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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν Επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου Ρεθύµνου, εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των σχετικών θεσµικών ρυθµίσεων που αφορούν στη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και στα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης τους.
Το αντικείµενο του έργου είναι η αποτύπωση και η κωδικοποίηση, µε τρόπο συνολικό και
συγκροτηµένο, της Στρατηγικής, του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και των Σχεδίων ∆ράσης για
την ανάπτυξη του ∆ήµου Ρεθύµνου στους τοµείς ευθύνης και σε όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων
του.
Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Ρεθύµνου καλύπτει χρονικά την περίοδο 2009-2010.
1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με τα άρθρα 203-207 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007) νέου Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α..

Με την Υπουργική απόφαση 18183/02-04-2007, (ΦΕΚ 534/Β/2007, και 759/Β/2007)
«Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού», η οποία τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση
45038/08-08-2007 (ΦΕΚ 1613/Β/2007) καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.

Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών
διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του
προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των
Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις
φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους.
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Σκοπός του εκπονηθέντος Επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου Ρεθύµνου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού
σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραµµα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα
πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος Ρεθύµνου για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης µε βάση τις
θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες του και µε απώτερους σκοπούς:
α] την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής
του και
β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραµµα
περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου Ρεθύµνου
ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως
κοινωνικού και πολιτικού θεσµού), µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της
αποδοτικότητας της λειτουργίας του.
Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :
 στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ∆ήµου µέσω του µεσοπρόθεσµου
προγραµµατισµού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάµενου προσωπικού, της
µηχανοργάνωσης, της προµήθειας εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών
εγκαταστάσεων
 στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου Ρεθύµνου, µέσω του
µεσοπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κόστους των
παρεχόµενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης.
Επιπλέον ρόλος του ∆ήµου Ρεθύµνου δεν περιορίζεται στις οροθετηµένες από το θεσµικό πλαίσιο
αρµοδιότητές του και είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία της περιοχής
του. Η διοίκηση του ∆ήµου Ρεθύµνου γίνεται αντιληπτή όχι µόνο ως διοίκηση της παροχής
ορισµένων πάγιων δηµοτικών υπηρεσιών, αλλά ως µέριµνα για το σύνολο των τοπικών
υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Ρεθύµνου εντοπίζει
τη συµβολή που µπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του :
 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και µη
κυβερνητικές οργανώσεις)
 Οι γειτονικοί Ο.Τ.Α.
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Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήµατος της χώρας (Κεντρικοί φορείς,
Περιφέρεια, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση)

Τέλος, το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις για τα
οποία είναι αρµόδιος ο ∆ήµος Ρεθύµνου, εντοπίζει και τις κρίσιµες δραστηριότητες που ανήκουν
στην αρµοδιότητα άλλων δηµόσιων φορέων και προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες
συνεργασίας και επιρροής τους για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την
από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.
1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Ρεθύµνου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του
αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του ∆ήµου : Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών
επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών
υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο. Είναι πρόγραµµα,
πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των
θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των
τοπικών υποθέσεων.

β. Αποτελεί το διετές πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου Ρεθύµνου και των Νοµικών προσώπων
του : Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε ∆ηµοτικό
επίπεδο. Το όραµα της δηµοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε διετές
πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου και των Νοµικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραµµα
δράσης της κάθε υπηρεσίας του.

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος
του προγραµµατικού του κύκλου : Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική
φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του
∆ήµου Ρεθύµνου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών
οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού του.
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δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου και των Νοµικών
προσώπων του : Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση
του συνολικού διετούς επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο
ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του διετούς προγράµµατος στις
υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος.

ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του
συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο :


Αιρετά όργανα



Υπηρεσιακά στελέχη



Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ∆ήµου



Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας .

Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναµικού
του ∆ήµου Ρεθύµνου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών
επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται.
1.4 ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα 2009-2010 συντάχθηκε µε την ευθύνη της ∆ιεπιστηµονικής
Οµάδας Έργου (∆.Ο.Ε.) του ∆ήµου Ρεθύµνου που συγκροτήθηκε µε απόφαση ∆ηµάρχου στις 31
∆εκεµβρίου 2007.
Η ∆.Ο.Ε. εποπτεύεται διοικητικά και πολιτικά από τον ∆ήµαρχο Ρεθύµνου κο Γιώργο Μαρινάκη.
Οι ∆ιευθύνσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Ρεθύµνου συµµετείχαν ενεργά στην όλη
διαδικασία


Με την υποβολή των προτάσεων και των παρατηρήσεων τους για τη διαµόρφωση του
τελικού κειµένου και



Με τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένου ερωτηµατολογίου που αφορούσε στην
αποτύπωση και αξιολόγηση της λειτουργίας τους.

Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου του ∆ήµου Ρεθύµνου, που συστήθηκε για τον σχεδιασµό και την
εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού σχεδίου συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος και υπεύθυνη συντονισµού της διεπιστηµονικής οµάδας : κα Λιονή Μαρία.
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνου υπεύθυνη για κοινωνικά θέµατα.
Μέλη της Οµάδας:
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1. κος Παπαδουράκης Αναστάσιος , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, υπεύθυνος για θέµατα
καθαριότητας.
2. κος Τσιµπισκάκης Ματθαίος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, υπεύθυνος για θέµατα Ευρωπαϊκών
προγραµµάτων.
3. κα Πελαντάκη Χρυσούλα , ∆/ντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Ρεθύµνου
4. κα Κελέκη Γεωργία , ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ρεθύµνου
5. κα Καλογεράκη Στέλλα , Προϊσταµένη Οικονοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Ρεθύµνου.
1.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού στρατηγικού προγραµµατισµού
και των σχεδίων δράσης του ∆ήµου Ρεθύµνου για την περίοδο 2009 –2010 τήρησε πιστά τις
απαιτήσεις και υποδείξεις των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν
στο περιεχόµενο, τη δοµή και τον τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού. Για την σύνταξη του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος λήφθηκαν υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, την πολιτική συνοχής και τη συµβολή των πόλεων καθώς και οι Εθνικές
προτεραιότητες για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και στα επιµέρους κείµενα των τοµεακών πολιτικών.
Στον προσδιορισµό και επεξεργασία συγκεκριµένων ενοτήτων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές στατιστικής πληροφόρησης
για την πόλη, υπηρεσιακές αναφορές των ∆/νσεων του ∆ήµου στους τοµείς αρµοδιότητας τους,
καθώς και µελετητικό υλικό των τελευταίων ετών µε επίκεντρο την αστική ανάπτυξη.
Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος
έχουν ως ακολούθως.

Βήµα 1 : Προετοιµασία και οργάνωση
Σκοπός του βήµατος είναι η προετοιµασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Το βήµα ολοκληρώνεται µε τις εξής ενέργειες :

•

Συγκρότηση της διεπιστηµονικής οµάδας έργου

•

∆ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δηµοτικής αρχής

•

Οργάνωση και προγραµµατισµός του έργου

•

Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου
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Βήµα 2 : Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του δήµου
Σκοπός του βήµατος είναι η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
της περιοχής του ∆ήµου και ο εντοπισµός των σηµαντικότερων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης,
που θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη διετία.
Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεπιστηµονική οµάδα έργου περιέγραψε τη γενική, µακροσκοπική
εικόνα της περιοχής του ∆ήµου και αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά,
οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της.
Στη συνέχεια η ∆ιεπιστηµονική οµάδα έργου αξιολόγησε την κατάσταση της περιοχής και
εντόπισε τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεµατικό τοµέα («Περιβάλλον και
ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική
Οικονοµία και Απασχόληση»)

Βήµα 3 : Περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων του ως
οργανισµών
Σκοπός του βήµατος είναι η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος
του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων του και ο εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων
εσωτερικής ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, οι ∆ιευθύντριες των υπηρεσιών του ∆ήµου , στελέχη των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι των Νοµικών Προσώπων του, συµπλήρωσαν σχετικό
ερωτηµατολόγιο, στο οποίο περιέγραψαν και αξιολόγησαν τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά
και οικονοµικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας τους.
Στη συνέχεια η ∆ιεπιστηµονική οµάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις στα προηγούµενα
ερωτηµατολόγια, και µετά από επισκέψεις – συνεντεύξεις µε τους συντάκτες των
ερωτηµατολογίων, συνέθεσε τη γενική εικόνα του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, των
Επιχειρήσεων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και αναφέρει τα βασικά
χαρακτηριστικά του, στις εξής ενότητες :
 ∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες λειτουργίας
 Οργάνωση και Συνεργασίες
 Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή
 Οικονοµικά
Τέλος η ∆ιεπιστηµονική οµάδα έργου αξιολόγησε τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που
περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενέργεια και εντόπισε τα κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής
ανάπτυξης σε κάθε µία από τις προηγούµενες θεµατικές ενότητες.
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Βήµα 4 : Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του
∆ήµου
Σκοποί του βήµατος είναι:
α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω του καθορισµού γενικών
στόχων και πολιτικών δράσης
β) η οµαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα
γ) η διατύπωση του οράµατος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης.
Οι ενέργειες αυτές εκτελέστηκαν από την ∆ιεπιστηµονική οµάδα έργου σε συνεργασία µε τη
∆ηµοτική αρχή.

Βήµα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Το βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες :


Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου



∆ηµοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου µέσω των διαθέσιµων µέσων επικοινωνίας



∆ιοργάνωση δηµόσιων εκδηλώσεων



Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενηµέρωση των
αρµόδιων υπηρεσιών

Βήµα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης
Με σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής του ∆ήµου, στο βήµα αυτό, θα καταρτιστεί το σχέδιο
δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου.
Κάθε σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει στόχους και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του
∆ήµου και καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρµόδια για το γενικό στόχο. Για την
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

1. Προσδιορισµός των στόχων
2. Προσδιορισµός των δράσεων
3. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης

Βήµα 7 : ∆ιετής προγραµµατισµός των δράσεων
Σκοποί του βήµατος είναι
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α) η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των δράσεων που περιλαµβάνονται στα σχέδια δράσης
που έχουν προτείνει οι αρµόδιες υπηρεσίες,
β) η οµαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ από την οµάδα
έργου
γ) ο αναλυτικός προγραµµατισµός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

Βήµα 8 : Οικονοµικός προγραµµατισµός
Στο βήµα αυτό θα γίνουν τα ακόλουθα:
α) εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηµατοδότησης,
για κάθε έτος της επόµενης διετίας
β) κατανοµή των εσόδων στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας
γ) κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα δαπανών ανά µέτρο και άξονα
δ) σύνταξη χρηµατοδοτικών πινάκων του προγράµµατος.
Συγκεκριµένα:
α) Προκειµένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των εκτιµώµενων εσόδων από τις πιθανές
πηγές χρηµατοδότησης, θα συνταχθεί πίνακας των προσδοκώµενων εσόδων του ∆ήµου, ανά πηγή
χρηµατοδότησης και ανά έτος.
β) ∆εδοµένου ότι τα έσοδα συνήθως δεν επαρκούν για τη κάλυψη των δαπανών όλων των
δράσεων, θα αξιοποιηθεί η ιεράρχηση των δράσεων και θα προσδιοριστούν οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από κάθε πηγή χρηµατοδότησης
γ) Προκειµένου να αποκτήσουµε τη συνολική εικόνα των δαπανών του προγράµµατος και να
ελεγχθεί η κατανοµή των οικονοµικών πόρων θα καταρτιστεί συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών
ανά άξονα και µέτρο.
δ) Τέλος, θα συνταχθούν οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος (ανά σχέδιο δράσης,
µέτρο και άξονα), στους οποίους θα συσχετίζονται οι δαπάνες µε τα έσοδα.

Βήµα 9 : Ολοκλήρωση του προγράµµατος & τελικές ενέργειες
Το βήµα περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες :
-

ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος από την οµάδα έργου και η
υποβολή του στο ∆ήµαρχο

-

έγκριση του σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

-

έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την Περιφέρεια

-

δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο
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1.6 ∆ΟΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Το τµήµα του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου που παρουσιάζεται στο παρόν
τεύχος, αναφέρεται στα βήµατα 1 έως και 4 της προηγούµενης ενότητας και αποτελείται από 4
κεφάλαια, η θεµατολογία των οποίων , παρουσιάζεται περιληπτικά παρακάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 –ΕΙΣΑΓΩΓΗ, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και το αντικείµενο του
παρόντος έργου, το θεσµικό πλαίσιο και τα κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την κατάρτιση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. , η σύσταση της
∆ιεπιστηµονικής οµάδας έργου και τέλος η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση
του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ στο οποίο γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης
της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνου. Αρχικά παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική
ένταξη και διοικητική οργάνωση. Αναλύει στοιχεία για το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στο
∆ήµο Ρεθύµνου. Πραγµατεύεται τις κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές , περιγράφει τις
υποδοµές εκπαίδευσης, υγείας- κοινωνικής µέριµνας, πολιτισµού και άθλησης. Περιλαµβάνει
κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία που συµβάλουν στην τοπική οικονοµία και την απασχόληση. Τέλος
αξιολογεί την κατάσταση της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνου και εντοπίζει τα κρίσιµα ζητήµατα
τοπικής ανάπτυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ στο οποίο
γίνεται περιγραφή της υφιστάµενης εσωτερικής κατάστασης και της οργανωτικής δοµής του
∆ήµου Ρεθύµνου ως διοικητικής αρχής και έχουν συµπεριληφθεί τα οικονοµικά στοιχεία του
∆ήµου για την περίοδο 2005 έως και 2008. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της
οργανωτικής δοµής και των οικονοµικών των Νοµικών προσώπων και των Επιχειρήσεων του
∆ήµου Ρεθύµνου. Τέλος γίνεται αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου , των
Νοµικών προσώπων και των Επιχειρήσεων του και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής
ανάπτυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, στο οποίο γίνεται καθορισµός της στρατηγικής και των πολιτικών
στόχων , διατυπώνεται το όραµα και οι αρχές λειτουργίες και διακυβέρνησης του ∆ήµου
Ρεθύµνου, καθορίζονται οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και τέλος
καθορίζονται οι άξονες τα µέτρα και οι δράσεις για την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.
2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

2.1.1 Έδρα του Ο.Τ.Α., Ιστορικό συνένωσης, Έκταση και Πληθυσµός:
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης είναι ένας από τους 11 ΟΤΑ/∆ήµους του Νοµού Ρεθύµνης, όπως αυτοί
προέκυψαν από την εφαρµογή του Ν. 2539/97 για τη ‘Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης’ (ΦΕΚ 244/04.12.1997 - Πρόγραµµα «Ιωάννης Καποδίστριας») (βλέπε σχετικά
Χάρτη Α.2.1.1α). ∆ιοικητικά, συγκροτείται από την αστική ενότητα (προ-Καποδιστριακό ∆ήµο)
του Ρεθύµνου (στην οποία ενσωµατώνονται και οι περιαστικοί οικισµοί Καστελλάκια, Πλατανές,
Μισίρια, Περιβόλια και Κουµπές) και 11 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, πρώην Κοινότητες. Πρόκειται,
συγκεκριµένα, για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των Αρµένων, των Γουλεδιανών, της Καρέ, του
Κάστελλου, των Κούµων, του Μαρουλά, του Όρους, των Πρασιών, του Ρουσσοσπιτίου, του
Σελλίου και του Χρωµοναστηρίου, στα οποία περιλαµβάνονται συνολικά 21 οικισµοί. Έδρα του
ΟΤΑ ορίστηκε η πόλη του Ρεθύµνου.
Η έκταση του ∆ήµου Ρεθύµνης - όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί - ανέρχεται σε
126,3 τετρ. χλµ., που αντιστοιχεί στο 8,4% της συνολικής έκτασης του Νοµού. Το ποσοστό αυτό
τον κατατάσσει στην 6η θέση µεταξύ των υπόλοιπων ΟΤΑ του Νοµού.
Πίνακας Α.2.1.1α: Η έκταση και η ‘σχετική’ θέση του ΟΤΑ στο Νοµό
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
(χιλ. στρµέµµατα)

% επί της συνολικής έκτασης του
Νοµού

ΚΡΗΤΗ

8.335,9

-

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.496,1

100

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

126,4

8,4

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

130,9

8,7

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ

123,1

8,2

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

194,6

13,0

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

137,9

9,2

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

125,7

8,4

ΛΑΜΠΗΣ

221

14,8

ΛΑΠΠΑΙΩΝ

51,1

3,4

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

95,6

6,4

ΣΙΒΡΙΤΟΥ

151,6

10,1

ΦΟΙΝΙΚΑ

123,153

8,2

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)

Πιο αναλυτικά, η κατανοµή (τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίες τιµές) της έκτασης του
ΟΤΑ ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα καθώς και το ανάγλυφο της περιοχής αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας Α.2.1.1β: Κατανοµή της έκτασης του ΟΤΑ ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
(χιλ. στρµέµµατα)

% επί της συνολικής
έκτασης

ΚΡΗΤΗ

-

8.335,9

-

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

-

1.496,1

-

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

-

126,4

100

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Π

26,8

21,2

ΑΡΜΕΝΩΝ

Η

20

15,8

ΓΟΥ∆ΕΛΙΑΝΩΝ

Η

5,2

4,1

ΚΑΡΕΣ

Η

7,9

6,3

ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

Π

6,3

5,0

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΟΥΜΩΝ

Η

8,4

6,6

ΜΑΡΟΥΛΑ

Ο

11,4

9,0

ΟΡΟΥΣ

Η

2,8

2,2

ΠΡΑΣΙΩΝ

Ο

8

6,3

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

Η

6,8

5,4

ΣΕΛΛΙΟΥ

Ο

13,2

10,4

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο

9,6

7,6

Μ.Ο. ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων

10,53

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)
Από τα στοιχεία του πίνακα διακρίνεται καθαρά ότι ο ∆ήµος Ρεθύµνης, αν και παραλιακός,
χαρακτηρίζεται, παράλληλα, από έντονο ανάγλυφο (ορεινό-ηµιορεινό). Εξαίρεση αποτελούν µόνο
τα πεδινά, παράκτια ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της Ρεθύµνης και του Κάστελλου.
Πληθυσµός:
Πληθυσµιακά, ο ∆ήµος Ρεθύµνης είναι ο µεγαλύτερος ΟΤΑ του Νοµού µε 31.687 κατοίκους
(σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής), µέγεθος που αντιστοιχεί στο 38,75% του
συνολικού πληθυσµού του Νοµού Ρεθύµνης (81.781).
Το 91,48% των κατοίκων - δηλ. 28.987 κατ. - βρίσκεται συγκεντρωµένο στο Τ.∆. Ρεθύµνης
(ουσιαστικά στην πόλη του Ρεθύµνου) ενώ το 8,52% - δηλ. µόλις 2.700 κατ. - διαµένει στα
υπόλοιπα 11 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου. Από το σύνολο των 2.700 κατ. το 53,5% (δηλ.
1.444 κατ.) συγκεντρώνεται, επιµέρους, στους οικισµούς τριών µόλις ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων:
του Χρωµοναστηρίου, του Ρουσσοσπιτίου και των Αρµένων. Αν ληφθεί υπόψη η υποτίµηση του
πραγµατικού πληθυσµού από τα στοιχεία της Απογραφής, πιθανώς η κυριαρχία του Τ.∆.
Ρεθύµνου να είναι ακόµα µεγαλύτερη, αφού εκεί συγκεντρώνεται κυρίως ο µη καταγεγραµµένος
(που αναµένεται ότι είναι και πιο πρόσφατος) πληθυσµός..
Τα προαναφερθέντα στοιχεία (πληθυσµός - ‘σχετική’ θέση του ∆ήµου στο Νοµό - κατανοµή του
επίσηµα καταγεγραµµένου πληθυσµού ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα) παρατίθενται αναλυτικότερα
στον πίνακα που ακολουθεί.
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2.1.2 Αριθµός και ονοµασία ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων.
Πίνακας Α.2.1.2α: Ο πληθυσµός και η ‘σχετική’ θέση του ΟΤΑ στο Νοµό
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ

2001
ΧΩΡΑ

10.964.020

-

ΚΡΗΤΗ

601.159

-

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

81.781

100

31.687

38,75

Τ.∆. Ρεθύµνης

28.987

91,48

Τ.∆. Αρµένων

588

1,86

Τ.∆. Γουλεδιανών

135

0,43

Τ.∆. Καρέ

190

0,60

Τ.∆. Καστέλλου

97

0,31

Τ.∆. Κούµων

173

0,55

Τ.∆. Μαρουλά

218

0,69

Τ.∆. Όρους

81

0,26

Τ.∆. Πρασιών

115

0,36

Τ.∆. Ρουσσοσπιτίου

374

1,18

Τ.∆. Σελλίου

247

0,78

Τ.∆. Χρωµοναστηρίου

482

1,52

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

4.812

5,88

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ

5.644

6,90

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

8.323

10,18

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

5.949

7,27

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

2.703

3,31

ΛΑΜΠΗΣ

6.133

7,50

ΛΑΠΠΑΙΩΝ

2.628

3,21

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

6.599

8,07

ΣΙΒΡΙΤΟΥ

3.512

4,29

ΦΟΙΝΙΚΑ

3.946

4,83

∆ΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001).

2.1.3 Η θέση και ο ρόλος του ∆ήµου Ρεθύµνου στο Νοµό και την Περιφέρεια.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου είναι µια δυναµικά αναπτυσσόµενη περιοχή. Η πόλη του Ρεθύµνου βρίσκεται
στο µέσο του βόρειου άξονα του νησιού και αποτελεί το διοικητικό, συγκοινωνιακό, εκπαιδευτικό
- πολιτιστικό και οικονοµικό - τουριστικό κέντρο του νοµού. Ο βασικός τοµέας ανάπτυξης της
πόλης, που συµπαρασύρει και ολόκληρο τον νοµό, είναι ο τουρισµός.
Το Ρέθυµνο είναι η τρίτη σε µέγεθος πόλη της Κρήτης, µετά το Ηράκλειο και τα Χανιά. Η πόλη
είναι κτισµένη µεταξύ του Ηρακλείου που είναι ανατολικά (78 χµ) και των Χανίων που είναι
δυτικά (58 χµ). Βρίσκεται κατά µήκος της βόρειας ακτής σχεδόν στη µέση του νησιού, ενώ η
ανάπτυξή του γίνεται κατά µήκος της παραλίας αυτής. Στα ανατολικά του, το Ρέθυµνο έχει µια
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από τις µεγαλύτερες παραλίες άµµου στην Κρήτη (12 χµ) και στα δυτικά µια βραχώδη ακτή που
τελειώνει στην αρχή µιας άλλης µεγάλης παραλίας άµµου έκτασης 10 χµ.
Η πόλη του Ρεθύµνου έχει εξελιχθεί σε αστικό κέντρο µε συνδέσεις και εξαρτήσεις που έχουν
ξεπεράσει το περιφερειακό πλαίσιο. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη συγκέντρωση πληθυσµού αλλά
και στο είδος των υπηρεσιών που παρέχει η πόλη. Το Πανεπιστήµιο και ο τουρισµός την έχουν
αναδείξει τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρότι το Ρέθυµνο έχει γίνει ένα µεγάλο αστικό κέντρο δεν έχει χάσει το παραδοσιακό του
χρώµα. Αποτελείται από την παλιά και τη νέα πόλη και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του που
µαγνητίζει τους επισκέπτες αφού καταφέρνει να συνδυάσει µε τον καλύτερο τρόπο τη
γραφικότητα µε το σύγχρονο τρόπο ζωής. Το Ρέθυµνο είναι µια πόλη γεµάτη ζωή χειµώνα καλοκαίρι, όµως ιδιαίτερα το καλοκαίρι µεταµορφώνεται κυριολεκτικά µια και ο πληθυσµός της
σχεδόν διπλασιάζεται.

