασσού – Γήπεδο Γιάννης 
Σκουρέλος (10.500,00 €) 

 Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας 
Αλικαρνασσού (163.600€) 
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 Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου (569.322,48€) 

 Κεντρικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ηρακλείου στην Λαχαναγορά : Κατασκευή πράσινου 
σημείου του Δήμου Ηρακλείου (Υποέργο 1) (1.324.654,8€) 

 Καθώς και έργα ασφαλτοστρώσεων (150.000,00€) 

ΔΕ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

 Έργα Ασφαλτοστρώσεων και Τσιμεντοστρώσεων στη ΔΕ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ (240.000,00€) 

 Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη (23.000,00€) 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφάλου (112.000,00€) 

 Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Αγίου Μύρωνα (60.700,00€ συγχρηματοδοτούμενο από 
ΠΔΕ) 

 Ανάπλαση κεντρικής οδού της τοπικής κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου 
(100.000,00€ συγχρηματοδοτούμενο) 

 

Είναι προφανές, ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω της πανδημίας δέχεται ισχυρές οικονομικές 
πιέσεις και θα δεχτεί στο άμεσο μέλλον ακόμη μεγαλύτερες. Ο προβληματισμός, που εύλογα 
προκύπτει αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης  της επόμενης μέρας.  Μια επόμενη μέρα που θα 
είναι ζοφερή, σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών και τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών σχετικά 
με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της  κρίσης, που βιώνουμε. Οι Δήμοι θα συνεχίσουν 
να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια των πολιτών, καθώς οι ημέρες, 
που έρχονται, θα είναι δύσκολες. Είναι υποχρέωση όμως της Κυβέρνησης, προετοιμαζόμενη για 
την επόμενη μέρα, να προχωρήσει σε γενναία και πολυεπίπεδη στήριξη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Ο Δήμος Ηρακλείου επιδιώκοντας διαχρονικά την ενίσχυση του Μητροπολιτικού Ρόλου και Θέσης 
του, προωθεί γόνιμες και ουσιαστικές δράσεις εξωστρέφειας, μέσα από την ανάπτυξη Εθνικών, 
Διαδημοτικών Συνεργασιών και Εταιρικών Διεθνών Σχέσεων, για την προώθηση μιας ολιστικής 
θεώρησης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.» 

 

 

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω τον λόγο πήραν: 

Ο κ. Εφραίμογλου Βασίλης εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου 

ανέφερε «Σχετικά με το ύψος των τελών θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπήρξαν τρεις 

παράγοντες που αναγκαστικά οδήγησαν σε αυτή την απόφαση να παγώσουν τα τέλη. Η 

πανδημία, ο πόλεμος και τα έργα στο κέντρο της πόλης τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 

πάγωσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παρόλες τις ευνοϊκές αποφάσεις που πήρε ο 

δήμος για τις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται ότι τελειώνει και ενδεχομένως να δούμε κάτι άλλο 

τον επόμενο χρόνο.»  
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Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση με αρ. πρωτ. 130404/21.12.2022 του τμήματος Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης - παρουσίαση του Τμήματος Προγραμματισμού & Οργάνωσης του Δήμου, για το 
προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023 

2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-

2020).   

3. Τη συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής που έγινε και  σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις, παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και την παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Γνωμοδοτεί θετικά στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Ηρακλείου έτους 2023 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο  προσχέδιο 
Τεχνικού Προγράμματος της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 

 05/01/2023 

Ο Γραμματέας 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/