Το Ρέθυµνο, υπό την έννοια της αστικής ενότητας, συνιστά το ‘επίκεντρο’:
1. των καθηµερινών µετακινήσεων, για εργασία - εξυπηρετήσεις - αναψυχή, των κατοίκων
ευρύτερης από τα διοικητικά όρια του ∆ήµου ζώνης επιρροής (Γεωργιούπολη - Σκαλέτα,
όρια ∆ήµου Λάµπης).
Σηµειώνεται ότι οι καθηµερινές µετακινήσεις εντός αυτής της ζώνης (επιρροής) είναι
αµφίδροµες, δεδοµένου ότι και πολλοί κάτοικοι του Ρεθύµνου πηγαινοέρχονται σε αυτήν για
λόγους αναψυχής, εργασίας, κ.λπ.
2. των µετακινήσεων, για κάλυψη εµπορικών και λοιπών αναγκών/εξυπηρετήσεων, των
κατοίκων του µεγαλύτερου τµήµατος του Νοµού Ρεθύµνης.
Ωστόσο, η ζώνη επιρροής της πόλης του Ρεθύµνου εξακολουθεί (παρά τη ραγδαία ανάπτυξή
της) να είναι µικρότερη των διοικητικών της ορίων ως Νοµαρχιακού Κέντρου. Η ανάπτυξη
δυναµικών εµπορικών κέντρων στη Μεσαρά, σε σχέση µε την υποτονικότητα των
αντίστοιχων του νοτιοανατολικού τµήµατος του Νοµού, οδηγεί αναπόφευκτα στην εµπορική
(τουλάχιστον) εξάρτηση των οικιστικών ενοτήτων Αγίας Γαλήνης και Φουρφουρά από τα
οικιστικά κέντρα Τιµπακίου και Μοιρών του Νοµού Ηρακλείου. Αντίστοιχα, η ορεινή ζώνη
των Ανωγείων έχει δηµιουργήσει ισχυρή/διαχρονική σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου, όπου
πουλά κατά παράδοση τα κτηνοτροφικά της προϊόντα. Σηµαντική έλξη ασκεί, επίσης, η πόλη
του Ηρακλείου και σε περιοχές του ανατολικού Μυλοποτάµου (Σείσες, ∆ροσιά, κ.λπ.).
3. των διοικητικών λειτουργιών - εξυπηρετήσεων (νοµαρχιακού επιπέδου), για όλο το Νοµό
Ρεθύµνης.
Όσον αφορά στο ρόλο του, το Ρέθυµνο αποτελεί ήδη:
 Κέντρο Τουρισµού - Παραθερισµού διεθνούς εµβέλειας
 Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστηµιακού επιπέδου εθνικής/υπερεθνικής εµβέλειας
(έδρα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολής Αστυφυλάκων, Ερευνητικού Ινστιτούτου.)
 ∆ιοικητικό Κέντρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνου
 Κέντρο εµπορίου και λοιπών εξυπηρετήσεων του µεγαλύτερου τµήµατος του Νοµού
Ρεθύµνης.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης µέσα από τη συνδυασµένη ανάδειξη των τοµέων του Πολιτισµού και της
προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, αναµένεται να προσδώσει έµφαση στην

p

17

πολυπολιτισµικότητα της Κρήτης, συµβάλλοντας έµπρακτα στην αναβάθµιση του ρόλου της
Περιφέρειας στη ΝΑ Μεσόγειο και στη χωρική της ολοκλήρωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιµης σηµασίας είναι η οργάνωση των χρήσεων γης στη χωρική ενότητα
του ∆ήµου και ειδικότερα η ισόρροπη κατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων και ο
περιορισµός/έλεγχος της οικιστικής ανάπτυξης εις βάρος των περιοχών αξιόλογου φυσικού
περιβάλλοντος.

2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
2.2.1 Χρήσεις γης.
Καταγραφή των χρήσεων γης κατά την ΕΣΥΕ

Η κατανοµή της έκτασης του ∆ήµου (συνολικά και ανά Τ.∆.) στις βασικές κατηγορίες
χρήσεων γης, µε βάση την ταξινόµηση της ΕΣΥΕ, καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους
(ανά Τ.∆.), παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Καλλιέργειες
& Αγραναπαύσεις

στρµµ

στρµµ

%

στρµµ

%

στρµµ

%

Οικισµοί

Νερά

Ιδιωτικοί
& άλλοι

∆άση

Βοσκότοποι
∆ηµοτικοί
ή Κοινοτικοί

Σύνολο Εκτάσεων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Ανάγλυφο Εδάφους

Πίνακας Α.2.2.1α: Βασικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης της ΕΣΥΕ

στρµ
µ

%

στρµ
µ

%

στρµ
µ

%
3,9

ΚΡΗΤΗ

-

8.335,9

3.142,4

37,7

957,2 11,5

3.381,4

40,6 388,2

4,7

75,9

0,9

327,1

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

-

1.496,0

494,7

33,1

336,2 22,5

594,8

39,8

17,2

1,1

10,5

0,7

39,1

2,6

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

-

126,4

40,6

32,1

10,0

71,3

56,4

0,4

0,3

0,9

0,7

3,6

2,8

7,9

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ρεθύµνης

Π

26,8

9,8

36,6

1,0

3,7

13,9

51,9

0,4

1,5

0,2

0,7

1,6

6,0

Αρµένων

Η

20,0

5,3

26,5

2,3

11,5

12,0

60,0

-

-

-

-

0,4

2,0

Γουλεδιανών

Η

5,2

1,9

36,5

-

-

3,2

61,5

-

-

0,0

0,1

1,9

Καρές

Η

7,9

4,0

50,6

0,9

11,4

2,8

35,4

-

-

0,1

1,3

0,2

2,5

Καστέλλου

Π

6,3

1,0

15,9

-

-

5,2

82,5

-

-

-

-

0,1

1,6

Κούµων

Η

8,4

3,2

38,1

-

-

5,1

60,7

-

-

0,1

1,2

0,1

1,2

Μαρουλά

Ο

11,4

3,5

30,7

4,5

39,5

3,1

27,2

-

-

0,2

1,8

0,1

0,9

Όρους

Η

2,8

1,0

35,7

-

-

1,7

60,7

-

-

-

-

0,1

3,6

Πρασιών

Ο

8,0

1,9

23,8

0,5

6,3

5,3

66,3

-

-

0,1

1,3

0,2

2,5

Ρουσσοσπιτίου

Η

6,8

2,7

39,7

-

-

3,8

55,9

-

-

-

-

0,3

4,4

Σελλίου

Ο

13,2

3,9

29,5

0,3

2,3

8,9

67,4

-

-

-

-

0,2

1,5

Χρωµοναστηρίου

Ο

9,6

2,4

25,0

0,5

5,2

6,3

65,6

-

-

0,2

2,1

0,2

2,1

-

0,8

-

-

0,3

Μ.Ο.
∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων

10,5

3,4

5,9

-

0,0

-

0,1

0,0

Πηγή: ΕΣΥΕ (1991)
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα (για όλο το ∆ήµο) προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά
συµπεράσµατα/διαπιστώσεις:
Το 64,3% της έκτασης του ∆ήµου συνιστά βοσκοτόπια (δηµόσια/κοινοτικά και ιδιωτικά),
ποσοστό µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Νοµού (62,3%) και της Περιφέρειας (52,1%). Η
ποσοστιαία διαφορά είναι αισθητά µεγαλύτερη όταν η σύγκριση αφορά στα ιδιωτικά βοσκοτόπια.
Το ποσοστό των καλλιεργειών (32,1%) κυµαίνεται κοντά στο µέσο όρο του Νοµού (33,1%) και
είναι λίγο µικρότερο από αυτόν της Περιφέρειας (37,7%).
Σχεδόν αµελητέα - και σαφώς µικρότερη από το Νοµό και την Περιφέρεια - είναι η δασική
έκταση του ∆ήµου (µόλις 0,3%) καθώς και η έκταση που καλύπτεται από νερά.
Η έκταση που καταλαµβάνουν οι οικισµοί του ∆ήµου υστερεί (ως ποσοστό) έναντι της
Περιφέρειας, υπερτερεί έναντι του Νοµού.
Σε επίπεδο Τ.∆., η κατανοµή των χρήσεων γης της ΕΣΥΕ έχει ως εξής:
Σε όλα τα Τ.∆. τα βοσκοτόπια (κυρίως ιδιωτικά) συνιστούν τη βασικότερη χρήση γης, µε ποσοστό
άνω του 50%. Εξαιρείται µόνο το Τ.∆. Καρέ όπου (ως χρήση γης) κυριαρχούν οι καλλιέργειεςαγραναπαύσεις.
Παρά το ορεινό-ηµιορεινό ανάγλυφο του εδάφους, η µοναδική ‘δασική’ έκταση του ∆ήµου
βρίσκεται στο (πεδινό) Τ.∆. Ρεθύµνης!
Εκτός από το Τ.∆. Ρεθύµνης, αρκετά υψηλό ποσοστό οικιστικής χρήσης (4%) εντοπίζεται και στο
Τ.∆. Ρουσσοσπιτίου.
Το υψηλότερο ποσοστό σε έκταση ‘καλυπτόµενη από νερά’ εµφανίζεται στο Τ.∆.
Χρωµοναστηρίου.
Με βάση τις προηγούµενες επισηµάνσεις είναι σαφές ότι η αγροτική οικονοµία του ∆ήµου
στηρίζεται, κυρίως, στην κτηνοτροφία και όχι στις καλλιέργειες.

2.2.2 Οικισµοί, πολεοδοµικές ενότητες και πληθυσµιακή πυκνότητα
2.2.2.1 Λειτουργική ∆οµή της Πόλης: Πολεοδοµικές Ενότητες, Κέντρο, Γειτονιές
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ, η πόλη του Ρεθύµνου υποδιαιρείται σε έξι (6) πολεοδοµικές
ενότητες (ΠΕ), που περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. Οι ενότητες αυτές περιλαµβάνουν
τόσο την περιοχή που διέθετε πριν από τη θεσµοθέτηση του σχεδίου πόλης (ΓΠΣ), όσο και
επεκτάσεις σε πυκνοδοµηµένες και αραιοδοµηµένες περιοχές, καθώς και την ενσωµάτωση στο
Ρέθυµνο προϋφιστάµενων του 1923 οικισµών, µε συνολική επιφάνεια των επεκτάσεων 2.500
στρµ. περίπου. Σηµειώνεται ότι όλες οι πολεοδοµικές ενότητες έχουν χωρητικότητα άνω του
ορίου των 5.000 κατοίκων, που σύµφωνα µε τα σταθερότυπα προβλέπεται κατά κανόνα για τα
µεγαλύτερα αστικά κέντρα, πλην µιας περίπτωσης (ΠΕ Αγίου Νικολάου-Κουµπέ) η χωρητικότητα
της οποίας είναι µικρότερη του παραπάνω ορίου, αλλά ανώτερη του γενικότερου ελάχιστου
αποδεκτού µεγέθους πολεοδοµικής ενότητας που είναι της τάξης των 1.500 κατοίκων.
1. ΠΕ Αγ. Νικολάου - Κουµπέ

Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ΓΠΣ. Μικρό τµήµα στο ανατολικό άκρο της ΠΕ (Αγ. Νικόλαος),
περιλαµβανόταν στο Σχέδιο Πόλης, ενώ από την υπόλοιπη έκταση, το µεγαλύτερο µέρος
εθεωρείτο οικισµός προϋφιστάµενος του έτους 1923. Με το ΓΠΣ έγινε περιορισµένη επέκταση
προς νότο.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
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- Έκταση: 363/425 στρµ.
- Μέση πυκνότητα: 116 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 0,95
- Συνολική χωρητικότητα: 2.600 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή).
Υπάρχει ανάµειξη λίγων σχετικά παλαιών κτισµάτων κυρίως παλιών εργοστασίων που δε
λειτουργούν πλέον, ιδίως πέριξ του άξονα της ΠΕΟ, ως συνέπεια ότι η περιοχή αποτελούσε
παλαιότερα αυτοτελή οικισµό, και νεότερων κτισµάτων που οικοδοµήθηκαν κυρίως µετά την
ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης του Ρεθύµνου.
Στην ΠΕ Αγίου Νικολάου-Κουµπέ, το προς τα δυτικά, το τοπικό κέντρο έχει συγχωνευθεί µε τη
γραµµική προέκταση του κέντρου της πόλης, ενώ το προς τα ανατολικά, το τοπικό κέντρο έχει
αναπτυχθεί σε ελαφρώς διαφορετική θέση (παραλιακή αντί προς τα νότια της ΠΕ), µε σχετικά
µικρή ακόµα ένταση.

2. ΠΕ Παλιάς Πόλης

Όπως δηλώνει το όνοµά της, η συγκεκριµένη ΠΕ περιλαµβάνει το παλαιότερο τµήµα της πόλης,
που αναπτύχθηκε έξω από τα τείχη της Φορτέτζας και µέσα στα τείχη της πόλης. Πριν το ΓΠΣ το
σύνολο της ΠΕ περιλαµβανόταν στο Σχέδιο Πόλης και εµφανίζεται ως η πλέον πυκνοκατοικηµένη
πολεοδοµική ενότητα. Όπως αναφέρεται όµως στο ΓΠΣ «ο πληθυσµός της βρίσκεται στα όρια της
χωρητικότητας της περιοχής, υπάρχει όµως σταδιακή µετακίνηση και αντικατάσταση του µε
εποχικό».
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
- Έκταση: 391/482 στρµ.
- Μέση πυκνότητα: 163 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 1,50
- Συνολική χωρητικότητα: 5.400 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή).
Τα κτίρια είναι µεγάλης ηλικίας στην πλειονότητά τους, πχ. από τον 17ο αιώνα, στον οποίο
ανάγεται ουσιαστικά και το ρυµοτοµικό σχέδιο που υπάρχει ακόµα στην περιοχή). Το Π∆ για την
Παλιά Πόλη έχει συµβάλλει στη διατήρηση µερικών κτηρίων, αν και το θεσµικό πλαίσιο
προστασίας που προβλέπει είναι ανεπαρκές
Στην ΠΕ Παλιάς Πόλης τα προβλεπόµενα τοπικά κέντρα δεν αναπτύχθηκαν καθόλου, και οι
περιοχές αυτές έχουν καταληφθεί από τουριστικές χρήσεις.

3. ΠΕ Μασταµπά

Περιλαµβάνει την περιοχή όπου αρχικά επεκτάθηκε η πόλη προς νότο. Το µεγαλύτερο µέρος της
έκτασης της ΠΕ περιλαµβανόταν στο Σχέδιο Πόλης, και µε το ΓΠΣ έγινε περιορισµένη επέκταση
προς τα δυτικά - νοτιοδυτικά.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
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- Έκταση: 653/809 στρµ.
- Μέση πυκνότητα: 121 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 1,10
- Συνολική χωρητικότητα: 5.300 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή).
Στην ΠΕ Μασταµπά το προς βορά τοπικό κέντρο έχει συγχωνευθεί µε τον πυρήνα του κέντρου
της πόλης (ήταν προφανές, αφού το ΓΠΣ το χωροθετούσε ήδη εγκλωβισµένο στο εσωτερικό
των κεντρικών λειτουργιών πόλης!), ενώ το τοπικό κέντρο νοτιότερα, επί της οδού προς την
επαρχία Αγίου Βασιλείου, δεν έχει αναπτυχθεί.

4. ΠΕ Καλλιθέας

Περιλαµβάνει την περιοχή όπου αρχικά επεκτάθηκε η πόλη ανατολικά. Το σύνολο σχεδόν της
έκτασης της ΠΕ περιλαµβανόταν στο Σχέδιο Πόλης, και µε το ΓΠΣ έγινε περιορισµένη επέκταση
προς νότο, όπου χωροθετήθηκαν κατά κύριο λόγο κοινωφελείς λειτουργίες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
- Έκταση: 702/943 στρµ.
- Μέση πυκνότητα: 142 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 1,55
- Συνολική χωρητικότητα: 6.400 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή)
Τα τοπικά κέντρα στην ΠΕ Καλλιθέας και την ΠΕ Περιβολίων έχουν ενσωµατωθεί στη
γραµµική επέκταση του κέντρου της πόλης.

5. ΠΕ Περιβολιών

Περιλαµβάνει την παραλιακή ζώνη, ανατολικά του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης. Το µεγαλύτερο
τµήµα της αφορά τον προϋφιστάµενο του έτους 1923 οικισµό, ενώ έχει συµπεριληφθεί και τµήµα
επέκτασης ανατολικότερα, µέχρι τον ποταµό Πλατανιά, καθώς και ο οικισµός στη θέση
Καστελάκια, νότια της ΝΕΟ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
- Έκταση: 1.070/1424 στρµ. (η πλέον εκτεταµένη)
- Μέση πυκνότητα: 113 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 0,75
- Συνολική χωρητικότητα: 6.000 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή).
6. ΠΕ Πλατανιά

Περιλαµβάνει κυρίως την έκταση του προϋφιστάµενου του 1923 οικισµού, στο ανατολικό άκρο
του ΓΠΣ, µετά τον ποταµό Πλατανιά. Η ΠΕ χωρίζεται σε δύο τµήµατα από την ΝΕΟ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι:
- Έκταση: 528/763 στρµ. (η πλέον εκτεταµένη)
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- Μέση πυκνότητα: 107 κατ./ Ha
- Μέσος Σ∆: 0,75
- Συνολική χωρητικότητα: 3.300 κατ. (προγραµµατικό µέγεθος για τον προγραµµατισµό των
αναγκών σε γη για κοινωνική υποδοµή).
Τα τοπικά κέντρα στην ΠΕ Πλατανιά, και ιδίως το εκτεταµένο προς την ανατολική πλευρά της
τελευταίας, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα (στη θέση του δευτέρου υπάρχουν κυρίως τουριστικές
χρήσεις).

2.2.2.2 Πολεοδοµική οργάνωση
πληθυσµιακή πυκνότητα

Οικισµών

(περιοχή

εκτός

ΓΠΣ/1986)

και

1. Οικισµός Άγιος Μάρκος
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: δεν αναφέρεται
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Άγιος Μάρκος δεν έχει συγκροτηµένη πολεοδοµική υπόσταση γιατί αποτελεί
συγκέντρωση/πύκνωση κατοικιών και επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, που δοµήθηκαν στην
ευρύτερη περιοχή του Αµαριώτικου δρόµου (κυρίως κατά µήκος των υπεραστικών και αγροτικών
δρόµων) µε το καθεστώς της ‘εκτός σχεδίου’ δόµησης. Το 1981, εµφανίζεται στην απογραφή της
ΕΣΥΕ µε 18 κατοίκους και το 1991 µε 65 κατοίκους ενώ δεν αναφέρεται στην τελευταία
απογραφή (2001). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι και η ευρύτερη περιοχή δοµήθηκε
αντίστοιχα. Όµως, επειδή η εν λόγω συγκέντρωση κατοικιών εµφανίζεται (ως οικισµός) στην
απογραφή του 1981, απέκτησε όρια και καθεστώς δόµησης οικισµού (Π.∆. 24-04-1985), παρά το
γεγονός ότι η έκτασή του περιλαµβάνεται στη ΖΟΕ ως ‘γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας’.
Η οριοθετηµένη έκταση του οικισµού έχει εµβαδόν ∼454 στρέµµατα και είναι ιδιαίτερα
αραιοδοµηµένη.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Τα κτίσµατα είναι στην πλειονότητά τους νεόκτιστα, δοµηµένα µετά το 1970, µε φέροντα
οργανισµό από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Επειδή ο Άγιος Μάρκος δοµείται µε καθεστώς οικισµού (δηλ. σχετικά πυκνά) επιβάλλεται η
άµεση πολεοδόµηση της εντός ορίων έκτασής του, για να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθµιση
του οικιστικού του περιβάλλοντος. Άλλωστε, µόνο ο πολεοδοµικός σχεδιασµός µπορεί να
προσδώσει πολεοδοµική υπόσταση σε αυτόν, µέσα από τη δηµιουργία πλατειών,
κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων, κ.λπ.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός του Αγίου Μάρκου, που περιλαµβάνεται ήδη στο αστικό συνεχές του Ρεθύµνου, θα
πρέπει να ενταχθεί αρχικά στο νέο ΓΠΣ της πόλης και εφόσον πολεοδοµηθεί, θα µπορέσει να
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ενταχθεί και λειτουργικά σε αυτήν ως διακεκριµένη γειτονιά, µε χαρακτηριστικά ‘γενικής’
κατοικίας, δεδοµένου ότι έχει ήδη αξιόλογη οικιστική δυναµική που θα ενταθεί.

2. Οικισµός Αγία Ειρήνη
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 49 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

µη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Η Αγία Ειρήνη είναι ένας πάρα πολύ µικρός, γραµµικός, παραδοσιακός και συνεκτικού
χαρακτήρα οικισµός, που αναπτύσσεται κατά µήκος κορυφογραµµής µε θέα προς το Ρέθυµνο και
τη θάλασσα.
Στο νότιο τµήµα του Οικισµού βρίσκεται το οµώνυµο ονοµαστό µοναστήρι καλογραιών, που το
επισκέπτονται πολλοί προσκυνητές. Η µονή Αγίας Ειρήνης είναι αναπαλαιωµένο µοναστήρι,
χτισµένο το 1362. Η µονή καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1866 και οι
εργασίες αναστήλωσης του ξενκίνησαν το 1970 και περαιώθηκαν το 1989. Εκτενείς
αναπαλαιώσεις έκαναν το µοναστήρι ένα αξιόλογο για επίσκεψη µέρος και έχει αποκτήσει
ζωντάνια χάρις στο ενδιαφέρον των καλογραιών, που έχουν δηµιουργήσει µόνιµη έκθεση µε
κεντήµατα, υφαντά, φτιαγµένα από τις ίδιες. Το µοναστήρι έχει τιµηθεί µε το Ευρωπαϊκό Βραβείο
Αρχιτεκτονικής «EUROPA NOSTRA”
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο του τµήµα ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼12
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼4,1 κατ./στρµ.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 74,1% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και από αυτά το 61,1% την
περίοδο 1919-1945. Πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για ισόγεια (92,6%) και διώροφα (7,4%) κτίρια,
από τα οποία το 94% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 6% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 75,9% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 16,7% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόλις το 1,9%. Σε ό,τι αφορά
τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 63% των κτιρίων είναι από πέτρα και το
υπόλοιπο 37% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το σηµαντικότερο πρόβληµα του οικισµού της Αγίας Ειρήνης είναι το γεγονός ότι το σύνολο
(σχεδόν) της έκτασης που είναι πρόσφορη για δόµηση περιλαµβάνεται σε περιοχή αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Άλλα προβλήµατα (η αντιµετώπιση των οποίων εκκρεµεί) είναι η έλλειψη δικτύου αποχέτευσης
και η διαπλάτυνση του κεντρικού δρόµου, η στενότητα του οποίου δεν επιτρέπει τη διασταύρωση
των οχηµάτων.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός της Αγίας Ειρήνης πριν από λίγα χρόνια εµφάνιζε ζήτηση στην τοπική αγορά
ακινήτων. Ο χαρακτηρισµός της περιοχής όµως ως ‘αρχαιολογικού χώρου’ περιόρισε σηµαντικά
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τις δυνατότητες για την περαιτέρω οικιστική του ανάπτυξη. Σήµερα ο οικισµός δε φαίνεται να
συγκρατεί τον πληθυσµό του και κατοικείται (κυρίως) από συνταξιούχους.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου η Αγία Ειρήνη εκτιµάται ότι θα παραµείνει ένα µικρός,
περιαστικός οικισµός πρόσφορος για κατοικία (ιδίως παραθεριστική).

3. Οικισµός Ανώγεια
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 89 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Τα (µικρά) Ανώγεια είναι ένας πάρα πολύ µικρός και συνεκτικού χαρακτήρα οικισµός, που
αναπτύσσεται στην κορυφή ενός λόφου µε θέα προς το Ρέθυµνο και τη θάλασσα.
Στον οικισµό, πέραν των κατοικιών, υπάρχει µια εκκλησία ενώ είναι εµφανής η έλλειψη
δηµόσιων χώρων. Νοτιότερα του οικισµού βρίσκεται το νεκροταφείο.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼10 στρέµµατα (∼6% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼8,9 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼184 στρέµµατα και θεωρείται πολύ µεγάλο σε σχέση
µε τον πληθυσµό του (∼2,06 στρµ./κατ.).
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 56,62% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1970 και το 30,2% την περίοδο
1919-1945. Πρόκειται κατ’ εξοχήν για ισόγεια (58,5%) και διώροφα (39,6%) κτίρια, από τα οποία
το 85% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 15% µε στέγη (κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 71,7% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 22,6% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι το 3,8%. Σε ό,τι αφορά τα
κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 32% των κτιρίων είναι από πέτρα και το 68%
από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό των Ανωγείων οι σηµαντικότερες ελλείψεις αφορούν σε ελεύθερους χώρους
(πλατείες, παιδικές χαρές, κ.λπ.).
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, ο οικισµός καλύπτεται σε σχέση µε την ύδρευση και είναι
συνδεδεµένος µε το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Ρεθύµνου (∆ΕΥΑΡ). Στο Νότιο Τµήµα
του Οικισµού υπάρχουν λιγοστά σπίτια που δεν καλύπτονται από το δίκτυο αποχέτευσης.
Προβληµατική, ωστόσο, είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου (εντός του οικισµού).
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός, παρά το µικρό του µέγεθος και το γεγονός ότι κατοικείται κυρίως από συνταξιούχους,
φαίνεται να συγκρατεί τον πληθυσµό του. Αν και εµφανίζει ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων,
δεν έχει την ανάλογη οικιστική ανάπτυξη ελλείψει της σχετικής προσφοράς. Ως αποτέλεσµα, το
µεγαλύτερο τµήµα της οριοθετηµένης του έκταση παραµένει αδόµητο. Για το λόγο αυτό επείγει η
πολεοδόµησή του.
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Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου τα Ανώγεια εκτιµάται ότι (εφόσον πολεοδοµηθούν)
έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν περιοχή α΄ κατοικίας των κατοίκων της πόλης και
β΄/παραθεριστικής κατοικίας αλλοδαπών, παρά το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει
σχετικές αγοραπωλησίες.

4. Οικισµός Γιαννούδι
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 96 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Γιαννούδι είναι ένας µικρός, παραδοσιακός οικισµός, συνεκτικού χαρακτήρα, που βρίσκεται
στην περιοχή του Αµαριώτικου δρόµου, παρά το Πρασιανό Φαράγγι.
Σε αυτόν διακρίνονται δυο οικιστικοί πυρήνες. Ο κεντρικός πυρήνας οργανώνεται γύρω από την
πλατεία µε την εκκλησία του Μιχαήλ Αρχάγγελου και το κτίριο του ∆ηµοτικού σχολείου, που
έχει µετατραπεί σε εντευκτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου. ∆ίπλα από την πλατεία βρίσκεται η
βίλα ‘Μαρία’, που λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυµα (µε 3 διαµερίσµατα και πισίνα), και νότιοδυτικά αυτής η παραδοσιακού χαρακτήρα οικία ‘Γιουλούντα’. Στον πρώτο οικιστικό πυρήνα
διασώζεται ‘πύργος’, αντίστοιχος του Μαρουλά.
Νότια του οικισµού, στο δρόµο που οδηγεί προς το Φαράγγι, βρίσκεται το νεκροταφείο και στο
δρόµο που οδηγεί στον Αµαριώτικο το υδραγωγείο. Κατά µήκος του δρόµου που οδηγεί στον
οικισµό εντοπίζονται διάσπαρτες κατοικίες και επαγγελµατικές εγκαταστάσεις.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼11 στρέµµατα, µε πυκνότητα
κατοίκησης ∼2,5 κατ./στρµ. Επισηµαίνεται ότι ο οικισµός, ως παραδοσιακός ‘υψηλής
πολιτιστικής αξίας’, έχει καθορισµένα όρια/ζώνες προστασίας µε εµβαδόν ∼160 στρέµµατα.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 54,3% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και από αυτά το 40,7%
προ του 1919. Ιδιαίτερα σηµαντικό, ωστόσο, (32,2%) είναι και το ποσοστό των κτιρίων που
κατασκευάστηκαν την τελευταία 20ετία (και ειδικότερα µετά το 1986) και τα περισσότερα από τα
οποία βρίσκονται διάσπαρτα κατά µήκος του δρόµου που οδηγεί στον οικισµό. Τα κτίσµατα του
οικισµού είναι, κατά κανόνα, ισόγεια (72,9%) ή διώροφα (22%), από τα οποία το 85%
καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 25% µε στέγη (κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 76,3% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 11,9% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης (και ειδικότερα ως καταστήµατα)
είναι το 3,4%. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 39% των
κτιρίων είναι από πέτρα, το 3,4% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 58% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Παρατηρούνται, σηµαντικές ελλείψεις σε: χώρους πρασίνου και αθλοπαιδιών/παιδικές χαρές και
σε χώρους στάθµευσης, ενώ αναγκαία κρίνεται η επέκταση και διαµόρφωση της πλατείας του
οικισµού καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του οδικού του δικτύου.
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Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, απαιτείται καταρχήν η ολοκλήρωση του υφιστάµενου
δικτύου αποχέτευσης προκειµένου να καλυφθεί το σύνολο των κατοικιών του οικισµού. Η
ύδρευση, αν και ποσοτικά καλύπτεται επαρκώς από γεώτρηση (στην περιοχή Πλατανιά), ποιοτικά
δεν είναι η πλέον ενδεδειγµένη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άµεση λήψη µέτρων τόσο για
την ύδρευση όσο και για την άδρευση του οικισµού.
Ιδιαίτερα προβληµατική είναι, επίσης, η συγκοινωνιακή σύνδεση του οικισµού µε την πόλη του
Ρεθύµνου. Τα υφιστάµενα δροµολόγια στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των µαθητών
και ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών σταµατούν.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός του Γιαννουδίου τα τελευταία χρόνια εµφάνισε µεγάλη ζήτηση στην τοπική αγορά
ακινήτων, γεγονός που πιστοποιείται εξάλλου και από τη ραγδαία αύξηση του πληθυσµού της
ευρύτερης περιοχής του κατά 317,39% στην τελευταία 10ετία. Οι απαιτήσεις, ωστόσο, που
απορρέουν από το χαρακτηρισµό του ως ‘παραδοσιακού οικισµού υψηλής πολιτιστικής αξίας’
έχουν αρχίσει ήδη να λειτουργούν ανασταλτικά αναφορικά µε αυτή τη ζήτηση.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Γιαννουδίου εκτιµάται ότι θα µπορούσε
να αποτελέσει ‘πρότυπο’ παραδοσιακού, περιαστικού οικισµού και τουριστικό προορισµό, λόγω
της αξιόλογης θέας προς το Πρασιανό Φαράγγι..

5. Οικισµός Γάλλος
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 430 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος,/ Π.∆. 24-04-1985/ Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Γάλλος είναι ένας περιαστικός, γραµµικός και συνεκτικού χαρακτήρα παραδοσιακός οικισµός,
δίπλα στον οποίο δηµιουργήθηκε και λειτουργεί το Πανεπιστήµιο.
Ο Οικισµός διαθέτει κεντρική πλατεία, µε καφενείο και ταβέρνα, στο µέσο (της γραµµικής του
ανάπτυξης) βρίσκεται µια µικρότερη πλατεία µε καφενείο και internet – café ενώ στην έξοδο
βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας. Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό βρίσκονται, επίσης, το
µοναστήρι του Αγίου Παύλου και το νέο, σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου Ρεθύµνης
(γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος, κ.λπ.).
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼169 στρέµµατα (∼30% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼2,6 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼549 στρέµµατα και θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλο σε
σχέση µε τον πληθυσµό του (∼1,3 στρµ./κατ.).
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 42,6% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1991 και από αυτά το 10,8% την
τελευταία 5ετία. Πρόκειται κατά κανόνα για ισόγεια (33,3%) ή διώροφα (63,6%) κτίρια, από τα
οποία το 69% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 26% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
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Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 80% είναι αποκλειστικά κατοικίες. Μικτής χρήσης είναι
το 5,1% εκ των οποίων το 3,6% κατοικίες. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 23% των κτιρίων είναι από πέτρα και το 75% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Άµεσης προτεραιότητας θεωρείται η πολεοδόµηση του οικισµού, µέσω της οποίας θα
εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι/κοινωφελείς χώροι δεδοµένου ότι ο οικισµός του
Γάλλου αποτελεί, λειτουργικά, τµήµα της πόλης του Ρεθύµνου. Απαιτείται επιπλέον δίκτυο
αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός του Γάλλου εµφανίζει πολύ µεγάλη ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων, γεγονός που
πιστοποιείται εξάλλου και από ότι ο πληθυσµός του την τελευταία 20ετία τριπλασιάστηκε.
Ενδεικτικά αναφέρεται η κατασκευή συγκροτηµάτων κατοικιών (µεζονέτες) µέσω εφαρµογής του
µηχανισµού της αντιπαροχής.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Γάλλου (πολεοδοµούµενος) εκτιµάται
ότι θα ενσωµατωθεί πλήρως στην πόλη του Ρεθύµνου, ως διακεκριµένη γειτονιά µε όρια της το
Αθλητικό Κέντρο και το Πανεπιστήµιο.

6. Οικισµός Ξηρό Χωριό
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 131 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/ Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Ξηρό Χωριό είναι ένας οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που οργανώνεται λειτουργικά γύρω
από την πλατεία στην οποία βρίσκονται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και ένα καφενείο.
Βόρεια της πλατείας βρίσκεται το νεόκτιστο τµήµα του οικισµού, που κατασκευάστηκε µετά το
1980, και νότια από αυτή ο παλιός (βενετσιάνικος) πυρήνας του. (Λέγεται ότι λόγω του ‘ξηρού’
κλίµατος, ο παλιός οικιστικός πυρήνας λειτουργούσε ως σανατόριο για τους φυµατικούς).
Στο νότιο όριο του οικισµού βρίσκεται το κτίριο του ∆ηµοτικού σχολείου, η λειτουργία του
οποίου έχει σταµατήσει, και νοτιότερα το νεκροταφείο και το υδραγωγείο του. Στο
βορειοανατολικό τµήµα της οριοθετηµένης έκτασής του και κατά µήκος του οδικού άξονα που
οδηγεί στον οικισµό, κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια σύγχρονες µονοκατοικίες (βίλες).
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼60 στρέµµατα (∼37% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼2,2 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼163 στρέµµατα και θεωρείται µεγάλο σε σχέση µε
τον πληθυσµό του (∼1,2 στρµ./κατ.).
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 58,2% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και από αυτά το 48,4% την
περίοδο 1919-1945. Πρόκειται κατ’ εξοχήν για ισόγεια (65,9%) και διώροφα (33%) κτίρια, από
τα οποία το 86% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 14,3% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
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Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 84,6% είναι αποκλειστικά κατοικίες. Μικτής χρήσης
είναι µόλις το 2,2%. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 56% των
κτιρίων είναι από πέτρα, το 5,5% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 38% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στο Ξηρό Χωριό, που λειτουργεί ως προάστιο της πόλης, οι σηµαντικότερες ελλείψεις αφορούν
σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, αναψυχής, αθλητισµού και στάθµευσης. Επιπλέον, οι δρόµοι
εντός του οικισµού είναι πολύ στενοί και ως εκ τούτου χρήζουν διαπλάτυνσης. Κατά συνέπεια,
θεωρείται άµεσης προτεραιότητας η πολεοδόµηση του οικισµού προκειµένου να εξασφαλιστούν
οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι/κοινωφελείς χώροι για την κάλυψη των παραπάνω ελλείψεων.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, ο οικισµός δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα καθώς
καλύπτεται πλήρως από δίκτυο αποχέτευσης και η ύδρευση του είναι επαρκής (τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά).
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός εµφανίζει σηµαντική ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων, γεγονός που πιστοποιείται
και από τη µεγάλη αύξηση του πληθυσµού του (∼80%) κατά την τελευταία 10ετία.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου το Ξηρό Χωριό εκτιµάται ότι (πολεοδοµούµενο) θα
αποτελέσει αξιόλογο οικιστικό θύλακα του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης
καθώς και διακεκριµένο τουριστικό προορισµό, όντας η ‘αφετηρία/τέρµα’ της πεζοπορικής
διαδροµής/διάβασης του Φαραγγιού των Μύλων.

7. Οικισµός Μικρό Μετόχι
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 188 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Μικρό (Ιρφάν) Μετόχι παρότι αποτελεί συγκέντρωση πρόσφατης, παρόδιας δόµησης κατά
µήκος του οδικού άξονα που οδηγεί στις δυο τούρκικες αγροικίες/Μετόχια του Ιρφάν και του
Ρισβάν, έχει χαρακτηριστεί ‘παραδοσιακός οικισµός υψηλής πολιτιστικής αξίας’. Ιδιαίτερη
πύκνωση της δόµησης παρατηρείται γύρω από το τούρκικο αρχοντικό του Ιρφάν.
Σηµειώνεται ότι ο (γεωγραφικός) καθορισµός των ορίων του εν λόγω «οικισµού» εκκρεµεί στο
Κ. ΣΧΟΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ενώ έχουν ήδη δοµηθεί κατοικίες ως ‘εντός ορίων’ δεδοµένου ότι
(τυπικά) οριοθετήθηκε µε το Π.∆. 09-08-1995.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 88,2% των κτιρίων της περιοχής χρονολογούνται µετά το 1970. Πρόκειται κατ’ εξοχήν για
ισόγεια (36,8%) και διώροφα (61,8%) κτίρια, από τα οποία το 92% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το 8% µε στέγη (κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 96,1% είναι αποκλειστικά κατοικίες. Μικτής χρήσης
είναι µόλις το 3,9%. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 2,6% των
κτιρίων είναι από πέτρα, το 1,3% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 96% από beton-arme.
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Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το κυριότερο πρόβληµα στο Μικρό Μετόχι, που εκκρεµεί επί πολλά χρόνια, είναι η αποσαφήνιση
του θεσµικού του πλαισίου δόµησης. Επίσης υπάρχει έλλειψη κοινοχρήστων χώρων.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Η περιοχή κατά µήκος του οδικού άξονα, που οδηγεί στο Ιρφάν Μετόχι, εµφανίζει µεγάλη ζήτηση
στην τοπική αγορά ακινήτων.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο ρόλος του Μικρού Μετοχίου θα εξαρτηθεί άµεσα
από την έκταση των ορίων και το πολεοδοµικό καθεστώς που θα ισχύσει τελικά στην περιοχή.
Επισηµαίνεται ότι η περιοχή αυτή καλύπτει ζήτηση α΄ κατοικίας των κατοίκων της πόλης
(Ρέθυµνο).

8. Οικισµός Μεγάλο Μετόχι
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 29 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Μεγάλο (Ρισβάν) Μετόχι αποτελεί συγκέντρωση πρόσφατης, κυρίως παρόδιας, δόµησης γύρω
από το τούρκικο αρχοντικό του Ρισβάν, το οποίο και έχει χαρακτηριστεί ως ‘παραδοσιακός
οικισµός υψηλής πολιτιστικής αξίας’.
Σηµειώνεται ότι ο (γεωγραφικός) καθορισµός των ορίων του εν λόγω «οικισµού» εκκρεµεί στο
Κ. ΣΧΟΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ενώ έχουν ήδη δοµηθεί κατοικίες ως ‘εντός ορίων’ δεδοµένου ότι
(τυπικά) οριοθετήθηκε µε το Π.∆. 09-08-1995.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 68,5% των κτιρίων της περιοχής χρονολογούνται µετά το 1970 και από αυτά το 26,3% µετά το
1990. Πρόκειται κατ’ εξοχήν για ισόγεια (68,4%) και διώροφα (26,3%) κτίρια, από τα οποία το
58% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 42% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 94,7% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το υπόλοιπο
5,3% εκκλησίες-µοναστήρια. Στον οικισµό δηλ. δεν υπάρχουν κτίρια µικτής χρήσης. Σε ό,τι
αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 11% των κτιρίων είναι από πέτρα και
το 89% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το κυριότερο πρόβληµα στο Μεγάλο Μετόχι, που εκκρεµεί επί πολλά χρόνια, είναι η
αποσαφήνιση του θεσµικού του πλαισίου δόµησης.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Η περιοχή γύρω από το τούρκικο αρχοντικό του Ρισβάν εµφανίζει µεγάλη ζήτηση στην τοπική
αγορά ακινήτων.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο ρόλος του Μεγάλου Μετοχίου θα εξαρτηθεί άµεσα
από την έκταση των ορίων και το πολεοδοµικό καθεστώς που θα ισχύσει τελικά στην περιοχή.
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Επισηµαίνεται ότι η περιοχή αυτή καλύπτει ζήτηση α΄ κατοικίας των κατοίκων της πόλης
(Ρέθυµνο).

9. Οικισµός Τρία Μοναστήρια
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 107 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πολεοδοµικά µη-υφιστάµενος (συγκέντρωση εκτός
σχεδίου δόµησης).
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (νότια της πόλης/κατά µήκος της παλιάς και νέας χάραξης του
Αηβασιλιώτικου δρόµου), λόγω του οµαλού φυσικού ανάγλυφου και της αξιόλογης θέας προς τη
θάλασσα και την πόλη, έχουν δοµηθεί τα τελευταία χρόνια µε βάση τη νοµοθεσία για την ‘εκτός
σχεδίου’ δόµηση αρκετά σπίτια, κυρίως, α΄ κατοικίας. Η συγκέντρωση αυτή έχει καταγραφεί ως
‘οικισµός’ στις τρεις τελευταίες απογραφές της ΕΣΥΕ, συµπεριλαµβανοµένης δηλ. και της
απογραφής του 1981, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί όρια οικισµού σύµφωνα µε το Π.∆. 2404-1985. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι τη 10ετία του 1980 η εν λόγω περιοχή
συγκέντρωνε (σχεδόν αποκλειστικά) επαγγελµατικές χρήσεις σχετικά ‘οχλούσες’, εξαιτίας της
λειτουργίας της χωµατερής του ∆ήµου στην ίδια περιοχή. Η παύση της λειτουργίας της
χωµατερής και η αποκατάσταση του χώρου της επέτρεψε, τα τελευταία χρόνια, τη δόµηση
κατοικιών ανάµεσα στις υφιστάµενες επαγγελµατικές χρήσεις.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 94,5% των κτιρίων της περιοχής χρονολογούνται µετά το 1980. Πρόκειται κατά βάση για
ισόγεια (60,7%) και διώροφα (36,6%) κτίσµατα, από τα οποία το 64% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το 34,8% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 67% είναι αποκλειστικά κατοικίες, το 13,4% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων, το 8,9% εργαστήρια-εργοστάσια1 και
το 4,5% καταστήµατα-γραφεία. Μικτής χρήσης είναι το 3,6%. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά
κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 1% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 2,7% από µέταλλο, το
1,8% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 94% από beton-arme.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το κυριότερο πρόβληµα στην περιοχή Τρία Μοναστήρια είναι η µίξη ασύµβατων χρήσεων
(κατοικία-επαγγελµατικές εγκαταστάσεις-βιοµηχανίες-νεκροταφείο, κ.λπ.).
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Η περιοχή Τρία Μοναστήρια έχει έντονη οικιστική δυναµική και µεγάλη ζήτηση στην τοπική
αγορά ακινήτων. Το µέλλον της θα εξαρτηθεί σηµαντικά από τις προτάσεις του Αναθεωρηµένου
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου..

1

Σηµειώνεται ότι στην περιοχή Τρία Μοναστήρια βρίσκεται το βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισµών Ρεθύµνης (τυροκοµείο, εργοστάσιο ζωοτροφών, κ.λπ.). Στην ίδια περιοχή βρίσκεται, επίσης, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το νέο νεκροταφείο του ∆ήµου.
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10. Τ.∆. ΑΡΜΕΝΩΝ

10.1 Οικισµός Αρµένων
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 313 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Οι Αρµένοι είναι ένας µεσαίου µεγέθους οικισµός, που αναπτύσσεται σε υψόµετρο ∼380µ. στην
πλαγιά ενός λόφου στα ανατολικά του όρους Βρύσινα και στην περίµετρο του οµώνυµου
κάµπου2. Όπως οι περισσότεροι οικισµοί της Κρήτης, οι Αρµένοι είναι κατά το µεγαλύτερο τµήµα
τους συνεκτικά δοµηµένοι, διατηρώντας την αρχική τους πολεοδοµική δοµή όχι όµως και τον
παραδοσιακό χαρακτήρα των κτισµάτων, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί µε το πέρασµα του
χρόνου σηµαντικές αλλοιώσεις.
Ο οικισµός, συνολικά, και σύµφωνα µε τα θεσµοθετηµένα όρια του, έχει σε γενικές γραµµές
παραλληλόγραµµο σχήµα και διασχίζεται περίπου αξονικά από τον επαρχιακό οδικό άξονα προς
Άγιο Βασίλειο (‘Αηβασιλιώτικος’). Ο τελευταίος αποτελεί τον κεντρικό δρόµο του οικισµού,
χωρίζοντάς τον στο ανατολικό και στο δυτικό του τµήµα.
Ο ‘παλιός’ οικισµός αναπτύσσεται στην πλαγιά του λόφου και οριοθετείται ανατολικά από τον
«περιφερειακό» δρόµο και δυτικά από τον ‘Αηβασιλιώτικο’. Είναι συνεκτικού χαρακτήρα και
καταλαµβάνει περίπου το 1/4 της οριοθετηµένης έκτασης του σηµερινού οικισµού, που έχει
χαρακτηριστεί ως ‘παραδοσιακός οικισµός µεσαίας πολιτιστικής αξίας’. Σε αυτόν διακρίνονται
περιοχές µε διαφορετική πυκνότητα δόµησης (άλλες πυκνοδοµηµένες και άλλες αρκετά
αραιοδοµηµένες) που εµπλέκονται µεταξύ τους προσδίδοντας στον οικισµό ένα αίσθηµα
«άνεσης», το οποίο όµως είναι αµφίβολο αν θα διατηρηθεί και στο µέλλον καθώς δε συνδέεται µε
την ύπαρξη θεσµοθετηµένων ελεύθερων χώρων ή χώρων πρασίνου. Τα περισσότερα κτίρια του
‘παλιού’ οικισµού είναι είτε ισόγεια είτε διώροφα και είναι δοµηµένα κατά το σύστηµα των
‘πτερύγων’. Εφάπτονται δηλ. µεταξύ τους σε τµήµατα του περιγράµµατος και δηµιουργούν αυλές.
Γύρω από τις αυλές οργανώνονται, ακόµα και σήµερα, οι επιµέρους χώροι που εξυπηρετούν τις
ανάγκες µιας αγροτικής οικογένειας (αποθήκη, στάβλος, κοτέτσι, κ.λπ.). Η πρόσοψη της
κατοικίας τοποθετείται, συνήθως, κατά µήκος της οριογραµµής του δρόµου, χωρίς ‘πρασιά’, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται σε αρκετά σηµεία η εικόνα της ‘συνεχούς’ δόµησης. Ως προς την
πολεοδοµική δοµή, ο ‘παλιός’ οικισµός διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα µε τους
ακανόνιστους δρόµους, αυξοµειούµενου πλάτους, που διαπλέκονται χωρίς, ωστόσο, την
παρουσία διαµορφωµένου κεντρικού σηµείου αναφοράς (όπως είναι για παράδειγµα η πλατεία).
Κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση της πηγής του Ρουκουνελιού (υπό ανάπλαση) µε τον κεντρικό
δρόµο του παλαιού Οικισµού και την κεντρική Πλατεία. Ο κεντρικός δρόµος του παλαιού
Οικισµού ήταν κατασκευασµένος από κλιµακωτά καλντερίµια .Η επαναφορά του στην µορφή
αυτή θα βοηθήσει σηµαντικά στην αισθητική του αναβάθµιση.
Οι κεντρικές λειτουργίες/εξυπηρετήσεις, και ειδικότερα αυτές που αφορούν στο εµπόριο και την
αναψυχή, είναι συγκεντρωµένες κατά µήκος του κύριου οδικού άξονα του οικισµού
(Αηβασιλιώτικος).
2

Πρόκειται για πεδινή περιοχή µικρής έκτασης που βρίσκεται σε υψόµετρο ~350µ., 8-10 km νότια τη πόλης του
Ρεθύµνου.
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Οι ‘νέες’ γειτονιές περιβάλλουν τον ‘παλιό’ οικισµό - από βορρά, νότο και δύση - είναι ιδιαίτερα
αραιοδοµηµένες, µε µεγάλες, ενιαίες, πλήρως αδόµητες εκτάσεις και διακρίνονται σε τρεις υποπεριοχές. Η πρώτη υπο-περιοχή σχηµατίζεται δυτικά του επαρχιακού δρόµου (‘Αηβασιλιώτικος’)
και είναι δοµηµένη κατά µήκος του, κυρίως στο τµήµα που αντιστοιχεί στον ‘παλιό’ οικισµό. Η
υπόλοιπη έκτασή της αποτελεί τµήµα του παραγωγικού κάµπου των Αρµένων, έχει χαµηλό
υψόµετρο και διασχίζεται από τους κλειστούς αγωγούς αποχέτευσης όµβριων/ακάθαρτων του
‘παλιού’ οικισµού. Η δεύτερη υπο-περιοχή σχηµατίζεται ανατολικά του επαρχιακού δρόµου και
νότια του ‘παλιού’ οικισµού, είναι µικρής έκτασης, σχετικά αδόµητη και διασχίζεται από ρέµα,
που το περιβάλλει πυκνή βλάστηση δασικού χαρακτήρα. Η τρίτη υπο-περιοχή σχηµατίζεται
ανατολικά του επαρχιακού δρόµου και βόρεια του ‘παλιού’ οικισµού, διασχίζεται από µικρά
ρέµατα και στο ανατολικό της τµήµα καλύπτεται από βλάστηση δασικού χαρακτήρα. Είναι
περιοχή µε τάσεις ανάπτυξης όπου δοµούνται σύγχρονες οικοδοµές (τύπου αστικής βίλας)
‘πανταχόθεν ελεύθερες’, καθώς και επαγγελµατικοί χώροι κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου.
Κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου - από βορρά προς νότο - εκτός από την ‘κατοικία’3 υπάρχει η
εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, βρεφονηπιακός
Σταθµός φαρµακείο κλπ. Στο δρόµο νότια της πλατείας Ηρώων κατασκευάζεται το νέο ιατρείο
του οικισµού. Μετά τη στροφή του επαρχιακού δρόµου (εκτός και σε επαφή µε το νότιο όριο του
οικισµού) βρίσκονται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου των
Αρµένων.
Νότια του ‘παλιού’ οικισµού βρίσκονται συγκεντρωµένες, σε ενιαία έκταση/περίβολο: η
εκκλησία του Σωτήρα Χριστού, το ∆ηµοτικό σχολείο, το Νηπιαγωγείο, µια παιδική χαρά/κήπος
εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών (µπάσκετ-βόλεϊ) καθώς και ο παλαιός κήπος Σαουνάτσου(ιδιοκτησία
ιδιωτών) ο οποίος έχει σχεδόν καταστραφεί και προβλέπεται η ανάπλαση του. Στη στροφή του
δρόµου που οδηγεί στο Νεκροταφείο και στους γειτονικούς οικισµούς βρίσκεται το τέως
κοινοτικό κατάστηµα. Στην είσοδο του οικισµού από Ρέθυµνο υπήρχαν κατά το παρελθόν
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σήµερα σε τµήµα αυτής της έκτασης έχουν κατασκευαστεί
Στρατιωτικές Οικίες Αξιωµατικών (Σ.Ο.Α.). Τα κτήµατα στη «χαµηλή» πεδινή περιοχή, που
βρίσκεται εντός του οικισµού, εξακολουθούν να καλλιεργούνται. Το Νεκροταφείο βρίσκεται
~500µ. νοτιοδυτικά του οικισµού, στον Αγ. Γεώργιο, στη διασταύρωση των οδικών αξόνων που
οδηγούν στο Φωτεινό και τους Κούµους.
Μέσα στα όρια του οικισµού δεν υπάρχουν (γνωστοί) αρχαιολογικοί χώροι, παρά το γεγονός ότι η
απόσταση του από το περίφηµο Μινωικό Νεκροταφείο είναι µόνο 1km. Ορισµένες ωστόσο παλιές
οικοδοµές, όπως για παράδειγµα το παλιό ελαιουργείο/φάµπρικα, αξίζει να συντηρηθούν και να
αναδειχθούν.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έντονη µορφολογία του εδάφους της περιοχής καθιστά πρακτικά
ανέφικτη την επέκταση του οικισµού ανατολικά (πάνω από την ισοϋψή των 400µ.) προς την
πλευρά του περιφερειακού δρόµου. Εξίσου δυσπρόσφορο ως περιοχή κατοικίας, λόγω χαµηλού
υψόµετρου, είναι και το πεδινό τµήµα στα δυτικά του οικισµού. Αντίστοιχα, η επαρχιακή οδός
του Αγίου Βασιλείου (‘Αηβασιλιώτικος’), που αποτελεί τµήµα του πρωτεύοντος οδικού δικτύου
της Περιφέρειας, επειδή διασχίζει τον οικισµό περιορίζει σηµαντικά την ανάπτυξή του προς νότο.
Κατά συνέπεια, νέες κατοικίες αναπτύσσονται µόνο βόρεια του ‘παλιού’ οικισµού - µεταξύ της
3

Ορισµένα από τα «καταστήµατα» που αναφέρονται έχουν στον όροφο «κατοικία»
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επαρχιακής οδού και µιας έκτασης δασικού χαρακτήρα - καθώς η περιοχή είναι οµαλή και
διαθέτει σχετική θέα.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼215 στρέµµατα (∼56% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼1,5 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼382 στρέµµατα και θεωρείται µεγάλο σε σχέση µε
τον πληθυσµό του (∼1,2 στρµ./κατ.).
Οικιστικό Απόθεµα4
Το 64,8% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1970 και από αυτά το 28,5% την
περίοδο 1986-1996. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (52,1%) είτε διώροφα (47,9%)
και καλύπτονται κατά 44% µε ταράτσα (δώµα) και κατά 56% µε στέγη (κυρίως κεραµίδια). Ο
οικισµός διαθέτει αξιόλογα παραδοσιακά σύνολα και για αυτό έχει χαρακτηριστεί ως
παραδοσιακός ‘µεσαίας πολιτιστικής αξίας’.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 66% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 19% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι το 4,9% των κτιρίων. Σε ό,τι
αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 54% των κτιρίων είναι από πέτρα, το
20% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 26% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Αρµένων, το 97,7% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 64,8% σχετικά
µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 40,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο. Ως προς
τις ανέσεις, το 96,8% των κατοικιών έχει κουζίνα, το 78,2% λουτρό ή ντους και το 34,9%
κεντρική θέρµανση.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό των Αρµένων απουσιάζουν: εκτεταµένοι κοινόχρηστοι χώροι, χώροι αθλοπαιδιών
και πρασίνου. ∆εν υπάρχουν, επίσης, επαρκείς χώροι στάθµευσης και οργανωµένο δίκτυο
πεζοδρόµων.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει πλήρως τον οικισµό, ωστόσο
είναι πολύ παλιό και χρήζει αντικατάστασης. Η ύδρευση γίνεται από γεωτρήσεις που βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή στο Τ.∆. Αρµένων, η ποσότητα του νερού είναι επαρκής και δεν
αναµένεται να υπάρξει έλλειψη στο άµεσο µέλλον. Η αποχέτευση γίνεται µε ενιαίο δίκτυο
όµβριων υδάτων και λυµάτων και καλύπτει πλήρως τις δοµηµένες περιοχές του οικισµού. Το
δίκτυο αυτό (που χρονολογείται από το 1958) παροχετεύει τα λύµατα και τα όµβρια που
συγκεντρώνει σε καταβόθρες πλησίον του οικισµού. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι δηµιουργείται
έντονο πρόβληµα δυσοσµίας και υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, ιδίως κατά τους µήνες
του καλοκαιριού. Για την αντιµετώπιση του έχει προγραµµατισθεί η κατασκευή νέου
ανεξάρτητου αποχετευτικού δικτύου και η σύνδεση του µε το δίκτυο ακαθάρτων της πόλης του
Ρεθύµνου (δίκτυο ∆ΕΥΑΡ).
Οικιστική δυναµική/Ρόλος
4

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο οικιστικό απόθεµα των οικισµών προέρχονται από την τελευταία απογραφή
της ΕΣΥΕ (2001). Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ορισµένες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΣΥΕ µόνο σε επίπεδο
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος.
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Η ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, µέχρι πρόσφατα, ήταν υποτονική γιατί ο οικισµός των
Αρµένων υστερεί έναντι των άλλων περιαστικών οικισµών του Ρεθύµνου, κυρίως, εξαιτίας του
ότι δεν έχει άµεση θέα στη θάλασσα. Τελευταία, η αγορά έχει (σχετικά) αναθερµανθεί καθώς
υπάρχει ζήτηση και γίνονται αγοραπωλησίες κατοικιών και οικοπέδων από Ρεθεµνιώτες και
αλλοδαπούς.
Σε γενικές γραµµές, η ζήτηση για α΄ κατοικία, που αφορά κατά κανόνα γηγενείς κατοίκους και
ενίοτε µεµονωµένους αλλοδαπούς, δεν αναµένεται να αυξηθεί ιδιαίτερα στο άµεσο µέλλον. Η
ζήτηση, ωστόσο, για β΄ κατοικία µπορεί να ενταθεί αν ο οικισµός προσελκύσει τα ξένα
πρακτορεία που απευθύνονται στη διεθνή αγορά και δραστηριοποιούνται ήδη στο Νοµό
Ρεθύµνης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο οικισµός την τελευταία 10ετία παρουσίασε πληθυσµιακή
αύξηση µόλις 1%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου οι Αρµένοι αποτελούν ‘κέντρο’
παροχής
εκπαιδευτικών και εµπορικών εξυπηρετήσεων των οικισµών που βρίσκονται δυτικά και νότια του
όρους Βρύσινα. Κατά συνέπεια, στον οικισµό των Αρµένων θα πρέπει, µέσω του σχεδιασµού, να
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του οικιστικού του περιβάλλοντος για να γίνει ελκτικός ως περιοχή α΄
και β΄ κατοικίας. Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται υπό εκπόνηση η Πολεοδοµική Μελέτη του
οικισµού. Σε αυτή θα πρέπει να συµπεριληφθεί και ο Οικισµός Αγ. Γεωργίου γιατί πρακτικά
αποτελούν ενιαία πολεοδοµική ενότητα.

10.2 Οικισµός Αγίου Γεωργίου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 78 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας πολύ µικρός αγροτικός συνοικισµός νότια των Αρµένων, που
αναπτύσσεται γύρω από το νεκροταφείο του στη διασταύρωση των οδικών αξόνων που οδηγούν
από τους Αρµένους στους οικισµούς Κούµοι και Φωτεινός.
Ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί ως (αποµακρυσµένη) γειτονιά του κεντρικού οικισµού
και µε εξαίρεση µια παιδική χαρά δεν εντοπίζονται κεντρικές λειτουργίες/εξυπηρετήσεις.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼69 στρέµµατα (∼52% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼2,6 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼132 στρέµµατα και θεωρείται µεγάλο σε σχέση µε
τον πληθυσµό του (∼1,7 στρµ./κατ.).
Οικιστικό Απόθεµα
Το 56,4% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970. Πρέπει, ωστόσο, να
σηµειωθεί ότι ιδιαίτερα υψηλό (23,7%) είναι και το ποσοστό των κτιρίων ηλικίας έως 10 ετών. Τα
κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (67,3%), είτε διώροφα (32,7%). Από αυτά το 25%
καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 75% µε στέγη (κατά κανόνα κεραµοσκεπή).
Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη.
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Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 58,2% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 30,9% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Στον Άγιο Γεώργιο δεν υπάρχουν
κτίρια µικτής χρήσης. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής των κτιρίων (φέρον οργανισµός),
το 62% είναι από πέτρα, το 20% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και µόνο το 15% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Αρµένων, το 97,7% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 64,8% σχετικά
µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 40,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο. Ως προς
τις ανέσεις, το 96,8% των κατοικιών έχει κουζίνα, το 78,2% λουτρό ή ντους και το 34,9%
κεντρική θέρµανση.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του Αγίου Γεωργίου δεν υπάρχει διαµορφωµένη πλατεία, ούτε χώροι πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές τα σηµαντικότερα προβλήµατα εντοπίζονται στον τοµέα της
αποχέτευσης.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται ζήτηση ακινήτων στη τοπική αγορά, που προέρχεται, κυρίως,
από τους νέους που παραµένουν (πλέον) στον οικισµό. Στην πληθυσµιακή ανάκαµψη του
οικισµού (αύξηση 23,8% κατά την τελευταία δεκαετία) σηµαντικό ρόλο έχει παίξει και το γεγονός
ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Γεωργίου λειτουργούν δυο σηµαντικές µεταποιητικές
µονάδες - µια βιοτεχνία µαρµάρων και µια βιοτεχνία έτοιµου µπετόν - στις οποίες απασχολούνται
αρκετοί αλλοδαποί και κάτοικοι γειτονικών οικισµών. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το καλό
κλίµα της περιοχής, προδιαγράφουν θετικά τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη του Αγίου
Γεωργίου. Σηµειώνεται ότι, ήδη, πολλοί κάτοικοι του οικισµού µετακινούνται καθηµερινά για την
εργασία τους στο Ρέθυµνο γιατί η σχετική χρονοαπόσταση είναι µικρή.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου εκτιµάται ότι θα
αποτελέσει υποδοχέα µόνιµης αλλά και παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως των συνταξιούχων της
κεντρικής Ευρώπης).

10.3 Οικισµός Σωµατά
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 124 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Σωµατάς είναι ένας µικρός αγροτικός οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται κατά
µήκος του βασικού οδικού άξονα που οδηγεί από του Γάλλου στον ‘Αηβασιλιώτικο’5 και τους
Αρµένους. Ο οικισµός συνδέεται µε τον ‘Αηβασιλιώτικο’ και από βορρά, µέσω ενός
δευτερεύοντος - κοινοτικού - δρόµου που οδηγεί στο νεκροταφείο του χωριού. Στη διασταύρωση
αυτού του δρόµου µε τον οδικό άξονα του Γάλλου βρίσκεται το ∆ηµοτικό σχολείο του Σωµατά.
5

Πρόκειται για τον κεντρικό, επαρχιακό δρόµο που διασχίζει το ∆ήµο Ρεθύµνης και συνδέει το ΒΟΑΚ µε το ΝΟΑΚ.
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Χαρακτηριστικό του σχολείου, που έχει σταµατήσει να λειτουργεί και στεγάζει πλέον τον
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, είναι ο µεγάλης έκτασης προαύλιος χώρος του όπου λειτουργεί
µικρή παιδική χαρά. ∆εδοµένου ότι ο οικισµός δε διαθέτει πλατεία, η αυλή του σχολείου αποτελεί
ουσιαστικά το σηµαντικότερο δηµόσιο χώρο του οικισµού. Βόρεια του σχολείου λειτουργεί µικρό
ιδιωτικό µουσείο λαογραφικού χαρακτήρα.
Το ‘κέντρο’ του οικισµού είναι υποτυπώδες και συγκροτείται από δυο καφενεία και την εκκλησία,
στο µέσο περίπου της γραµµικής ανάπτυξης των κατοικιών. Στο νότιο όριο του χωριού λειτουργεί,
επίσης, µια ταβέρνα.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼69 στρέµµατα (∼9% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼1,8 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼813 στρέµµατα και θεωρείται πολύ µεγάλο σε σχέση
µε τον πληθυσµό του (∼6,6 στρµ./κατ.).
Οικιστικό Απόθεµα
Το 76,4% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1970. Τα κτίρια στο σύνολό τους
είναι είτε ισόγεια (72,2%) είτε διώροφα (27,8%). Από αυτά το 63% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το υπόλοιπο 37% µε στέγη. Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα αρχιτεκτονικά
σύνολα προς ανάδειξη.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 66,7% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 20,8% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόλις το 4,2%. Σε
ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής των κτιρίων (φέρον οργανισµός), το 22% είναι από πέτρα,
το 26% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 49% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Αρµένων, το 97,7% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 64,8% σχετικά
µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 40,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο. Ως προς
τις ανέσεις, το 96,8% των κατοικιών έχει κουζίνα, το 78,2% λουτρό ή ντους και το 34,9%
κεντρική θέρµανση.
ΑΒασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του Σωµατά δεν υπάρχουν: πλατεία, χώροι αθλοπαιδιών και χώροι πρασίνου. Η
εκκλησία, επίσης, είναι µικρή και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Επιπλέον, η
έλλειψη δρόµων και πολεοδοµικού σχεδίου στο αδόµητο τµήµα του οικισµού δηµιουργεί
προβλήµατα σε ενδεχόµενη χρήση του.
Όσον αφορά στις τεχνικές υποδοµές, τα σηµαντικότερα προβλήµατα σχετίζονται µε την επάρκεια
του νερού και µε την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης, καθώς σήµερα η κάλυψη των σχετικών
αναγκών γίνεται µε απορροφητικούς βόθρους.
Οικιστική δυναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται ζήτηση ακινήτων στη τοπική αγορά. δεδοµένου ότι κοντά στον
οικισµό λειτουργούν δυο σηµαντικές µεταποιητικές µονάδες. Η λειτουργία αυτών των µονάδων
σε συνδυασµό µε την εγγύτητα του οικισµού στην πόλη του Ρεθύµνου και στο Υστεροµινωικό
Νεκροταφείο των Αρµένων καθώς και το καλό κλίµα προδιαγράφουν θετικά τη µελλοντική
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οικιστική του ανάπτυξη. Ήδη πολλοί κάτοικοι του Σωµατά, λόγω της µικρής χρονοαπόστασης,
µετακινούνται καθηµερινά για την εργασία τους στο Ρέθυµνο.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Σωµατά εκτιµάται ότι θα ανακτήσει το
ρόλο του ως περιοχή µόνιµης κατοικίας (ιδίως των σχετικά χαµηλών εισοδηµατικών
στρωµάτων/εργαζοµένων από την ευρύτερη περιοχή του Ρέθυµνου) και θα αποτελέσει υποδοχέα
β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης).

10.4 Οικισµός Φωτεινού
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 73 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Φωτεινός είναι ένας πολύ µικρός, αγροτικός οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που
αναπτύσσεται νότια των Αρµένων κατά µήκος και εκατέρωθεν της διακλάδωσης του
‘Αηβασιλιώτικου’ µέσω της οποίας ο οικισµός συνδέεται µε τους Αρµένους και το Ρέθυµνο. Σε
κοµβικό/κεντρικό σηµείο του οικισµού (επί του οδικού άξονα που τον διασχίζει) βρίσκεται η
κεντρική πλατεία. Ανατολικά της πλατείας βρίσκεται το κτίριο του ∆ηµοτικού σχολείου, δυτικά
της η εκκλησία, στο κέντρο του οικισµού ένα καφενείο και στη νότια έξοδό του το νεκροταφείο.
Τα τελευταία χρόνια το ∆ηµοτικό σχολείο δε λειτουργεί και ως εκ τούτου στο χώρο του
στεγάζεται πλέον ο τοπικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος. Επίσης στον οικισµό υπάρχει ενετική
κρίνη η οποία χρήζει ανάδειξης .Στην αυλή του σχολείου υπάρχει µικρή παιδική χαρά.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼30 στρέµµατα (∼19% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼2,4 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼159 στρέµµατα και θεωρείται µεγάλο σε σχέση µε
τον πληθυσµό του (∼2,17 στρµ./κατ.).
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 70% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1960 και το 50% µετά το 1970. Τα
κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (68%) είτε διώροφα (32%). Από αυτά το 52%
καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 48% µε στέγη. Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα
αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 58% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 28% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 4%. Σε ό,τι αφορά τα
κύρια υλικά κατασκευής των κτιρίων (φέρον οργανισµός), το 54% είναι από πέτρα, το 36% από
τούβλα/τσιµεντόλιθους και µόνο το 10% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Αρµένων, το 97,7% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 64,8% σχετικά
µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 40,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό δεν υπάρχουν χώροι αθλοπαιδιών, ούτε χώροι πρασίνου.
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Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, τα σηµαντικότερα προβλήµατα σχετίζονται µε την
αποχέτευση και δηµιουργούνται από το γεγονός ότι τα λύµατα παροχετεύονται µε ανοιχτούς
επιφανειακούς αγωγούς σε γειτονικό ρέµα, που βρίσκεται παρά την είσοδο του χωριού.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων, παρά την αύξηση του
πληθυσµού την τελευταία 10ετία.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Φωτεινού εκτιµάται ότι θα διατηρήσει
τον αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων). Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το
ενδεχόµενο στο απώτερο µέλλον να αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως
των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης) στο µέτρο που θα µειώνεται ο κτηνοτροφικός του
χαρακτήρας.
Η ολοκλήρωση του δρόµου Φωτεινού –Παλέ προβλέπεται να δώσει νέα δυναµική στον Οικισµό.

11. Τ.∆. ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
11.1 Οικισµός Γουλεδιανών
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 103 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Τα Γουλεδιανά είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται
µέσα σε µια ρεµατιά και εφάπτεται του οδικού άξονα που οδηγεί από τους Αρµένους προς τις
Πρασιές. Κατά µήκος του οδικού αυτού άξονα εντοπίζονται ένα καφενείο, η εκκλησία του χωριού
και το τέως κοινοτικό κατάστηµα. Στην περίµετρο και νότια του οικισµού βρίσκεται το ∆ηµοτικό
σχολείο, που έχει σταµατήσει πλέον να λειτουργεί.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼25
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης σε ∼ 4,1 κατ./στρεµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 86,4% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν το 1970 και το 60,5% µεταξύ 19191945. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (39,5%) είτε διώροφα (60,5%). Από αυτά το
86% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 14% µε στέγη (κυρίως κεραµίδια). Στον
οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη. Νότια, ωστόσο, του
οικισµού και σε µικρή σχετικά απόσταση έχουν ανακαλυφθεί ερείπια ενός Βυζαντινού και ενός
Μινωϊκού οικισµού, που µπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι τουριστικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 69,1% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 19,8% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 2,5%. Σε ό,τι αφορά
τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 63% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 1,2%
από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 36% από beton-arme.
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Στο σύνολο του Τ.∆. Γουλεδιανών, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 43,8% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 53,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι
δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό των Γουλεδιανών δεν υπάρχουν: πλατεία, χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και
χώροι πρασίνου. Σοβαρό πρόβληµα, ωστόσο, στη διαµονή των κατοίκων δηµιουργεί η ανεπαρκής
συγκοινωνιακή σύνδεση µε την πόλη του Ρεθύµνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, η απουσία κατάλληλου δικτύου αποχέτευσης έχει ως
αποτέλεσµα τη διάθεση των λυµάτων σε βόθρους .
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
∆εν παρατηρείται ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, παρά την ύπαρξη πλούσιου φυσικού
περιβάλλοντος. Επισηµαίνεται ότι την τελευταία 10ετία ο οικισµός των Γουλεδιανών υπέστει
σηµαντική µείωση πληθυσµού (12,7%).
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός των Γουλεδιανών εκτιµάται ότι θα
διατηρήσει τον αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων). Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει
το ενδεχόµενο στο απώτερο µέλλον να αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας
(κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης), στο µέτρο που θα µειώνεται ο
κτηνοτροφικός του χαρακτήρας.

11.2 Οικισµός Γενή
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 32 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-81.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Η Γενή είναι ένας πάρα πολύ µικρός, συνεκτικού χαρακτήρα, οικισµός, ιδιαίτερα αποµονωµένος
που συνδέεται µε ασφαλτόδροµο µε το Σελλί. ∆ιατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά (ως
οικισµός κτηνοτρόφων) και περιλαµβάνει 15 περίπου κατοικίες και µια εκκλησία.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼19
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼ 1,7 κατ./στρεµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 67,8% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν το 1970 και το 39,3% την περίοδο
1919-1945. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (82,1%) είτε διώροφα (17,9%). Από
αυτά το 89% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 11% µε στέγη (κυρίως µε
κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 71,4% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 17,9% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 54% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 3,6% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το
43% από beton-arme.
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Στο σύνολο του Τ.∆. Γουλεδιανών, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 43,8% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 53,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι
δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το σηµαντικότερο πρόβληµα του οικισµού είναι η γεωγραφική του αποµόνωση, που δεν
αναµένεται να αρθεί στον άµεσο χρονικό ορίζοντα . Ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει και στο δίκτυο
αποχέτευσης του Οικισµού.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Το ιδιαίτερα µικρό µέγεθος του οικισµού, σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική του αποµόνωση,
λειτουργούν περιοριστικά όσον αφορά στην περαιτέρω οικιστική του ανάπτυξη. Η ενασχόληση
όµως των κατοίκων του µε την κτηνοτροφία διασφαλίζει την επιβίωσή του. Σηµειώνεται, ότι είναι
από τους λίγους οικισµούς του Νοµού που διατηρεί (σχεδόν) σταθερό τον πληθυσµό του,
τουλάχιστον, από το 1951.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός της Γενή εκτιµάται ότι θα διατηρήσει τον
αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων).
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12. Τ.∆.. ΚΑΡΕΣ

12.1 Οικισµός Καρέ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 79 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Η Καρέ είναι ένας µικρός αγροτικός οικισµός, συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται σε
πλαγιά.
Οι κεντρικές λειτουργίες/εξυπηρετήσεις του οικισµού περιορίζονται σε µια πλατεία και µια
ταβέρνα, που βρίσκονται κατά µήκος του κεντρικού δρόµου του χωριού. Στην ευρύτερη περιοχή
του οικισµού (οδικός άξονας Αρµένοι - Πρασιές) υπάρχουν ακόµη τρεις (3) εκκλησίες.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼70
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης σε ∼ 1,1 κατ./στρεµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 64,7% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970. Τα κτίρια στο σύνολό
τους είναι είτε ισόγεια (73,7%) είτε διώροφα (26,3%). Από αυτά το 89% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το υπόλοιπο (11%) µε στέγη (κυρίως κεραµοσκεπή). Ο οικισµός διαθέτει αξιόλογα
παραδοσιακά σύνολα και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί ως ‘µεσαίας πολιτιστικής αξίας’.
Όσον αφορά στη χρήση, το 79,8% των κτιρίων είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 12,1% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 3% των
κτιρίων. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 55% των κτιρίων είναι
από πέτρα, το 2% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 42% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Καρέ, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 62% είναι σχετικά µεγάλες
(άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 53,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό δεν υπάρχουν: χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, χώροι πρασίνου. Προβλήµατα στη
διαµονή των κατοίκων δηµιουργεί η ανεπαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση του οικισµού µε την
πόλη του Ρεθύµνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, η απουσία δικτύου αποχέτευσης έχει ως αποτέλεσµα την
υπαίθρια διάθεση των λυµάτων. Στον τοµέα της άρδευσης, επίσης, παρατηρείται σηµαντική
ανεπάρκεια (αρδεύσιµου) νερού παρά την ύπαρξη πρόσφορων προς καλλιέργεια εδαφών.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι ο οικισµός
την τελευταία 10ετία εµφανίζει πληθυσµιακή αύξηση κατά 3,9%. Ωστόσο, το καλό κλίµα, το
πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η µικρή χρονοαπόσταση από την πόλη του Ρεθύµνου
προδιαγράφουν θετικά τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη του οικισµού.
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Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός της Καρέ εκτιµάται ότι θα ανακτήσει το
ρόλο του ως περιοχή µόνιµης κατοικίας και θα αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας
(κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης).

12.2 Οικισµός Αµπελακίου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 111 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας - Λειτουργική ∆οµή Οικισµού - Χρήσεις γης
Το Αµπελάκι είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός, συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται
σε πλαγιά.
Σε ό,τι αφορά τις κεντρικές λειτουργίες/εξυπηρετήσεις, δεσπόζει η πλατεία (στο µέσο περίπου του
οικισµού) και περιµετρικά της δυο καφενεία.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼48
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼ 2,3 κατ./στρεµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 62% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970. Τα κτίρια, κατά κανόνα,
είναι ισόγεια (89,5%) και δευτερευόντως διώροφα (8,4%). Από αυτά το 86% καλύπτονται µε
ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 14,2% µε στέγη (κυρίως κεραµίδια). Ο οικισµός διαθέτει
αξιόλογα παραδοσιακά σύνολα και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί ως ‘µεσαίας πολιτιστικής
αξίας’.
Όσον αφορά στη χρήση, το 81,1% των κτιρίων είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 14,7% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 47% των κτιρίων είναι από πέτρα και το 53% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Καρέ, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 62% είναι σχετικά µεγάλες
(άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 53,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες κατοικίες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του Αµπελακίου δεν υπάρχουν: χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και χώροι
πρασίνου. Προβλήµατα στη διαµονή των κατοίκων δηµιουργεί η ανεπαρκής συγκοινωνιακή
σύνδεση του οικισµού µε την πόλη του Ρεθύµνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, η απουσία δικτύου αποχέτευσης έχει ως αποτέλεσµα την
υπαίθρια διάθεση των λυµάτων. Στον τοµέα της άρδευσης, επίσης, παρατηρείται σηµαντική
ανεπάρκεια (αρδεύσιµου) νερού παρά την ύπαρξη πρόσφορων προς καλλιέργεια εδαφών.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι ο οικισµός
την τελευταία 10ετία εµφανίζει πληθυσµιακή αύξηση κατά 2,8%. Ωστόσο, το καλό κλίµα, το
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πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η µικρή χρονοαπόσταση από την πόλη του Ρεθύµνου
προδιαγράφουν θετικά τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη του οικισµού.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Αµπελακίου εκτιµάται ότι θα
ανακτήσει το ρόλο του ως περιοχή µόνιµης κατοικίας και θα αποτελέσει υποδοχέα
β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης).

13. Τ.∆. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ
13.1 Οικισµός Κάστελλου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 97 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Οριοθετηµένος/Π.∆. 19-10-1978/Π.∆. 24-04-1985/Π.∆.
09-08-1995.
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Κάστελλος είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός που συγκροτείται από δύο µικρούς και
διακεκριµένους οικιστικούς πυρήνες, συνεκτικού χαρακτήρα. Οι τελευταίοι είναι δοµηµένοι κατά
µήκος του οδικού άξονα που οδηγεί από τον ‘Αηβασιλιώτικο’ στον οικισµό του Άνω
Βαλσαµόνερου (∆ήµος Νικηφόρου Φωκά). ∆ιακριτικό γνώρισµα των δυο αυτών πυρήνων είναι η
ύπαρξη οικιστικών συνόλων ενετικού χαρακτήρα.
Όσον αφορά στις λειτουργίες/εξυπηρετήσεις, κατά µήκος του οδικού άξονα που διασχίζει τον
οικισµό εντοπίζονται δυο πλατείες (µια για κάθε οικιστικό σύνολο) και δύο ταβέρνες. Στην
περίµετρο των δυο οικιστικών πυρήνων βρίσκεται το ∆ηµοτικό σχολείο του χωριού και µια
παιδική χαρά. Το κτίριο του ∆ηµοτικού , δεδοµένου ότι το σχολείο τα τελευταία χρόνια έχει
σταµατήσει να λειτουργεί, έχει µετατραπεί σε Μουσείο Βελανιδιάς µε χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leader+, το οποίο θα στεγάσει µουσείο βελανιδιάς, βοτάνων κ.λπ.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼50 στρέµµατα (∼29% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼1,9 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼172 στρέµµατα και θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλο σε
σχέση µε τον πληθυσµό του (∼1,8 στρµ./κατ.).
Οικιστικό Απόθεµα
Το 53,7% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970. Τα κτίρια στο σύνολό
τους είναι είτε ισόγεια (49,5%) είτε διώροφα (50,5%). Από αυτά το 48% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το υπόλοιπο 52% µε στέγη (κατά κανόνα κεραµίδια). Τα οικιστικά σύνολα της
ενετικής εποχής που υπάρχουν στον οικισµό έχουν υποστεί µε το πέρασµα του χρόνου τέτοια
αλλοίωση ώστε σήµερα ελάχιστα από τα κτίριά τους διατηρούν τον αρχικό αρχιτεκτονικό τους
χαρακτήρα.
Όσον αφορά στη χρήση, το 73,1% των κτιρίων είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 16,1% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 58% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 19% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το
23% από beton-arme.
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Στο σύνολο των κατοικιών, το 100% είναι ιδιωτικές, το 56,4% είναι σχετικά µεγάλες (άνω των
τεσσάρων δωµατίων) και το 31,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του Κάστελλου δεν υπάρχουν χώροι αθλοπαιδιών ούτε χώροι πρασίνου. Η
ανακαίνιση, ωστόσο, του ∆ηµοτικού σχολείου και η µετατροπή του σε Μουσείο Βελανιδιάς και η
ανάπλαση/αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής µπορεί να αποτελέσει για τον οικισµό αξιόλογο
χώρο πολιτισµού-αναψυχής.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, τα σηµαντικότερα προβλήµατα σχετίζονται µε την
αποχέτευση και ειδικότερα την έλλειψη σχετικού δικτύου. Ως εκ τούτου, η κάλυψη των αναγκών
γίνεται µε βόθρους, Προβλήµατα δηµιουργεί, επίσης, και η παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ζήτηση ακινήτων στη τοπική αγορά. Η ζήτηση αυτή
προέρχεται, κυρίως, από τους νέους που παραµένουν πλέον στον οικισµό, γεγονός που
πιστοποιείται και από την πληθυσµιακή αύξηση (10,2%) του οικισµού στην τελευταία απογραφή.
Επιπλέον, η θέα, το κλίµα, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και η µικρή χρονοαπόσταση από
την πόλη του Ρεθύµνου και την τουριστική ζώνη του Πλακιά καθιστούν τον οικισµό ελκτικό τόπο
µόνιµης κατοικίας για σηµαντικό αριθµό Ελλήνων και αλλοδαπών. Στην περιοχή έχει αρχίσει ήδη
η ανοικοδόµηση συγκροτήµατος κατοικιών, σηµατοδοτώντας ουσιαστικά την αναµενόµενη,
περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη του Κάστελλου.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Καστέλλου εκτιµάται ότι θα ανακτήσει
το ρόλο του ως περιοχή µόνιµης κατοικίας και θα αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής
κατοικίας (κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης). Σηµειώνεται ότι η αξιοποίηση του
γειτονικού βελανιδοδάσους και η δηµιουργία µουσείου βελανιδιάς/παλιών πρακτικών (βότανα
κλπ.) δύναται να καταστήσει τον οικισµό προορισµό εναλλακτικών µορφών τουρισµού
(περιπατητικό κ.ο.κ.).
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14. Τ.∆. ΚΟΥΜΩΝ
14.1 Οικισµός Κούµων
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 173 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Οι Κούµοι είναι ένας αγροτικός και συνεκτικού χαρακτήρα οικισµός. Η περιοχή κατοικίας
αναπτύσσεται γύρω από ένα ύψωµα και στο δακτύλιο που δηµιουργείται από τον οδικό άξονα
(διακλάδωση του ‘Αηβασιλιώτικου’) που οδηγεί από τους Αρµένους (νότια) προς
Παλαιόλουτρα/Αγκουσελιανά και τον περιφερειακό δρόµο του οικισµού. Στην κορυφή του
υψώµατος βρίσκεται το ∆ηµοτικό σχολείο, µε αξιόλογης έκτασης και θέας προαύλιο χώρο. Στο
κτίριο του σχολείου, που έχει σταµατήσει να λειτουργεί, στεγάζεται πλέον ο Πολιτιστικός
Σύλλογος (‘Άγιος Γεώργιος’) του χωριού. Στις διασταυρώσεις των προαναφερθέντων δρόµων
σχηµατίζονται δυο µικρές πλατείες. Στον οικισµό εντοπίζονται τέσσερις εκκλησίες, δυο καφενεία,
ένα ξυλουργείο, ένα τυροκοµείο και το πρώην κοινοτικό κατάστηµα. Ο οικισµός διαθέτει, επίσης,
και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼63
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼ 2,7 κατ./στρεµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 55,9% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1970. Πρόκειται, κατά κανόνα, για
ισόγεια (42,1%) ή διώροφα (57%) κτίρια, από τα οποία το 64% καλύπτονται µε δώµα και το
υπόλοιπο 36% µε στέγη (κυρίως κεραµοσκεπή). Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα
αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη. Η διαπλάτυνση ωστόσο των κεντρικών δρόµων και η
κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης του προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 74,8% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 14% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 3,7%. Σε ό,τι αφορά
τα κύρια υλικά κατασκευής των κτιρίων (φέρον οργανισµός), το 60% είναι από πέτρα, το 13%
από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 27% από beton-arme.
Στο σύνολο των κατοικιών, το 100% είναι ιδιωτικές, το 58,1% είναι σχετικά µεγάλες (άνω των
τεσσάρων δωµατίων) και το 31,4% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό των Κούµων δεν υπάρχουν: χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.
Ο προαύλιος χώρος του ∆ηµοτικού σχολείου, ωστόσο, µε κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση
µπορεί να αποτελέσει αξιόλογο χώρο αναψυχής και πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, ο οικισµός αντιµετωπίζει προβλήµατα στους τοµείς της
ύδρευσης, της αποχέτευσης και της άρδευσης. Ειδικότερα, το δίκτυο ύδρευσης λόγω παλαιότητας
χρήζει άµεσης αντικατάστασης ή ανανέωσης ενώ οι ανάγκες της αποχέτευσης λόγω έλλειψης
σχετικού δικτύου καλύπτονται µε βόθρους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι βόρεια του οικισµού
λειτουργούν ήδη γεωτρήσεις µέσω των οποίων υδροδοτούνται πολλοί οικισµοί της ευρύτερης
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περιοχής καθώς και το Ρέθυµνο. Η άρδευση, επίσης, παρά την ύπαρξη πρόσφορων εδαφών και
άφθονου νερού δεν γίνεται µε οργανωµένο δίκτυο µε αποτέλεσµα να προκαλείται σπατάλη
(αρδεύσιµου) νερού και να δηµιουργούνται προβλήµατα στο πότισµα των αιγοπροβάτων της
περιοχής.
Οικιστική ∆υναµική
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ζήτηση ακινήτων στη τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι στην
απογραφή του 2001 ο πληθυσµός του οικισµού µειώθηκε κατά 16,8%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός των Κούµων εκτιµάται ότι θα διατηρήσει
τον αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων). Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το
ενδεχόµενο στο απώτερο µέλλον να αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως
των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης), στο µέτρο που θα µειώνεται ο κτηνοτροφικός του
χαρακτήρας.
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15. Τ.∆. ΜΑΡΟΥΛΑ
15.1 Οικισµός Μαρουλά
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 192 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 19-10-1978/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Μαρουλάς είναι ένας αγροτικός οικισµός, συνεκτικού χαρακτήρα, που είναι δοµηµένος µεταξύ
δυο ρεµάτων, σε θέση µε αξιόλογη θέα στον Αδελοπηγιανό Κάµπο. Έχει έντονα παραδοσιακό
χαρακτήρα, όπως πιστοποιείται από τα χαρακτηριστικά των κτισµάτων του και τη δεσπόζουσα
παρουσία ενός εκ των δυο ‘πύργων’ που διασώζονται. Στον οικισµό ξεχωρίζουν επίσης τα ερείπια
µιας µεγάλης πετρόχτιστης φάµπρικας (ελαιοτριβείο), το ‘∆εσποτικό’ (κτίσµα µε αξιόλογη θέα
που σε παλαιότερες εποχές φιλοξενούσε τον Επίσκοπο της περιοχής) καθώς και τα ερείπια από τις
µεγάλες κατοικίες εύπορων Τούρκων που διέµεναν εκεί. Για αυτό εξάλλου ο οικισµός του
Μαρουλά θεωρούνταν πριν από λίγα χρόνια (ίσως) ο πλέον αξιόλογος σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ο οικισµός διασχίζεται από τον ‘κεντρικό’ δρόµο που τον συνδέει µε το Ρέθυµνο, κατά µήκος του
οποίου εντοπίζονται τρία (3) πλατώµατα και µια σχετικά µεγαλύτερη πλατεία. Σε αυτή τη
διαδροµή βρίσκονται συγκεντρωµένες και όλες οι ‘κεντρικές’ λειτουργίες του οικισµού: η
εκκλησία, µια ταβέρνα, δυο καφενεία, ένα εµπορικό κατάστηµα και το κοινοτικό κατάστηµα.
Στην έξοδο του οικισµού και πριν από το γειτονικό συνοικισµό του ∆ίλοφου (ΠΟ.Σ.∆.Υ.ΝΟ.Ρ)
βρίσκεται το νεκροταφείο. Στο βόρειο-ανατολικό άκρο του οικισµού βρίσκεται το κτίριο του
∆ηµοτικού σχολείου, που πλέον λειτουργεί ως Νηπιαγωγείο.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼58
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼3,3 κατ./στρεµ.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 70,9% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και από αυτά το 61,1%
προ του 1919. Πρόκειται κατά κανόνα για ισόγεια (41%) ή διώροφα (56,3%) κτίρια, από τα οποία
το 51% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 48% µε στέγη (κυρίως µε κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 71,9% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 16,3% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόλις το 3,1%.
Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 74% των κτιρίων είναι από
πέτρα, το 1,4% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 25% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Μαρουλά, όλες οι κατοικίες (100%) είναι ιδιωτικές. Από αυτές το 55,7%
είναι σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 32,7% δεν κατοικούνται µόνιµα.
Είναι δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο..
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης δηµιουργεί η ελεύθερη
απορροή των λυµάτων της αποχέτευσης στα δυο γειτονικά ρέµατα.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
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Ο οικισµός του Μαρουλά, µετά την έντονη πληθυσµιακή συρρίκνωση που υπέστη µεταπολεµικά,
την τελευταία 20ετία φαίνεται να σταθεροποιεί τον πληθυσµό του καθώς πολλοί από τους νέους
(τα νέα ζευγάρια) λόγω των υψηλών τιµών γης στην πόλη του Ρεθύµνου παραµένουν στον
οικισµό. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του Μαρουλά εξακολουθεί να εµφανίζεται ζήτηση
ακινήτων τόσο από Έλληνες, όσο και από αλλοδαπούς επενδυτές.
Ο οικισµός του Μαρουλά και η ευρύτερη από αυτόν περιοχή εξακολουθεί να διαθέτει τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που θα του επιτρέψουν να καταστεί πόλος έλξης/προορισµός διεθνούς
τουριστικού ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι η αναπτυξιακή του πορεία κατά την τελευταία
20ετία δεν ήταν η αναµενόµενη. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου
εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να έλκει όλο και µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών (ιδίως από την
τουριστική/παραλιακή ζώνη), λόγω του παραδοσιακού του χαρακτήρα, της θέσης του και της
θέας που προσφέρει, και θα αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας.

15.2 Οικισµός ∆ίλοφου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 26 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Οικοδοµικός Συνεταιρισµός ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων Νοµού Ρεθύµνης (ΠΟΣ∆ΥΝΟΡ),
Έγκριση Σχεδίου Πόλης: Π.∆. 25.04.1989 (ΦΕΚ 307/∆/1989),
Τροποποίηση: Υπ’ αρ. 2555/20.06.1990 Απόφαση Νοµάρχη
(ΦΕΚ 332/∆/04.07.1990).
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Η έκταση που καταλαµβάνει το σχέδιο πόλης του οικοδοµικού συνεταιρισµού ΠΟΣ∆ΥΝΟΡ
(∆ίλοφο) έχει δοµηθεί επαρκώς και αποτελεί και έµπρακτά έναν πολεοδοµικά συγκροτηµένο
οικισµό.
Λειτουργικά, ο οικισµός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε κατοικία του να έχει θέα προς τον κάµπο
και τη θάλασσα και κατά το δυνατό οπτική επαφή µε τον παραδοσιακό οικισµό του Μαρουλά.
Μάλιστα, ορισµένοι από τους κεντρικούς του δρόµους έχουν χαραχθεί µε άξονα το γειτονικό
(παραδοσιακό) οικισµό.
Θεσµικά, η µόνη επιτρεπόµενη χρήση σε όλα τα οικόπεδα του σχεδίου είναι η ‘κατοικία’. Σε
καθένα από αυτά (∼130 οικόπεδα) επιτρέπεται µόνο η ανέγερση διώροφης κατοικίας, µέγιστης
επιφάνειας 150 τ.µ. Στο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού προβλέπονται, επίσης, και ορισµένες
κοινωφελείς χρήσεις, που δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί.
Παρά την ισχύ ειδικού µορφολογικού κανονισµού, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ιδιαίτερη
‘ογκοπλαστική’ των κτιρίων των παραδοσιακών οικισµών της περιοχής, ο νέος αυτός οικισµός δε
διακρίνεται για το ενιαίο/αυστηρό ύφος των κατασκευών του.
Οικιστικό Απόθεµα
Το σύνολο των κτιρίων του οικισµού (100%) χρονολογούνται µετά το 1990 και το 81,3% µετά το
1996. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (12,5%) είτε διώροφα (87,5%). Από αυτά το
94% καλύπτονται µε στέγη (κεραµίδια) και το υπόλοιπο 6% µε ταράτσα (δώµα).
Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής, το 100% των κτιρίων είναι σύγχρονες, πολυτελείς
κατασκευές (βίλες) µε φέρονται οργανισµό από beton-arme.
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Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του ∆ίλοφου οι ελεύθεροι χώροι (πλατείες, κ.λπ.) που προβλέπει το ρυµοτοµικό του
σχέδιο έχουν τεθεί σε κοινή χρήση και οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπό διαµόρφωση.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, τα σηµαντικότερα προβλήµατα σχετίζονται µε την
αποχέτευση που καλύπτεται µε βόθρους. Προβλέπεται, ωστόσο, η ένταξη και αυτού του οικισµού
στο ευρύτερο δίκτυο της πόλης του Ρεθύµνου (∆ΕΥΑΡ).
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός του ∆ίλοφου εµφανίζει αξιόλογη οικιστική δυναµική (µόνιµη
κατοικία), παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των ιδρυτικών του µελών δεν είχαν πρόθεση
άµεσης οικοδόµησης των ‘µερίδων’ τους και ο οικισµός είχε αυτό-χαρακτηριστεί ως
‘παραθεριστικός’.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του ∆ίλοφου λειτουργεί ήδη και φιλοδοξεί
ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ‘προνοµιακό’ προάστιο (µόνιµης) κατοικίας, σε σχετικά ορεινή
περιοχή, µε θέα στη θάλασσα και κατασκευές υψηλών προδιαγραφών (κατά το πρότυπο της
Φιλοθέης, Κηφισιάς, Εκάλης, κ.ο.κ.). Η ενδεχόµενη λειτουργία οργανωµένων εγκαταστάσεων
golf σε µικρή απόσταση από τον οικισµό εκτιµάται ότι θα οδηγήσει στη ραγδαία οικιστική του
ανάπτυξη, µε άµεσο επακόλουθο την πολεοδοµική του ολοκλήρωση.

16. Τ.∆. ΟΡΟΥΣ
16.1 Οικισµός Όρους
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 81 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981.

Χαρακτήρας - Λειτουργική ∆οµή Οικισµού - Χρήσεις γης
Ο οικισµός του Όρους είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός που συγκροτείται από τρεις
διακεκριµένους και συνεκτικού χαρακτήρα οικιστικούς πυρήνες. Οι τελευταίοι είναι δοµηµένοι
πάνω σε λόφο µε σηµαντική κλίση. Η πρόσβαση στον οικισµό εξασφαλίζεται µέσω αγροτικού
δρόµου που συνδέεται (νότια) µε τον οδικό άξονα Αρµένοι-Πρασιές και από δρόµο δυτικά προς
∆ρυγιαδέ.
Σε ό,τι αφορά τις κεντρικές λειτουργίες/εξυπηρετήσεις, κατά µήκος του κεντρικού δρόµου του
οικισµού εντοπίζονται δυο πλατείες (στους δυο από τους τρεις οικιστικούς πυρήνες), µια ταβέρνα,
το πρώην κοινοτικό κατάστηµα - που πλέον χρησιµοποιείται ως αγροτικό ιατρείο και πολιτιστικός
σύλλογος - και το ∆ηµοτικό σχολείο.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼36
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼ 2,2 κατ./στρµ.
Οικιστικό Απόθεµα
Το 73,3% των κτιρίων του χρονολογούνται πριν από το 1970. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι
είτε ισόγεια (61,7%) είτε διώροφα (38,3%). Από αυτά το 85% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα)
και το υπόλοιπο (15%) µε στέγη (κυρίως κεραµίδια). Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα
αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη.
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Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 65% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 26,7% είναι
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Στον οικισµό δεν υπάρχουν κτίρια µικτής χρήσης.
Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 52% των κτιρίων είναι από
πέτρα, το 10% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 37% από beton-arme.
Στο σύνολο των κατοικιών, το 100% είναι ιδιωτικές, το 60% είναι σχετικά µεγάλες (άνω των
τεσσάρων δωµατίων) και το 31,1% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό του Όρους δεν υπάρχουν: χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, απαιτείται καταρχήν άµεση επέκταση του δικτύου ύδρευσης
και αποχέτευσης προκειµένου να καλυφτούν οι ανάγκες του οικισµού ενώ στον τοµέα της
άρδευσης σηµαντικά προβλήµατα δηµιουργούνται από το γεγονός ότι τα περιµετρικά περιβόλια
του οικισµού είναι εκτός δικτύου υδροδότησης. Άµεσης προτεραιότητας θεωρείται, επίσης, η
βελτίωση της πρόσβασης στον ‘Αηβασιλιώτικο’ που θα µειώσει σηµαντικά τη χρονοαπόσταση
από την πόλη του Ρεθύµνου, η ασφαλτόστρωση τµηµάτων του κύριου οδικού δικτύου του
οικισµού καθώς και η δηµιουργία περιµετρικού δρόµου για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων
των αιγοπροβάτων.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, παρά τη σηµαντική
πληθυσµιακή µείωση (28,9%) του οικισµού στην απογραφή του 2001. Η θέα, το κλίµα, το
αυθεντικό φυσικό περιβάλλον και η µικρή χρονοαπόσταση από την πόλη του Ρεθύµνου και την
τουριστική ζώνη του Πλακιά καθιστούν τον οικισµό ελκτικό ως τόπο κατοικίας, κυρίως
παραθεριστικού χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Όρους εκτιµάται ότι θα ανακτήσει το
ρόλο του ως περιοχή µόνιµης κατοικίας και θα αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας
(κυρίως των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης).
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17. Τ.∆. ΠΡΑΣΙΩΝ
17.1 Οικισµός Πρασιών
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 115 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Οι Πρασιές είναι ένας µικρός, συνεκτικού χαρακτήρα, οικισµός που διατηρεί τα παραδοσιακά του
χαρακτηριστικά παρά τα εµφανή δείγµατα εγκατάλειψης που παρουσιάζει. Τα τελευταία χρόνια
ορισµένα από τα παραδοσιακά του κτίσµατα έχουν επισκευαστεί και χρησιµοποιούνται ως
‘τουριστικά’ καταλύµατα, ενώ έχει ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης της κεντρικής πλατείας,
και η µελέτη ανάπλασης και ανάδειξης των όψεων των παραδοσιακών κτιρίων που την
περιβάλλουν και της βρύσης που βρίσκεται σε αυτή.
Το ‘κύριο σώµα’ του οικισµού αναπτύσσεται σε µικρή απόσταση από την επαρχιακή οδό
Αµαρίου ενώ το (υποτυπώδες) ‘κέντρο’ του οργανώνεται στο σηµείο επαφής του µε αυτή. Εκεί
βρίσκεται το (µοναδικό) καφενείο του χωριού και η κεντρική του πλατεία, µε την εκκλησία του
Αγίου Αντωνίου. Σε µικρή απόσταση, νότια επί του επαρχιακού δρόµου, βρίσκεται το
νεκροταφείο ενώ βόρεια, και σε απόσταση ∼500 µ. από τον οικισµό, λειτουργεί ξενώνας (4
διαµερίσµατα). Μέσα στον οικισµό, σε ανακαινισµένο κτίσµα, λειτουργεί ένας ακόµη ξενώνας (6
δωµάτια). Ο οικισµός διαθέτει και µια δεύτερη πλατεία που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του
Χριστού. Σηµαντική έκταση εντός του οικισµού καταλαµβάνει το κτήµα του γιατρού Μαρούλη
(ιδιοκτησίας Σηφουνάκη), που περιλαµβάνει παλαιό κτίσµα σηµαντικής έκτασης. Στο νότιο άκρο
του οικισµού βρίσκεται το κτίριο του ∆ηµοτικού σχολείου, µε µεγάλο προαύλιο χώρο, που
ελλείψει µαθητών δε λειτουργεί. Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε
∼31 στρέµµατα (∼19% της οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼3,7 κατ./στρµ.
Το εµβαδόν της οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼162 στρέµµατα και θεωρείται
µεγάλο σε σχέση µε τον πληθυσµό του (∼1,4 στρµ./κατ.).
Στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του ΥΠΕΧΩ∆Ε αναπλάστηκε η
κεντρική πλατεία του Οικισµού. Επίσης µε έργο που υλοποιήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση
Ρεθύµνου έγινε ανάπλαση στους κεντρικούς δρόµους του οικισµού µέσω της κατασκευής
περιµετρικών λιθόκτιστων τοίχων.

Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 64,3% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και από αυτά το 48,4% την
περίοδο 1919-1945. Πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για ισόγεια (39,7%) και διώροφα (60,3%) κτίρια,
από τα οποία το 95% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το 5% µε στέγη (κεραµίδια).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 74,6% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 14,3% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης (ως καταστήµαταγραφεία) είναι µόλις το 1,6%. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το
60% των κτιρίων είναι από πέτρα και το 40% από beton-arme.

p

51

Στο σύνολο του Τ.∆. Πρασιών, όλες οι κατοικίες (100%) είναι ιδιωτικές. Από αυτές το 77,9%
είναι σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 65,3% δεν κατοικούνται µόνιµα.
Είναι δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στις Πρασιές τα σηµαντικότερα προβλήµατα σχετίζονται µε την ύδρευση του οικισµού κατά τους
θερινούς µήνες λόγω έλλειψης πόσιµου νερού και µε το γεγονός ότι το δίκτυο αποχέτευσης (αν
και διέρχεται από όλα τα σπίτια) δεν έχει συνδεδεθεί ακόµα µε το δίκτυο του Ρεθύµνου. Ο δρόµος
δυτικά του Οικισµού που οδηγεί σήµερα σε αδιέξοδο θα πρέπει να διανοιχθεί ώστε να συνδεθεί
µε τον δρόµο προς Αµάρι.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός των Πρασιών δεν εµφανίζει αξιόλογη ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων, γεγονός
εξάλλου που πιστοποιείται και από τη συνεχιζόµενη σηµαντική µείωση του πληθυσµού του, η
οποία την τελευταία 10ετία ξεπέρασε το 40%.
Με δεδοµένο το µικρό µέγεθος και τη γεωγραφική αποµόνωση του οικισµού, τα νέα ζευγάρια δεν
παραµένουν σε αυτόν αλλά εξακολουθούν να εγκαθίστανται στο Ρέθυµνο. Ως εκ τούτου, στο
πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου οι Πρασιές εκτιµάται ότι θα ‘επιβιώσουν’ κυρίως ως
‘παραθεριστικός οικισµός’ (κυρίως αλλοδαπών) δεδοµένου ότι διαθέτουν σηµαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα σε αυτόν τον τοµέα.
Με χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προβλέπεται να υλοποιηθεί άµµεσα , το έργο ανάπλασης
όλων των κοινοχρήστων- δηµόσιων χώρων εντός του οικισµού των Πρασσών, το οποίο θα
συµβάλει στην ουσιαστική προστασία, συντήρηση και προβολή του παραδοσιακού δυναµικού του
οικισµού.

18. Τ.∆. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
18.1 Οικισµός Ρουσσοσπιτίου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 374 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Ρουσσοσπίτι είναι ένας µεσαίου µεγέθους και συνεκτικού χαρακτήρα οικισµός, που
διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτη την πολεοδοµική του δοµή όχι όµως και τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά των κτιρίων καθώς πολλά από αυτά µε το πέρασµα του χρόνου έχουν υποστεί
σηµαντικές αλλοιώσεις. Παρόλα αυτά, ο οικισµός έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός, ‘µεσαίας
πολιτιστικής αξίας’.
Ο οικισµός είναι κτισµένος σε υψόµετρο ~300µ. (µεταξύ δύο ρεµάτων/φαραγγιών) στην πλαγιά
του όρους Βρύσινα και σε µια έκταση µε κλίση και αξιόλογη θέα προς την πόλη του Ρεθύµνου,
τον κάµπο και το πέλαγος. Η πρόσβαση στον οικισµό γίνεται µε ασφαλτοστρωµένο δρόµο που
ξεκινά από το Ρέθυµνο, διασχίζει τον οικισµό και σε απόσταση ∼1,5 km συναντά το δρόµο που
οδηγεί στο Χρωµοναστήρι και την επαρχιακή οδό Αµαρίου, ολοκληρώνοντας το κύκλωµα
Ρέθυµνο- Ρουσσοσπίτι- Ρέθυµνο.
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Στον οικισµό του Ρουσσοσπιτίου καθορίστηκαν ιδιαίτερα µεγάλα όρια. Μέσα σε αυτά
διακρίνονται ‘περιοχές’, µε εντελώς διαφορετικά δοµικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι αυτή
που καταλαµβάνει ο ‘παλιός’ οικισµός, όπως ιστορικά αναπτύχθηκε µέχρι τη δεκαετία του ’80 και
η δεύτερη είναι η περιοχή ‘επέκτασης’ που δοµήθηκε κυρίως µετά την οριοθέτηση του οικισµού,
µε σχετική απόφαση Νοµάρχη (σύµφωνα µε το Π.∆. της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) που αφορά
στον «τρόπο καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους…» και
ιδιαίτερα στους λεγόµενους ‘στάσιµους’ οικισµούς!).
Ο «παλιός» οικισµός του Ρουσσοσπιτίου περιλαµβάνει τις γειτονιές: Πάνω Ρούγα, Κάτω Ρούγα
και Μεσοχώρι, είναι κτισµένος µέχρι το χείλος του φαραγγιού, που αποτελεί το ανατολικό του
όριο, και διασχίζεται από τον επαρχιακό δρόµο. Είναι συνεκτικού χαρακτήρα και καταλαµβάνει
ένα µικρό ποσοστό της οριοθετηµένης έκτασης. Αρκετά κτίρια, έχουν κατασκευαστεί προ του
1923, είναι ισόγεια ή διώροφα και είναι δοµηµένα (κατά κανόνα) µε το σύστηµα των ‘πτερύγων’.
Εφάπτονται δηλ. µεταξύ τους κατά τµήµατα δηµιουργώντας αυλές, γύρω από τις οποίες ακόµα
και σήµερα οργανώνονται οι επιµέρους χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες µιας αγροτικής
οικογένειας (αποθήκη, στάβλος, κοτέτσι, κ.λπ.). Η πρόσοψη της κατοικίας, συνήθως,
τοποθετείται επί της οριογραµµής του δρόµου, χωρίς ‘πρασιά’, δίνοντας συχνά την αίσθηση της
‘συνεχούς’ δόµησης. Η πολεοδοµική δοµή του ‘παλιού’ οικισµού διατηρεί τον παραδοσιακό της
χαρακτήρα µε τους ακανόνιστους δρόµους, αυξοµειούµενου πλάτους, που διαπλέκονται µεταξύ
τους χωρίς ωστόσο ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς (π.χ. πλατεία). Οι κεντρικές
λειτουργίες/εξυπηρετήσεις αναπτύσσονται κατά µήκος της επαρχιακής οδού, από το Ηρώο ως το
(πρώην) κοινοτικό κατάστηµα. Από αυτές ξεχωρίζουν, ειδικότερα, οι εξής: (α) στο Μεσοχώρι, επί
του επαρχιακού δρόµου, η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής µε συνοδευτικό κτίριο στην αυλή
της, καφενείο, το παλιό κοινοτικό κατάστηµα, το πλάτωµα του Ηρώου, το ∆ηµοτικό Σχολείο, τρία
καφενεία και ιδιωτικό ελαιουργείο, (β) στην Κάτω Ρούγα, η εκκλησία της Παναγίας (στους
τοίχους της οποίας σώζονται αγιογραφίες), παρακείµενο ιδιωτικό ελαιουργείο (τα απόβλητα του
οποίου οδηγούνται µε λάστιχο στο παρακείµενο ρέµα και συγκεντρώνονται σε ειδικό λάκκο
εξάτµισης για τον περιορισµό και έλεγχο της ρύπανσης), βορειότερα του ελαιουργείου, προς την
ίδια ρεµατιά, λειτουργεί ξυλουργείο και δυτικά από αυτό, ο δρόµος οδηγεί στην παλιά
βενετσιάνικη βρύση που εξυπηρετούσε τον ‘παραδοσιακό’ οικισµό, (γ) στην Πάνω Ρούγα,
λειτουργεί ένα (1) καφενείο στο ισόγειο κατοικίας και νοτιότερα µια µικρής κλίµακας τουριστική
επιχείρηση (ενοικιαζόµενων τουριστικών κατοικιών µε πισίνα).
Η περιοχή του ‘νέου οικισµού’ περιλαµβάνει, αντίστοιχα, τις γειτονιές: Κοπράνα, Νεκροταφείου,
Χαλίκια, Πεντάρη Γεροκολύµπου, Παπαδακίου Κεφάλι, κ.ά. Η περιοχή αυτή περιβάλλει τον
‘παλιό’ οικισµό - κυρίως από νότο και δύση - και είναι αραιοδοµηµένη, µε µεγάλες, ενιαίες και
ενίοτε πλήρως αδόµητες εκτάσεις. Στη γειτονιά του Νεκροταφείου και στο δρόµο που οδηγεί σε
αυτό βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πιστωτικού Συνεταιρισµού (ΑΠΣ), νότια του
ΑΠΣ κατασκευάζεται µικρή ξενοδοχειακή µονάδα (~30 κλινών) ενώ το ίδιο το Νεκροταφείο έχει
συµπεριληφθεί στα όρια του οικισµού(!). Νοτιότερα λειτουργεί µικρή τουριστική επιχείρηση,
ενοικιαζόµενων (πολυτελών) τουριστικών κατοικιών µε πισίνα καθώς και η (µοναδική) ταβέρνα
του οικισµού. Στο Χαλικιά βρίσκεται το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, το γήπεδο του µπάσκετ,
το δηµοτικό αλσύλιο (πευκοδάσος) κι απέναντι από αυτά το (νέο) Νηπιαγωγείο. Νοτιότερα ο
δρόµος καταλήγει στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο Γεροκόλυµπο, που βρίσκεται νότια και
ανατολικά του ‘παλιού’ οικισµού, λειτουργεί η τρίτη τουριστική επιχείρηση του οικισµού µε
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ενοικιαζόµενες τουριστικές κατοικίες και νοτιότερα, στο όριο των 800µ. από το κέντρο (εκκλησία
Αγ. Παρασκευής) ξυλουργικό εργοστάσιο.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼293 στρέµµατα (∼40% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼1,2 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼730 στρέµµατα και θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλο σε
σχέση µε τον πληθυσµό του (∼1,9 στρµ./κατ.).
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 60,1% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1970 και από αυτά το 17,6% την
πενταετία 1991-1995. Τα κτίρια κατά κανόνα είναι ισόγεια (43,7%) και διώροφα (55,1%). Από
αυτά το 83% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 17% µε στέγη.
Ο οικισµός διαθέτει αξιόλογα αρχιτεκτονικά/παραδοσιακά σύνολα, παρά τη σηµαντική αλλοίωση
που υπέστη µε το πέρασµα του χρόνου, και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί ως ‘µεσαίας
πολιτιστικής αξίας’. Συγκεκριµένα, στον ‘παλιό’ οικισµό ξεχωρίζουν λίγα κτίσµατα µε
βενετσιάνικα ή/και τούρκικα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, µάλιστα, έχει πρόσφατα
αναστυλωθεί από τους (αλλοδαπούς) ιδιοκτήτες του. Επιπλέον, στα όρια του οικισµού βρίσκεται
βυζαντινή εκκλησία αφιερωµένη στη Παναγία και µια βρύση που φέρεται ότι είναι βενετσιάνικη,
χωρίς ωστόσο να είναι κηρυγµένη ως ‘διατηρητέα’.
Όσον αφορά στη χρήση, το 79,6% των κτιρίων είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 11,4% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι το 4,1%. Σε ό,τι αφορά τα
κύρια υλικά κατασκευής των κτιρίων (φέρον οργανισµός), το 34% είναι από πέτρα, το 5,3% από
τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 60% από beton-arme.
Στο σύνολο των κατοικιών, το 100% είναι ιδιωτικές, το 29,6% είναι σχετικά µεγάλες (άνω των
τεσσάρων δωµατίων) και το 37,2% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή
δευτερεύουσες και κατοικίες για ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στον οικισµό απουσιάζουν εκτεταµένοι κοινόχρηστοι χώροι. Ανεπαρκείς είναι επίσης οι χώροι
στάθµευσης και το οργανωµένο δίκτυο πεζοδρόµων.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει πλήρως τον οικισµό και η
υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις µικρής παροχής που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του
Τ.∆. Ρουσσοσπιτίου. Η ποσότητα του νερού είναι επαρκής, ωστόσο λόγω της ραγδαίας αύξησης
του πληθυσµού εκτιµάται ότι θα υπάρξει έλλειψη στο άµεσο µέλλον. Έχει ολοκληρωθεί η
σύνδεση του δικτύου ύδρευσης µε το αντίστοιχο της ∆ΕΥΑΡ, που καλύπτει τις ανάγκες της πόλης
του Ρεθύµνου. Στον οικισµό λειτουργεί παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης, µε αποδέκτη σηπτικό
και απορροφητικό βόθρο, βόρεια του οικισµού (στη ρεµατιά), που τα τελευταία χρόνια έχει
κορεστεί λόγω της σηµαντικής αύξησης των λυµάτων. Ως αποτέλεσµα, κατά καιρούς,
υπερχειλίζει µολύνοντας το φυσικό του αποδέκτη (ρέµα). Στο ίδιο σηµείο εξάλλου καταλήγουν
και τα λύµατα του ελαιοτριβείου, εντείνοντας ακόµα περισσότερο τη µόλυνση. Με την
ολοκλήρωση του αγωγού, που θα παροχετεύει τα λύµατα (κατά µήκος του ρέµατος) στο δίκτυο
της ∆ΕΥΑΡ και από κει στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού του ∆ήµου Ρεθύµνου,
το πρόβληµα αυτό αναµένεται να επιλυθεί.
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Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα σηµαντική ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά. Η
προνοµιακή θέση του οικισµού σε σχέση µε την πόλη και τη θάλασσα (απόσταση/θέα), το
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιβάλλον και η µεγάλη προσφορά γης εξαιτίας των «διευρυµένων»
ορίων του οικισµού είναι οι κυριότεροι παράγοντες αυτής της ζήτησης. Ήδη στην περιοχή
κατασκευάζονται συγκροτήµατα κατοικιών µε το σύστηµα της αντιπαροχής που απευθύνονται
στην κάλυψη αναγκών α΄ κατοικίας του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Ρεθύµνου.
Παράλληλα, κατασκευάζονται και συγκροτήµατα κατοικιών που απευθύνονται στην κάλυψη
αναγκών β΄ κατοικίας, κυρίως, για Βορειοευρωπαίους παραθεριστές. Όπως εκτιµάται, 40 τέτοιες
µονάδες κατοικιών βρίσκονται ήδη υπό ανέγερση, αριθµός ιδιαίτερα µεγάλος αν ληφθεί υπόψη το
µικρό µέγεθος του οικισµού, απόρροια του ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
τοµέα ευρωπαϊκές εταιρίες real-estate.
Η ενσωµάτωση του οικισµού, ως περιοχή α΄ και β΄ κατοικίας, στην αγορά του Ρεθύµνου καθώς
και η (πελώρια) Ευρωπαϊκή αγορά προδιαγράφει θετικά τη µελλοντική, οικιστική του ανάπτυξη
και µάλιστα µέχρι εξάντλησης της διαθέσιµης γης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο οικισµός στην
τελευταία απογραφή (2001) εµφάνισε αύξηση πληθυσµού κατά 45,5%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιαστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Ρουσσοσπιτίου έχει τη δυνατότητα να
λειτουργήσει µε επιτυχία όχι µόνο ως ‘προάστιο’ του Ρεθύµνου αλλά και ως παραθεριστικό
‘θέρετρο’ των Ευρωπαίων, εφόσον οργανωθεί κατάλληλα. Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται υπό
εκπόνηση η Πολεοδοµική Μελέτη τµήµατος της οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού.
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19. Τ.∆. ΣΕΛΛΙΟΥ
19.1 Οικισµός Σελλίου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 159 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Σελλί είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται στους
πρόποδες του Βρύσινα. Νότια του οικισµού διέρχεται εφαπτόµενα ο οδικός άξονας που οδηγεί
από τους Αρµένους στις Πρασιές.
Εκατέρωθεν και κατά µήκος του οδικού αυτού άξονα εντοπίζονται η κεντρική πλατεία του
χωριού, ένα καφενείο, το ∆ηµοτικό σχολείο στον προαύλιο χώρο του οποίου υπάρχει παιδική
χαρά, το νεόδµητο κτίριο όπου θα στεγαστεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος του οικισµού, το δηµοτικό
κατάστηµα και το νεκροταφείο του χωριού. Βόρεια, εντός του οικισµού και σε µικρή απόσταση
(µόλις ένα οικοδοµικό τετράγωνο) από τον κεντρικό του δρόµο, βρίσκεται µια δεύτερη,
µικρότερη, πλατεία και µια εκκλησία. Στην περίµετρο του οικισµού, δυτικά και σε απόσταση
∼150 µ., εντοπίζεται µια ακόµα εκκλησία.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼51 στρέµµατα (∼19% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼3,1 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της
οριοθετηµένης έκτασης του οικισµού είναι ∼271 στρέµµατα και θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλο σε
σχέση µε τον πληθυσµό του (∼1,7 στρµ./κατ.).
Οικιστικό Απόθεµα
Το 60,8% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970. Τα κτίρια στο σύνολό
τους είναι είτε ισόγεια (53,2%) είτε διώροφα (46,8%). Από αυτά το 92% καλύπτονται µε ταράτσα
(δώµα) και το υπόλοιπο 8% µε στέγη (κυρίως κεραµίδια). Στον οικισµό δεν υπάρχουν αξιόλογα
αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 74,7% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 13,9% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 5,1%. Σε ό,τι αφορά
τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 9% των κτιρίων είναι από πέτρα και το 91%
από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Σελλίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 57% είναι σχετικά
µεγάλες και το 29% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες
προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο. Ως προς τις ανέσεις, το 99,1% των κατοικιών έχουν
κουζίνα, το 91,6% λουτρό ή ντους και το 15,9% κεντρική θέρµανση.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στο Σελλί δεν υπάρχουν χώροι αθλοπαιδιών, ούτε χώροι πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και οι σχετικές ανάγκες
καλύπτονται µε βόθρους ενώ το δίκτυο ύδρευσης λόγω παλαιότητας (50 χρονών) βρίσκεται σε
κακή κατάσταση. Σηµαντική βελτίωση χρειάζεται, επίσης, και η οδοποιία (ιδίως ο κεντρικός
δρόµος του οικισµού και οι αγροτικές οδοί).
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Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µικρή ζήτηση ακινήτων στη τοπική αγορά, που προέρχεται
κυρίως από ντόπιους κατοίκους. Ο πληθυσµός του οικισµού ωστόσο την τελευταία 10ετία
µειώθηκε κατά 8,9%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Σελλιού εκτιµάται ότι θα διατηρήσει
τον αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων). Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το
ενδεχόµενο στο απώτερο µέλλον να αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως
των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης), στο µέτρο που θα µειώνεται ο κτηνοτροφικός του
χαρακτήρας.

19.2 Οικισµός Μύρθιου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 88 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 02-03-1981.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Ο Μύρθιος είναι ένας µικρός, αγροτικός οικισµός συνεκτικού χαρακτήρα, που αναπτύσσεται
στους πρόποδες του Βρύσινα και εκατέρωθεν του οδικού άξονα που οδηγεί από τους Αρµένους
στις Πρασιές. Κατά µήκος αυτού του άξονα εντοπίζονται δύο πλατείες, τρία καφενεία, η αίθουσα
του πολιτιστικού κέντρου, η εκκλησία και το νεκροταφείο, που συνθέτουν ουσιαστικά το
‘γραµµικό κέντρο’ του οικισµού.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος. Το δοµηµένο τµήµα του ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼37
στρέµµατα µε πυκνότητα κατοίκησης ∼ 2,3 κατ./στρµ.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 88,4% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν το 1970 και το 65% µεταξύ 1919-1945.
Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (38,3%) είτε διώροφα (61,7%). Από αυτά το 96,6%
καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 3,4% µε στέγη. Στον οικισµό δεν υπάρχουν
αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα προς ανάδειξη.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 73,3% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 20% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 5,1%. Σε ό,τι αφορά
τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 65% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 2% από
τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 33% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Σελλίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 57% είναι σχετικά
µεγάλες και το 29% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ. εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες
προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Στο Μύρθιο δεν υπάρχουν: χώροι αθλοπαιδιών, παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδοµές, το δίκτυο ύδρευσης είναι νέο και καλύπτει επαρκώς τις
ανάγκες του οικισµού. Το δίκτυο αποχέτευσης, ωστόσο, καταλήγοντας στο γειτονικό ρυάκι έχει
µετατρέψει την περιοχή αυτή σε εστία µόλυνσης.
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Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
∆εν παρατηρείται ιδιαίτερη ζήτηση ακινήτων στην τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι ο
πληθυσµός του οικισµού την τελευταία 10ετία αυξήθηκε κατά 2,3%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Μύρθιου εκτιµάται ότι θα διατηρήσει
τον αγροτικό του χαρακτήρα (οικισµός κτηνοτρόφων). Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το
ενδεχόµενο στο απώτερο µέλλον να αποτελέσει υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας (κυρίως
των συνταξιούχων της κεντρικής Ευρώπης), στο µέτρο που θα µειώνεται ο κτηνοτροφικός του
χαρακτήρας.
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20. Τ.∆. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
20.1 Οικισµός Χρωµοναστηρίου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 358 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 24-04-1985/Π.∆. 09-08-1995.

Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Το Χρωµοναστήρι είναι ένας µεσαίου µεγέθους και συνεκτικού χαρακτήρα οικισµός, που διατηρεί
σχεδόν αναλλοίωτη την πολεοδοµική του δοµή και σε σχετικά καλή κατάσταση τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά των κτισµάτων του. Για το λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός
‘µεσαίας πολιτιστικής αξίας’.
Ο οικισµός αναπτύσσεται σε µια έκταση µε µικρή κλίση εδάφους και αξιόλογη θέα, που βρίσκεται
σε υψόµετρο ~360µ. µεταξύ δύο ρεµάτων στην πλαγιά/πρόποδες του όρους Βρύσινα. Η βόρεια
πλευρά του βλέπει το πέλαγος και τον κάµπο και η νότια το ορεινό τοπίο του Βρύσινα. Παρά την
ενιαία πολεοδοµική δοµή του οικισµού διακρίνονται τρεις επιµέρους περιοχές.
Κεντρική θέση κατέχει το ‘ιστορικό κέντρο’, δηλ. ο οικιστικός πυρήνας που αναπτύχθηκε την
εποχή της Βενετοκρατίας, µε χαρακτηριστικά στοιχεία και από την περίοδο της Τουρκοκρατίας
που ακολούθησε. Τον οικιστικό αυτό πυρήνα περιβάλλουν κτίσµατα, κατά κανόνα, προ-πολεµικά.
Τα δυο αυτά τµήµατα συγκροτούν το ‘συνεκτικό’ τµήµα του οικισµού (‘παλιός οικισµός’). Ο
δακτύλιος που περιβάλλει το ‘συνεκτικό’ τµήµα, πλάτους ∼100 µ., παραµένει κατά το πλήστον
αδόµητος και περιλαµβάνει σχετικά νέες κατοικίες,, κτισµένες κατά το πανταχόθεν ελεύθερο
σύστηµα.
Η πολεοδοµική δοµή του ‘παλιού’ οικισµού διατηρεί τον παραδοσιακό της χαρακτήρα µε τους
ακανόνιστους δρόµους, αυξοµειούµενου πλάτους, που διαπλέκονται και τις ακόλουθες µικρές
πλατείες/πλατώµατα: Γ. Βογιατζάκη, Ατσιπουλιανάκη (κεντρική), Εθνικής Αντίστασης, Αγ.
Γεωργίου - π. ∆ηµοτικού σχολείου (σχετικά ενοποιηµένες) και Πλατεάκι. Στις τρεις τελευταίες
πλατείες διατηρούνται ακόµα οι κοινόχρηστες βρύσες του χωριού. Οι κεντρικές λειτουργίες του
οικισµού είναι συγκεντρωµένες, κυρίως, γύρω από την κεντρική πλατεία και παρά την είσοδο από
Ρέθυµνο (πλατεία Γ. Βογιατζάκη) η οποία αναπλάστηκε πρόσφατα. Στην κεντρική πλατεία
βρίσκονται: µια ταβέρνα, ένα καφενείο/µπακάλικο και ένα παραδοσιακό ελαιοτριβείο που
λειτουργεί ως ιδιωτικό µουσείο. Στο διπλανό σταυροδρόµι λειτουργούν ένα καφενείο και ένα mini
market. Στην ‘είσοδο’ του ‘παλιού’ οικισµού, γύρω από την πλατεία βρίσκονται: το Ηρώο, η
εκκλησία των Αγ. Ιωάννη & Αγ. Παντελεήµονα, το νεότερο ∆ηµοτικό σχολείο, ο ξενώνας/ταβέρνα
του συλλόγου «Παναγιά Κερά» και ελεύθερος χώρος µε εγκαταστάσεις παιδικής χαράς. Στο νότιο
τµήµα του ‘ιστορικού κέντρου’ βρίσκεται η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και το παλιό ∆ηµοτικό
σχολείο, οι αυλές των οποίων έχουν ενοποιηθεί, και νοτιότερα το στρατιωτικό µουσείο που
λειτουργεί στην αναστηλωµένη έπαυλη της ενετικής οικογένειας Claudio. Ανατολικά της
βρίσκονται οι δηµοτικές δεξαµενές ύδρευσης. Στο δυτικό τµήµα του ‘ιστορικού κέντρου’ ξεχωρίζει
ενετικό κτίσµα (ιδιοκτησία Μαραγκάκη), που έχει µετατραπεί σε παραδοσιακό ξενώνα. ∆υτικότερα
από αυτό λειτουργεί ένα mini market. Στη δηµοτική έκταση που βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό
τµήµα του οικισµού και µπροστά από τον ξενώνα υπάρχουν πρόχειρες εγκαταστάσεις µπάσκετ.
Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι δηµόσιοι χώροι του οικισµού διατάσσονται κατά µήκος µιας
γραµµικής πορείας που ‘διασχίζει’ τον ‘ιστορικό’ οικισµό από την ‘είσοδό’ του µέχρι την έπαυλη
των Claudio. Στην ‘είσοδο’ του ‘ιστορικού’ οικισµού κατέληγε κατά το παρελθόν ο παραδοσιακός
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ηµιονικός δρόµος που οδηγούσε στο Ρέθυµνο, µέσω του παλιού οικισµού των Μύλων. Ο δρόµος
αυτός ήταν στρωµένος µε καλντερίµι. Σηµαντικοί για την αναβίωση του οικισµού θεωρούνται οι
(παραδοσιακοί) δρόµοι που οδηγούσαν στις βρύσες από τις οποίες υδροδοτείτο ο οικισµός µέχρι το
1932. Ο πρώτος από αυτούς οδηγεί στη ρεµατιά που βρίσκεται νοτιοανατολικά του οικισµού και
στην πηγή Κατσικρίδα. Ο δεύτερος οδηγεί στη ρεµατιά που βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισµού
και στο αρτεσιανό πηγάδι όπου λειτουργούσε κοινοτικό πλυσταριό.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼73 στρέµµατα (∼45% της
οριοθετηµένης έκτασης), µε πυκνότητα κατοίκησης ∼4,9 κατ./στρµ. Το εµβαδόν της οριοθετηµένης
έκτασης του οικισµού είναι ∼161 στρέµµατα και θεωρείται σχετικά µικρό σε σχέση µε τον
πληθυσµό του (∼0,45 στρµ./κατ.) και το ρόλο του ως υποδοχέα β΄/παραθεριστικής κατοικίας.
Υπάρχει σε εξέλιξη µελέτη για την πολεοδόµηση του Οικισµού.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 51,7% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και το 20,7% εξ’ αυτών προ
του 1919. Τα κτίρια στο σύνολό τους είναι είτε ισόγεια (45,5%) είτε διώροφα (54,5%). Από αυτά
το 75% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 25% µε στέγη (κυρίως κεραµίδια).
Τα περισσότερα κτίρια του ‘παλιού’ οικισµού είναι διώροφα µε αυλή, γύρω από την οποία ακόµα
και σήµερα οργανώνονται οι επιµέρους χώροι (αποθήκη, στάβλος, κοτέτσι, κ.λπ.) εξυπηρέτησης
των αναγκών µιας αγροτικής οικογένειας. Η πρόσοψη της κατοικίας τοποθετείται (συνήθως) επί
της οριογραµµής του δρόµου ή υπάρχει ψηλός µαντρότοιχος αυλής, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται η αίσθηση της συνεχούς δόµησης. Πολλά κτίρια έχουν υποστεί παρεµβάσεις που
έχουν αλλοιώσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, µέσα στα όρια του ‘ιστορικού’
οικισµού υπάρχουν ακόµη δρόµοι, πλατείες, όψεις ολόκληρων οικοδοµικών τετραγώνων και
πολλές οικοδοµές που αξίζει να διατηρηθούν και να αναδειχθούν.
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 81,9% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 9,9% κτίρια
υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Μικτής χρήσης είναι µόνο το 1,8%. Σε ό,τι αφορά τα
κύρια υλικά κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 60% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 1,2% από
τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 37% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Χρωµοναστηρίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 38,5% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 30,7% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης καλύπτει ολόκληρο τον οικισµό, τροφοδοτώντας τον µε νερό από
τις πηγές Παναγία Κερά και Άγιος Κύριλλος, µε φυσική ροή µέσω των δηµοτικών δεξαµενών που
βρίσκονται δίπλα στο Πολεµικό Μουσείο. Το διαθέσιµο νερό των πηγών, αν και καλής ποιότητας,
δεν επαρκεί ως ποσότητα όλο το χρόνο για την κάλυψη των αναγκών του οικισµού. Για το λόγο
αυτό την περίοδο αιχµής (Ιούλιος-Αύγουστος) στην παροχή νερού συνεισφέρουν, µέσω ειδικού
δικτύου, και γεωτρήσεις. Στον οικισµό λειτουργούν, επίσης, τρεις (3) βρύσες δηµόσιας χρήσης.
Το Χρωµοναστήρι καλύπτεται, επιπλέον, και από δίκτυο άρδευσης που κατασκευάσθηκε µε την
φροντίδα της ΤΥ∆Κ και του ∆ήµου Ρεθύµνης και αξιοποιεί τα νερά πέντε (5) γεωτρήσεων που
διανοίχτηκαν κατά την περίοδο 1993-1998. Το δίκτυο αυτό περιλαµβάνει 150 παροχές,
επιτρέποντας την άρδευση ∼300 στρεµµάτων, και είναι ανεξάρτητο του δικτύου ύδρευσης. Παρόλα
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αυτά, το νερό της ύδρευσης που περισσεύει - σχεδόν δέκα (10) µήνες το χρόνο - παροχετεύεται στο
δίκτυο άρδευσης. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι κατά την χειµερινή περίοδο (Νοέµβριος-Μάιος)
οι ανάγκες τόσο της ύδρευσης όσο και της άρδευσης υπερκαλύπτονται από τις παροχές των δύο
φυσικών πηγών που υδροδοτούν τον οικισµό.
Σε ό,τι αφορά την αποχέτευση, στον οικισµό λειτουργεί παντορροϊκό δίκτυο το οποίο εκτός των
οµβρίων συλλέγει και τα νερά από τους νεροχύτες των σπιτιών. Το δίκτυο αυτό καλύπτει το
συνεκτικό τµήµα του οικισµού σε ποσοστό ∼90%. Οι βόθροι, που καλύπτουν τις ανάγκες των
υπόλοιπων σπιτιών, είναι κατά κανόνα απορροφητικοί µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται υγρασία
και δυσάρεστες οσµές, ιδίως στις παλιές οικοδοµές.
Κατά συνέπεια, απαιτείται η κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου που θα καλύπτει το σύνολο
του οικισµού και θα συνδέεται µε το αποχετευτικό δίκτυο της ∆ΕΥΑΡ, προκειµένου τα λύµατα να
καταλήγουν στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου. Η κάλυψη του
αποχετευτικού αγωγού της ∆ΕΥΑΡ φτάνει σήµερα µέχρι την περιοχή του νέου οικισµού των
Μύλων.
Εξίσου αναγκαία είναι και η διάνοιξη δρόµων (µέσω πολεοδόµησης) στα αδόµητα τµήµατα του
οικισµού.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Στο Χρωµοναστήρι τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αγοραπωλησίες
οικοπέδων και κατοικιών - τόσο από αλλοδαπούς όσο και από Έλληνες - µε σκοπό όχι µόνο τον
παραθερισµό (β΄ κατοικία) αλλά και τη µόνιµη διαµονή (α΄ κατοικία), στο πλαίσιο της νέας,
προαστιακού τύπου, λειτουργίας του οικισµού. Οι αγοραπωλησίες αφορούν κυρίως παλιά
κτίσµατα, που ανακατασκευάζονται και χρησιµοποιούνται είτε ως µόνιµες, είτε ως παραθεριστικές
κατοικίες, αλλά και οικόπεδα/αγροτεµάχια στην ευρύτερη του οικισµού περιοχή.
Στο άµεσο µέλλον, δεν αναµένεται να «ξεκινήσουν αντιπαροχές» στον ευρύτερο χώρο του
οικισµού, είναι όµως πιθανή η «παραγωγή» νέων παραθεριστικών κατοικιών που θα απευθύνονται
κατά κανόνα στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο οικισµός του Χρωµοναστηρίου την τελευταία 10ετία παρουσίασε
αύξηση πληθυσµού κατά 51,1%.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός του Χρωµοναστηρίου έχει τη δυνατότητα να
λειτουργήσει όχι µόνο ως προάστιο του Ρεθύµνου αλλά και ως παραθεριστικό «θέρετρο» των
Ευρωπαίων καθώς διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των πολλών άλλων
οικισµών του ∆ήµου. Πρέπει, ωστόσο, να επιλυθούν τα προβλήµατα των τεχνικών και κοινωνικών
υποδοµών, να διευκολυνθεί η ‘επαφή’ µε τη φύση-εξοχή και να αναδειχθεί ακόµα περισσότερο ο
ιδιαίτερος ‘χαρακτήρας’ του οικισµού. Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται σε στάδιο εκπόνησης η
Πολεοδοµική Μελέτη του οικισµού, η οποία αναµένεται να συµβάλλει θετικά προς αυτή την
κατεύθυνση.

20.2 Οικισµός Καπεδιανών
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 28 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οριοθετηµένος/Π.∆. 09-08-1995.
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Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Τα Καπεδιανά είναι ένας πάρα πολύ µικρός, συνεκτικού χαρακτήρα, οικισµός, που βρίσκεται
αποµονωµένος στους πρόποδες του όρους Βρύσινα και διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
Η πρόσβασή του γίνεται από τον οικισµό Ρουσσοσπίτι, παρά το γεγονός ότι διοικητικά υπάγεται
στο Τ.∆. Χρωµοναστηρίου
Σε κεντρική θέση βρίσκεται η πλατεία του οικισµού, που περιβάλλεται από τα λιγοστά σπίτια και
στην οποία καταλήγει ο δρόµος που συνδέει τα Καπεδιανά µε το Ρουσσοσπίτι. Πλησίον του
οικισµού βρίσκεται η εκκλησία του Σωτήρος Χριστού.
Το δοµηµένο τµήµα του οικισµού ανέρχεται (κατ’ εκτίµηση) σε ∼11 στρέµµατα, µε πυκνότητα
κατοίκησης ∼2,5 κατ./στρµ. Επισηµαίνεται ότι ο οικισµός, ως παραδοσιακός ‘υψηλής πολιτιστικής
αξίας’, έχει καθορισµένα όρια/ζώνες προστασίας µε εµβαδόν ∼231 στρέµµατα.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 38% των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται πριν από το 1970 και το 38% µετά το 1986.
Πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για ισόγεια (42,9%) και διώροφα (57,1%) κτίρια, από τα οποία το 76%
καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 24% µε στέγη (κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 81% είναι αποκλειστικά κατοικίες, το 9,5% µοναστήρια ή
εκκλησίες και το υπόλοιπο 9,5% κτίρια υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Στον
οικισµό δεν υπάρχουν κτίρια µικτής χρήσης. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 67% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 4,8% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 19%
από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Χρωµοναστηρίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 38,5% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 30,7% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Το σηµαντικότερο πρόβληµα του οικισµού είναι η γεωγραφική του αποµόνωση, που πρόκειται να
αρθεί µετά τη λειτουργία του περιφερειακού (οδικού) δακτυλίου του Βρύσινα.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός των Καπεδιανών, ως ιδιαίτερα µικρός και γεωγραφικά αποµονωµένος, φθίνει. Η
λειτουργία, ωστόσο, του περιφερειακού (οδικού) δακτυλίου του Βρύσινα αναµένεται να του
προσδώσει αξιόλογη οικιστική δυναµική καθώς η ευρύτερη περιοχή του προσφέρεται σε χαµηλές
τιµές, διαθέτει πλεονεκτήµατα θέσης (µικρή απόσταση από την πόλη - επαφή µε το όρος Βρύσινα)
και ‘αδιατάρακτο’ φυσικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου τα Καπεδιανά εκτιµάται ότι θα αναβιώσουν, κυρίως, ως
παραθεριστικός οικισµός, δεδοµένου ότι διαθέτουν τα αναγκαία συγκριτικά πλεονεκτήµατα (που
προαναφέρθηκαν).

20.3 Οικισµός (Κάτω) Μύλων
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: ακατοίκητος (έχει εγκαταλειφθεί).
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μη-οριοθετηµένος/Π.∆. 19-10-1978/Π.∆. 09-08-1995.
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Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Πρόκειται για γραµµικό, παραδοσιακό οικισµό Μυλωνάδων, που είναι δοµηµένος µέσα στη
ρεµατιά/φαράγγι των Μύλων, και ο οποίος εγκαταλείφθηκε λόγω πτώσης βράχων.
Στον οικισµό αυτό άλεθαν τα δηµητριακά του Αδελοπηγιανού Κάµπου, µεταφέροντάς τα µε
υποζύγια µέσα από το οµώνυµο φαράγγι. Με την πρόοδο της τεχνολογίας η λειτουργία αυτή
διεκόπη και ο οικισµός ακολούθησε φθίνουσα πορεία µέχρι την εγκατάλειψή του και τη
µεταστέγαση των κατοίκων του στο νέο (παρακείµενο) οικισµό των (Πάνω) Μύλων.
Ο οικισµός είναι άριστα ενταγµένος στο φυσικό περιβάλλον, χτισµένος κατά µήκος ποταµού, και
καταλήγει (βόρεια) σε πλατεία µε θέα προς τη θάλασσα και τον κάµπο. Τα περισσότερα κτίσµατά
του είναι παραδοσιακοί υδρόµυλοι.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το σύνολο (100%) των κτιρίων του οικισµού χρονολογείται πριν από το 1970 και τα περισσότερα
από αυτά είναι προ-πολεµικά. Πρόκειται αποκλειστικά για πετρόκτιστες κατασκευές, δοµηµένες
κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Πρόκειται για οικισµό που εγκαταλείφθηκε λόγω πτώσης βράχων
ακαταλληλότητας κατοίκησης (έντονη υγρασία).

και

γενικότερης

Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο εγκαταλειµµένος οικισµός των Μυλωνάδων, µε τους παραδοσιακούς υδρόµυλους, δεν έχει τη
δυνατότητα να επανακατοικηθεί δεδοµένου ότι το οικιστικό του απόθεµα είναι ελάχιστο και οι
συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να είναι ακατάλληλες, αλλά να αποτελέσει ιδιαίτερο/µοναδικό
τουριστικό προορισµό, ιδίως ως το τέλος µιας πεζοπορικής διαδροµής µέσα από το φαράγγι των
Μύλων, µε αφετηρία το Ξηρό Χωριό. Η λειτουργία αυτή πρακτικά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς τα
τελευταία χρόνια οργανωµένες οµάδες παραθεριστών που διαµένουν στην τουριστική ζώνη
Ρέθυµνο-Σκαλέτα ακολουθούν αυτή τη διαδροµή. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η
αποκατάσταση του οικιστικού αποθέµατος, η επαναλειτουργία παραδοσιακών υδρόµυλων, η
λειτουργία αναψυκτηρίων, κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος Ρεθύµνης έχει εκπονήσει µελέτη
προστασίας και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής του φαραγγιού των Μύλων.

20.4 Οικισµός (Πάνω/Νέων) Μύλων
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 28 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μη-οριοθετηµένος/Νέος οικισµός (κατολισθήσεις)/Τοπικό
Ρυµοτοµικό.
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Πρόκειται για ‘νέο’ οικισµό που δηµιουργήθηκε από την πολιτεία για να καλύψει τη στέγαση των
κατοίκων του παραδοσιακού οικισµού των Κάτω Μύλων, τα σπίτια των οποίων κρίθηκαν
ακατάλληλα λόγω κατακρηµνίσεων βράχων, κ.λπ.. Περιλαµβάνει τα 18 κτίσµατα/κατοικίες της
αρχικής διανοµής (1969-1970) καθώς και 5-6 νεώτερες κατοικίες, που δοµήθηκαν την τελευταία
5ετία.
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Όσον αφορά στις χρήσεις, στον οικισµό υπάρχει µια µικρή πλατεία, που περιβάλλεται από
κατοικίες, και µια εκκλησία σε µικρή απόσταση από το δοµηµένο του τµήµα.
Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος, µέχρι σήµερα. Η διαδικασία οριοθέτησής του, ωστόσο, έχει
ξεκινήσει.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το σύνολο (100%) των κτιρίων του οικισµού χρονολογούνται µετά το 1969 και από αυτά το 60%
την περίοδο 1971-1980. Πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για ισόγεια (86,7%) και διώροφα (13,3%)
κτίρια, από τα οποία το 55% καλύπτονται µε ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 45% µε στέγη
(κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 70% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 10% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά
κατασκευής (φέρον οργανισµός), το 20% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 15% από
τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 65% από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Χρωµοναστηρίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 38,5% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 30,7% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
Είναι εµφανής η έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού, δεδοµένου
νεοσυσταθέντα/νεόκτιστο και χωρίς οριοθέτηση οικισµό.

ότι

πρόκειται

για

Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Ο οικισµός των Μύλων, όντας µικρός σε µέγεθος και νεοσύστατος, δεν έχει εµφανίσει ακόµα
ιδιαίτερη οικιστική δυναµική. ∆εδοµένου, ωστόσο, ότι βρίσκεται µεταξύ των οικισµών του
Χρωµοναστηρίου και του Ρουσσοσπιτίου εκτιµάται ότι δύναται να αποκτήσει αξιόλογη οικιστική
δυναµική και για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η άµεση πολεοδόµηση του χώρου
που πρόκειται να οριοθετηθεί.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός των Μύλων εκτιµάται ότι µπορεί να
ακολουθήσει την αναπτυξιακή πορεία των δυο γειτονικών του οικισµών (ΧρωµοναστήριΡουσσοσπίτι) αλλά µε χρονική υστέρηση.

20.5 Οικισµός Πρινέδες
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001: 57 κάτοικοι.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πολεοδοµικά µη-υφιστάµενος (συγκέντρωση εκτός
σχεδίου δόµησης).
Χαρακτήρας/Λειτουργική ∆οµή Οικισµού/Χρήσεις γης
Στην περιοχή Πρινέδες (βόρεια του οικισµού Χρωµοναστήρι), λόγω του οµαλού φυσικού
ανάγλυφου και της αξιόλογης θέας προς τη θάλασσα και τον κάµπο, έχουν δοµηθεί τα τελευταία
χρόνια µε βάση τη νοµοθεσία για την ‘εκτός σχεδίου’ δόµηση αρκετά σπίτια α΄/β΄ κατοικίας. Η
συγκέντρωση αυτή έχει καταγραφεί ως ‘οικισµός’ στις δυο τελευταίες απογραφές της ΕΣΥΕ (1991,
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2001). Επειδή, όµως, δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1981, η πολεοδοµική νοµοθεσία δεν του
παρέχει δικαίωµα οριοθέτησης.
Ο οικισµός δεν έχει πολεοδοµική υπόσταση/οργάνωση. Πέραν της κατοικίας εντοπίζονται, σε
ακραίες θέσεις του δοµηµένου τµήµατος, ένα ξυλουργείο και το ελαιοτριβείο του
Χρωµοναστηρίου.
Κατάσταση Οικιστικού Αποθέµατος
Το 80% των κτιρίων της περιοχής χρονολογούνται µετά το 1970. Πρόκειται κατά βάση για ισόγεια
(90%) και δευτερευόντως για διώροφα (10%) κτίσµατα, από τα οποία το 55% καλύπτονται µε
ταράτσα (δώµα) και το υπόλοιπο 45% µε στέγη (κυρίως µε φύλλα επικάλυψης).
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, το 60% είναι αποκλειστικά κατοικίες και το 10% κτίρια
υποστήριξης (βοηθητικά) των αγροτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα υψηλό (20%) εµφανίζεται το
ποσοστό των κτιρίων µικτής χρήσης. Σε ό,τι αφορά τα κύρια υλικά κατασκευής (φέρον
οργανισµός), το 20% των κτιρίων είναι από πέτρα, το 15% από τούβλα/τσιµεντόλιθους και το 65%
από beton-arme.
Στο σύνολο του Τ.∆. Χρωµοναστηρίου, το 100% των κατοικιών είναι ιδιωτικές, το 38,5% είναι
σχετικά µεγάλες (άνω των τεσσάρων δωµατίων) και το 30,7% δεν κατοικούνται µόνιµα. Είναι δηλ.
εξοχικές ή δευτερεύουσες και κατοικίες προς ενοικίαση, πώληση ή άλλο λόγο. Ως προς τις ανέσεις,
το 99,5% των κατοικιών έχουν κουζίνα, το 93,2% λουτρό ή ντους και το 33,2% κεντρική
θέρµανση.
Βασικά προβλήµατα/ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές
∆εδοµένου ότι οι Πρινέδες αποτελούν συγκέντρωση κατοικιών υπό το καθεστώς της ‘εκτός
σχεδίου’ δόµησης, επιβάλλεται η άµεση πολεοδόµησή τους καθώς συνιστούν τον κύριο υποδοχέα
της αύξησης - πληθυσµού και κατοικιών (κύριων και παραθεριστικών) - του Χρωµοναστηρίου. Ο
τελευταίος, όντας παραδοσιακός, και µε περιορισµένα όρια δεν είναι δυνατό να απορροφήσει
πολεοδοµικά και λειτουργικά αυτή την αύξηση, η οποία µε την πάροδο του χρόνου εντείνεται. Θα
µπορούσε να ειπωθεί ότι οι Πρινέδες αποτελούν την ‘επέκταση’ του Χρωµοναστηρίου.
Οικιστική ∆υναµική/Ρόλος
Η περιοχή έχει ήδη αξιόλογη οικιστική δυναµική και ζήτηση στην τοπική αγορά ακινήτων, εξαιτίας
της θέσης της, της θέας που διαθέτει αλλά και της γειτνίασης µε τον παραδοσιακό οικισµό του
Χρωµοναστηρίου.
Στο πλαίσιο του ‘Καποδιστριακού’ ∆ήµου ο οικισµός των Πρινέδων, εφόσον πολεοδοµηθεί, θα
αποτελέσει ένα νέο, χωρικά διακεκριµένο, οικιστικό πυρήνα, που θα λειτουργεί ως ‘δίπολο’ µε το
γειτονικό, µητρικό (παραδοσιακό) οικισµό του Χρωµοναστηρίου, καλύπτοντας ανάγκες µόνιµης
κατοικίας των κατοίκων του Ρεθύµνου και παραθεριστικής κατοικίας (µακράς διάρκειας) των
συνταξιούχων τοπικής καταγωγής αλλά και αλλοδαπών (κυρίως Κεντροευρωπαΐων).
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2.2.3. Σηµαντικότεροι φυσικοί πόροι (ποταµοί, δάση, βιότοποι, ακτές κλπ)

Οικολογικά σηµαντικές περιοχές:
Οι οικολογικά σηµαντικές περιοχές της Ελλάδας µπορούν να διακριθούν στις εξής τρεις βασικές
κατηγορίες:
Τις θεσµοθετηµένες περιοχές όπως είναι οι Εθνικοί ∆ρυµοί, τα Αισθητικά ∆άση, τα ∆ιατηρητέα
Μνηµεία της Φύσης, οι περιοχές του Ν. 1650/1986 (άρθρα 18, 19 & 21) και τα Τοπία Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους.
Τις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000 (περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος) και τις
Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA).
Τις µη θεσµοθετηµένες περιοχές όπως είναι οι Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBA) που δεν
πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν περιοχές SPA και οι βιότοποι CORINE.
Μέσα στα όρια του ∆ήµου Ρεθύµνου υπάρχουν οι παρακάτω οικολογικά σηµαντικές περιοχές.
Α.
Περιοχή NATURA 2000 µε κωδικό GR4330004, "ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ
- ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ",
που περιλαµβάνει και τη µικρότερη σε έκταση περιοχή SPA µε κωδικό GR4330008.
Τµήµα της περιοχής ΝΑΤURA βρίσκεται µέσα στα όρια του ∆ήµου Ρεθύµνου. Η οικολογική
ποιότητα και σπουδαιότητα της περιοχής αυτής προκύπτει από τα ακόλουθα:
Ποικιλία καλά συγκροτηµένων και καλά διατηρηµένων βιότοπων, όπως η βλάστηση της µακίας
(Θαµνώνες µεταβλητής ωριµότητας και δέντρα µε λιγότερη από 10% συγκόµωση, συνιστώµενοι
από αείφυλλα πλατύφυλλα) στο νότιο τµήµα της περιοχής αλλά και σε µερικές άλλες θέσεις, που
είναι διατηρηµένη ιδιαίτερα καλά σε σχέση µε άλλες περιοχές της Κρήτης και περιλαµβάνει πολλά
είδη χλωρίδας.
• Οι γκρεµοί και τα φαράγγια της περιοχής φιλοξενούν µεγάλο αριθµό ειδών της τυπικής
χασµοφυτικής χλωρίδας, όπως το δίκταµο (Origanum dictamnus), που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πολλά άλλα ενδηµικά φυτά της Κρήτης και της
Ελλάδας.
• Υπάρχει µεγάλος αριθµός σπηλαίων αλλά η πανίδα τους δεν είναι ακόµα επαρκώς γνωστή.
∆ιαπιστωµένη είναι η παρουσία του, ενδηµικού της Κρήτης, είδους Ορθόπτερου Troglophyllus
spinulosus. Επίσης, δύο απειλούµενα είδη νυχτερίδων αναφέρονται στα σπήλαια κοντά στους
Μύλους.
• Τα χερσαία µαλάκια της περιοχής έχουν ενδιαφέρον και έντεκα είδη ενδηµικών χερσαίων
σαλιγκαριών της Κρήτης, αναφέρονται στην περιοχή.
• Η θαλάσσια χελώνα Καρέττα χρησιµοποιεί την παραλία του Ρεθύµνου για να γεννήσει. Η
παραλία από τα Περιβόλια ως τη Σκαλέτα είναι µια από τις τρεις πιο σηµαντικές περιοχές
ωοτοκίας του είδους στην Ελλάδα και µια από τις σηµαντικότερες στη Μεσόγειο. Ένας µέσος
όρος 410 φωλιών ανά περίοδο διαπιστώθηκε µετά από ένα πρόγραµµα καταγραφής 5 χρόνων
από το Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας. Περισσότερες από 15,5% από τις φωλιές,
στις γνωστές παραλίες ωοτοκίας του είδους, βρίσκονται εδώ. Η πυκνότητα της ωοτοκίας είναι
επίσης πολύ υψηλή (περισσότερο από 35 φωλιές ανά χιλιόµετρο παραλίας κατά µέσο όρο).
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• Το φαράγγι των Πρασιών και η γύρω περιοχή είναι πολύ καλός βιότοπος για τα ερπετά. Εννιά
είδη είναι σπάνια και προστατευόµενα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ενώ ο συνολικός αριθµός
των ειδών ερπετών όλης της Κρήτης είναι έντεκα.
• Και τα τρία αµφίβια της Κρήτης, που είναι απειλούµενα και προστατευόµενα είδη, υπάρχουν
στην περιοχή. Ο κρητικός δενδροβάτραχος (Hyla arborea kretensis) είναι στενοενδηµικός του
νησιού.
• Όλα τα θηλαστικά που βρίσκονται στην περιοχή προστατεύονται. Ο άρκαλος (Meles meles
arcalus) είναι ενδηµικός της Κρήτης και περιλαµβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούµένων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Επίσης ο Rhinolophus ferrumequinum creticum
είναι υποείδος στενοενδηµικό στην Κρήτη.
• Η ορνιθοπανίδα είναι επίσης σηµαντική και 129 είδη πουλιών αναφέρονται στην περιοχή, τα
περισσότερα από τα οποία είναι επισκέπτες κατά τις µεταναστεύσεις τους. Η αλκυόνα (Alcedo
atthis), είδος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της 79/409/ΕΟΚ, περνά από τις ακτές
ανατολικά του Ρεθύµνου σε µεγάλους αριθµούς. Μια αποικία Όρνιων (Gyps fulvus) στο
φαράγγι των Πρασών και η παρουσία του σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus) έχουν επίσης
διαπιστωθεί στην περιοχή.
Η περιοχή συνδυάζει την οικολογική σπουδαιότητα µε την αρχαιολογική, ιστορική και αισθητική
αξία. Περιοχές τέτοιου ενδιαφέροντος είναι το χωριό Μαρουλάς που είναι σηµαντικό και σπάνιο
παράδειγµα της µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη καθώς και οι παλιοί νερόµυλοι στο
ακατοίκητο πια χωριό Κάτω Μύλοι, παράδειγµα παραδοσιακής χρήσης του νερού στο νησί, ακόµα
διατηρούνται

Β. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του προγράµµατος ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ.
Χρωµοναστήρι
Παραδοσιακό χωριό κτισµένο στην κορυφή ενός λόφου του Βρύσινα, που υψώνεται πάνω στον
κάµπο των Περιβολιών και περιβάλλεται από φαράγγια. Η περιοχή γύρω από το χωριό καλύπτεται
από ελαιώνες µε διάσπαρτες βελανιδιές και κυπαρίσσια.. Ιδιαίτερη Φυσική Οµορφιά και
Πανοραµική θέα. Παρουσιάζει Ιστορικό , Τουριστικό και Θρησκευτικό ενδιαφέρον µε
ενδιαφέροντα αξιοθέατα όπως το µέγαρο Κλόντιο, η βυζαντινή εκκλησία της Παναγιάς της Κεράς,
µε αγιογραφίες του 11ου και 14ου αιώνα και ο Ναός του Αγ. Ευτυχίου, µε αγιογραφίες του 11ου
αιώνα .

Μαρουλάς
Παραδοσιακό χωριό κτισµένο στην κορυφή ενός λόφου πάνω από τον Αδελοπηγιανό κάµπο. Η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού έχει διατηρηθεί αλλά πολλά κτίρια είναι ερειπωµένα. Ο
λόφος του Μαρουλά περιβάλλεται από φαράγγια. Υπάρχουν πολλά Ενετικά κτίρια, µια παλιά
φάµπρικα και δυο πύργοι. Υπέροχη είναι η θέα από το χωριό προς τους ελαιώνες του

Αδελοπηγιανού κάµπου.
Μύλοι
Ο οικισµός των Μύλων είναι κτισµένος αµφιθεατρικά στις κλιτύες του οµώνυµου φαραγγιού και
πήρε το όνοµά του από τους νερόµυλους που υπήρχαν εκεί. Το φαράγγι είναι κατάφυτο και κάποιοι
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εγκαταλειµµένοι οπωρώνες και ελαιώνες έχουν καλυφτεί από βλάστηση. Στο ανώτερο τµήµα της
ανατολικής πλαγιάς υπάρχουν σπηλιές που χρησίµευαν ως µαντριά. Το µονοπάτι προς τη θάλασσα,
που οδηγεί στο Ξηρό Χωριό µέσα από το Φαράγγι, είναι ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.

Οικοσυστήµατα, βλάστηση και βιότοποι:
Η βλάστηση της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνου υπάγεται σε δύο βασικές κατηγορίες:
• Την εξαρτώµενη από το βιοκλίµα ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, που εµφανίζεται µε τη
θερµοµεσογειακή διάπλαση Oleo - Ceratonion και τη µεσοµεσογειακή διάπλαση της αριάς
Quercion ilicis. Η µορφή και η σύνθεση της βλάστησης µπορεί να διαφέρει ως ένα βαθµό από
τόπο σε τόπο, καθώς εξαρτάται και από άλλους επιµέρους παράγοντες όπως είναι ο
προσανατολισµός, το έδαφος και τα νερά, αλλά και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Τυπικές
µορφές της βλάστησης του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι τα χαµηλά δάση και οι θαµνώνες καθώς και
τα φρύγανα και λιβάδια, που αποτελούν τις υποβαθµισµένες µορφές τους.
• Τη βλάστηση που δηµιουργείται σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, που χαρακτηρίζεται
ως αζωνική ή σταθερή ή εδαφικά εξαρτώµενη και δεν υπόκειται σε βιοκλιµατικό καθορισµό.
Μορφές τις βλάστησης αυτής είναι η χασµοφυτική βλάστηση στα βράχια των φαραγγιών, η
παρόχθια βλάστηση και τα ύφυγρα λιβάδια. Η βλάστηση στις αµµώδεις ακτές είναι επίσης µια
αζωνική µορφή, έχει όµως υποβαθµιστεί από την τουριστική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθµό,
ώστε να είναι πλέον ανύπαρκτη στην παραλία που βρίσκεται µέσα στα όρια του ∆ήµου.
Όπως και σε άλλα µέρη της Ελλάδας, η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή του ∆ήµου
Ρεθύµνου υπήρξε έντονη µε αποτέλεσµα την αλλαγή της σύνθεσης και τον περιορισµό της
βλάστησης που πριν από εκατοντάδες χρόνια εκτεινόταν εκεί. Σήµερα, η βλάστηση αναπτύσσεται
αυτοφυώς στις εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται και παραµένουν αδόµητες στις ηµιορεινές ζώνες,
στα φαράγγια και στις ρεµατιές. Αναπτύσσεται επίσης, είτε αυτοφυώς είτε µε φυτεύσεις, στις
παρόδιες ζώνες των δρόµων, στα όρια των χωραφιών υπό τη µορφή φυτοφραχτών, καθώς και στα
άλση των οικισµών και στις αυλές των οικιών. Παρά την υποβάθµιση της βλάστησης και την
υποχώρησή της εξαιτίας κυρίως της επέκτασης των γεωργικών καλλιεργειών, η εναλλαγή όλων
των παραπάνω µορφών της µαζί µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις εξακολουθεί να συνθέτει ένα
αξιόλογο τοπίο µε ποικιλία βιότοπων. Παρόλη την υποβάθµισή της από την έντονη τουριστική
δραστηριότητα η αµµουδερή παραλία από τα Περιβόλια ως την Σκαλέτα, πέραν των ορίων του
∆ήµου, είναι µια από τις τρεις πιο σηµαντικές περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην
Ελλάδα και µία από τις σηµαντικότερες στη Μεσόγειο.

2.2.4 Προβλήµατα ρύπανσης.
2.2.4.1 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον
Αέρας
Πηγές ρύπανσης του αέρα του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι οι διάφορες αστικές, βιοµηχανικές βιοτεχνικές, λατοµικές και αγροτικές δραστηριότητες, η κυκλοφορία των οχηµάτων στο οδικό
δίκτυο και η κίνηση των πλοίων στο λιµάνι της πόλης.
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Οι καύσεις για θέρµανση το χειµώνα περιλαµβάνουν τις κεντρικές θερµάνσεις, τις ατοµικές
θερµάνσεις και τις καύσεις καυσόξυλων. Με εξαίρεση την πόλη του Ρέθυµνου, όπου έχουν
αξιοσηµείωτη συµβολή στην επιβάρυνση του αέρα της πόλης, εκτιµάται ότι οι εγκαταστάσεις
θέρµανσης στους µικρότερους και λιγότερο πυκνοκατοικηµένους οικισµούς του ∆ήµου παράγουν
αµελητέες ποσότητες ρύπων.
Καθώς δεν υπάρχουν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες στο ∆ήµο Ρεθύµνης, η επιβάρυνση του αέρα
από την παραγωγική δραστηριότητα αφορά κυρίως στη δυσοσµία που παράγουν κάποιες
εγκαταστάσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικές µονάδες. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση µιας µονάδας πάχυνσης µοσχαριών δίπλα στον ποταµό Πλατανιά βόρεια του
οικισµού Γιαννούδι, οι µυρωδιές της οποίας φτάνουν µέχρι τον οικισµό. Η δυσοσµία οφείλεται
κυρίως στον καθαρισµό της εγκατάστασης ή κατά την αναµόχλευση της κοπριάς για τη φόρτωση
και την αποµάκρυνσή της και προκαλείται από την παρουσία ενώσεων όπως το υδρόθειο, η
αµµωνία, και οι µερκαπτάνες. Στο Γιαννούδι προβλήµατα δυσοσµίας προκαλούν και οι στάβλοι
αιγοπροβάτων που έχουν εγκατασταθεί µέσα στα όρια του οικισµού. Η δυσοσµία από στάβλους
αιγοπροβάτων γίνεται ενοχλητική και σε άλλα χωριά, όπως το Όρος, όπου ασκείται κτηνοτροφική
δραστηριότητα.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων στην περιοχή του ∆ήµου νότια από τη ζώνη επιρροής του Βόρειου
Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι µικρή σχετικά και η επακόλουθη ρύπανση του αέρα
αµελητέα. Ο αέρας της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ρεθύµνου, όπου η κυκλοφορία των
οχηµάτων είναι σηµαντική, επιβαρύνεται µε τους ρύπους CO, NΟx, VOC, καπνός, SO2 και Pb. Στις
περιοχές µεταξύ του ΒΟΑΚ και της ακτής και κάτω από συνθήκες άπνοιας ή ατµοσφαιρικής
αναστροφής ακόµα και χαµηλές συγκεντρώσεις ρύπων µπορεί να γίνονται αισθητές και ενοχλητικές
για τους κατοίκους και να έχουν µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην υγεία τους.
Η λατοµική δραστηριότητα ευθύνεται για την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων σκόνης τόσο κατά
την εξόρυξη των υλικών όσο και κατά τη µεταφορά τους µε φορτηγά. Οι εξορύξεις έχουν
σταµατήσει και γίνονται εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς η άδεια λειτουργίας
του έληξε στις 30-8-2005. Σκόνη, µε τοπική και όχι σηµαντική επιβάρυνση του αέρα, παράγεται και
από τη δραστηριότητα της µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος, της µονάδας επεξεργασίας
µάρµαρου και της µονάδας παραγωγής τούβλων στο Σωµατά, καθώς και της µονάδας επεξεργασίας
µαρµάρων στο Ρουσσοσπίτι.
Τα στερεά απόβλητα του ∆ήµου Ρεθύµνης µεταφέρονται και διατίθενται στον ΧΥΤΑ Αµαρίου
µετά από σχετική σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου Ρεθύµνου και της εταιρίας
ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ως υπεύθυνη διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ. Ο ΧΥΤΑ στην
ορεινή περιοχή νότια του Μαρουλά που µέχρι πρόσφατα δέχονταν τα απορρίµµατα του ∆ήµου
Ρεθύµνου , βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπλασης και εκτελείται ήδη το έργο αποκατάστασης της
περιοχής µετά από µελέτη που διενεργήθεκε µε ευθύνη του ΕΣ∆ΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης). Το Ρέθυµνο ως νοµός , θα ακολουθήσει τον Γενικό
Περιφερειακό Σχεδιασµό Κρήτης για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. Οριστική Μελέτη έχει
χρηµατοδοτηθεί και δηµοπρατηθεί.
Θόρυβος
Οι κύριες πηγές θορύβου στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι:
•

η κυκλοφορία των οχηµάτων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο ή σε περιοχές µε πυκνή δόµηση
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•
•

οι συνήθεις λειτουργίες των αστικών και ηµιαστικών περιοχών (εσωτερική κυκλοφορία
οχηµάτων, εµπορικές δραστηριότητες)
οι αγροτικές και οι βιοµηχανικές δραστηριότητες.

Η κίνηση των οχηµάτων στο µεγαλύτερο µέρος του οδικού δικτύου του ∆ήµου είναι περιστασιακή
και προκαλεί οχλήσεις που περιορίζονται συνήθως σε µικρή (20 - 30 m) απόσταση από το δρόµο
και είναι ασυνεχείς λόγω της περιστασιακής διέλευσης των οχηµάτων (µε εξαίρεση τις ώρες
αιχµής). Η κίνηση των οχηµάτων στο ΒΟΑΚ αποτελεί ισχυρή πηγή ηχορύπανσης λόγω του φόρτου
της κυκλοφορίας και της ταχύτητας των οχηµάτων. Ο θόρυβος που παράγεται από την κυκλοφορία
στο ΒΟΑΚ είναι συνεχής καθ΄ όλο το 24ωρο και προκαλεί οχλήσεις σε σηµαντική απόσταση από
τον άξονα του δρόµου.
Ο αστικός θόρυβος, δηλαδή αυτός που παράγεται από την κίνηση και τις συνήθεις δραστηριότητες
της πόλης (φορτώσεις - εκφορτώσεις, εργοτάξια, επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις οχηµάτων κλπ.)
είναι συνήθως ισχυρός λόγω του τρόπου ανάπτυξής τους (στενοί δρόµοι µε συνεχή δόµηση,
ανύπαρκτοι ελεύθεροι χώροι), του άναρχου τρόπου οδήγησης και της αυθαίρετης στάθµευσης.
Μετρήσεις σε κεντρικές οδούς µικρών πόλεων δίνουν επίπεδα θορύβου που συχνά ξεπερνούν τα
θεσµοθετηµένα όρια.
Στην περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου δεν έχει εφαρµοστεί κάποιο ειδικό µέτρο ή µέσο προστασίας
της ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος, µε εξαίρεση βέβαια τις εφαρµογές ηχοµονώσεων στα
κτίρια και κάποιες επιλογές λύσεων στο πλαίσιο µιας ειδικής κυκλοφοριακής µελέτης6, που ήταν
ευνοϊκές ως προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης τα µέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας οχηµάτων και
το ιδιαίτερο ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων αναψυχής και εστίασης στην παλαιά πόλη
(Κανονισµός Παλαιάς Πόλης) συµβάλλουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων ηχορύπανσης.
Τα φαινόµενα ηχορύπανσης παρουσιάζουν εποχικότητα και εντείνονται τη θερινή περίοδο.
Σηµαντικό τµήµα των οχλήσεων συνδέεται µε την κυκλοφορία θορυβωδών δικύκλων (κακή
οδήγηση, κακή ή εσκεµµένα κακή συντήρηση). Η υποβάθµιση του ακουστικού περιβάλλοντος έχει
επιπτώσεις τόσο στο µόνιµο πληθυσµό όσο και στους επισκέπτες – τουρίστες. Αποτέλεσµα είναι να
δυσχεραίνονται οι δραστηριότητες των µόνιµων κατοίκων, που εµφανίζουν τάσεις αποµάκρυνσης
από περιοχές µε ένταση των σχετικών φαινοµένων, ενώ υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης του
αριθµού των επισκεπτών που τείνουν να στρέφονται πλέον προς αναβαθµισµένους περιβαλλοντικά
προορισµούς.
Οι κύριες κατηγορίες πηγών θορύβου στην πόλη του Ρεθύµνου σχετίζονται µε τις χρήσεις γης, τις
παραγωγικές δραστηριότητες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Ειδικότερα οι κύριες κατηγορίες
πηγών θορύβου παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.2.2.4α
Πίνακας Α.2.2.4α: Κύριες κατηγορίες πηγών θορύβου
Γραµµικές
πηγές θορύβου

Οδική κυκλοφορία κατά µήκος του
δικτύου των δρόµων του δήµου.)
Σηµαντική
διαφοροποίηση
της
στάθµης θορύβου υπάρχει µεταξύ
του κύριου οδικού δικτύου και των
τοπικών δρόµων.

6

Ιδιαίτερη συµβολή στην διαµόρφωση
δυσµενών τιµών στάθµης θορύβου έχουν
τα
µηχανάκια
(κακή
συντήρηση,
αντικοινωνικός τρόπος οδήγησης
Ο φόρτος, η ταχύτητα, το ποσοστό
βαρέων
οχηµάτων,
η
κατάσταση
οδοστρώµατος, η κατά µήκος κλίση, η

Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθµευσης και εφαρµογής στην πόλη του Ρεθύµνου (εκτίµηση βασικής στάθµης
θορύβου στο κύριο οδικό δίκτυο – 1997).
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Παρουσιάζει περιοδική διακύµανση

Παραγωγικές
δραστηριότητες

Στο εσωτερικό της πόλης δεν
λειτουργούν σηµαντικές
παραγωγικές δραστηριότητες.
Τέτοιες
δραστηριότητες
είναι
διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία της
πόλης.

εγγύτητα των δεκτών του θορύβου, προς
τους δρόµους αποτελούν
τις κύριες
παραµέτρους διαµόρφωσης της στάθµης
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου
Πρόκειται για επαγγελµατικά εργαστήρια,
συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ,
Η όχληση που προκαλούν εξαρτάται από
τις
συνθήκες
των
παραγωγικών
δραστηριοτήτων, την ποιότητα και την
κατάσταση του εξοπλισµού τους,
τις
διατάξεις
για
την
πρόληψη
της
ηχορύπανσης
που
ενδεχόµενα
χρησιµοποιούν, το ωράριο τους, την
εγγύτητα των δεκτών του θορύβου κλπ.

∆ραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών

Τέτοιες
δραστηριότητες
είναι
διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία της
πόλης.
Κυρίως
βρίσκονται
συγκεντρωµένες
στο
κεντρικό
τµήµα της πόλης και κατά µήκος
του κύριου οδικού δικτύου (ΠΕΟ
κλπ)

Οχλήσεις ενδεχόµενα προκαλούνται από
σταθερές πηγές (κλιµατιστικά και λοιπός
ηλεκτροµηχανολογικός
εξοπλισµός).
Σηµαντικότερη πηγή όχλησης , ανάλογη
προς το µέγεθος της δραστηριότητας είναι
η κίνηση οχηµάτων από και προς τις
σχετικές εγκαταστάσεις.

∆ραστηριότητες
εµπορίου

Τέτοιες
δραστηριότητες
είναι
διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία της
πόλης.
Κυρίως
βρίσκονται
συγκεντρωµένες
στο
κεντρικό
τµήµα της πόλης και κατά µήκος
του κύριου οδικού δικτύου (ΠΕΟ
κλπ)

Πρόκειται κυρίως για µικρής κλίµακας
δραστηριότητες οι οποίες µεµονωµένα
δεν προκαλούν σηµαντική όχληση µε
εξαίρεση
ενδεχόµενα
περιορισµένες
οχλήσεις από κλιµατικά ή ψυχτικά
µηχανήµατα.
Μεγαλύτερες οχλήσεις προκαλούνται από
πιο µεγάλες σχετικές µονάδες, όπως
µεγάλα
Super Market , µεγάλες
εµπορικές µονάδες τροφίµων *χονδρικής
ή λιανικής) κλπ.
Εκτός από
τις σταθερές πηγές των
δραστηριοτήτων αυτών, σηµαντική είναι η
συµµετοχή στην όχληση των οχηµάτων
τροφοδοσίας και των πελατών

∆ραστηριότητες
αναψυχής και
εστίασης

Μεµονωµένες
σχετικές
δραστηριότητες είναι διάσπαρτες
σε διάφορα σηµεία της πόλης.
Συγκεντρωµένες παρουσιάζονται
κυρίως σε τµήµατα της παλαιάς
πόλης, στην παραλία, και σε
σαφώς µικρότερο βαθµό
κατά
µήκος του κύριου οδικού δικτύου
(ΠΕΟ κλπ). Επίσης σχετικές
δραστηριότητες
παρουσιάζονται
στην
ανεπτυγµένη
τουριστικά
περιοχή ανατολικά (Πλατανιάς κλπ)
και δυτικά (Παραλιακή ζώνη
Κουµπέ κλπ)

Στις χρήσεις αυτές οι δραστηριότητες
αυτές
προκαλούν
οχλήσεις
που
σχετίζονται µε τη συγκέντρωση και
παραµονή ατόµων (οµιλίες, χρήση
σερβίτσιων κλπ), µε τη µουσική, µε τη
λειτουργία µηχανηµάτων (εξαερισµός,
κλιµατισµός
κλπ).
Επιπλέον
δηµιουργούνται
οχλήσεις από την
προσέλευση και αποχώρηση (κάποιες
φορές θορυβώδης συµπεριφορά από κέφι
ή µέθη κλπ), χρήση µοτοποδηλάτων
(θορυβώδης οδήγηση, διέλευση από
ήσυχες γειτονιές κλπ) .
Οι οχλήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα
µε την περίοδο του έτους (Θερινή
περίοδος : αυξηµένη κίνηση λόγω
τουριστών,
διαµονή
σε
ανοιχτούς
χώρους, παράθυρα σε κατοικίες ανοιχτά.
Χειµερινή περίοδος : αυξηµένη κίνηση
λόγω φοιτητών). Επίσης το µέγεθος των
οχλήσεων εξαρτάται από τη γειτνίαση
δέκτη- πηγής , από την ηχοµόνωση των
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καταστηµάτων και των οικιών κλπ
Λοιπές πηγές

Λοιπές πηγές θορύβου σχετίζονται
µε τις δραστηριότητες στο λιµάνι ,
στο χώρο των λεωφορείων ΚΤΕΛ,
κλπ

Οι οχλήσεις συνδέονται µε την κίνηση
οχηµάτων από και προς τις σχετικές
εγκαταστάσεις. ∆ιακυµάνσεις στη στάθµη
θορύβου παρουσιάζονται ανάλογα µε τη
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων
(π.χ. υψηλότερες στάθµες θορύβου τις
ώρες άφιξης και αναχώρησης του πλοίου
κλπ)

Μη
µόνιµες
πηγές θορύβου
σχετίζονται µε κατασκευαστικές
εργασίες, µε έκτακτα γεγονότα
όπως γιορτές δρόµου, κλπ

∆ιακύµανση – εποχικότητα χαρακτηριστικών που επηρεάζουν / διαµορφώνουν το ακουστικό
περιβάλλον
Οι πηγές θορύβου παρουσιάζουν ηµερήσια και εποχιακή διακύµανση. Οι σηµαντικότερες
διακυµάνσεις παρουσιάζονται :
*

Εποχιακή διακύµανση

κυκλοφορία οχηµάτων : παρουσιάζεται αυξηµένη κατά 63% (κατά µέσο όρο) τη θερινή περίοδο σε
σχέση µε την χειµερινή περίοδο σε δρόµους που δεν εξυπηρετούν µόνο
τοπικές µετακινήσεις.. Η αιτία εµφάνισης των φαινοµένων είναι η
αύξηση της κίνησης οχηµάτων λόγω τουρισµού, αλλά και της
κινητικότητας των κατοίκων από και προς τόπους αναψυχής,
κολύµβησης κλπ.
αυξηµένη παρουσιάζεται η κυκλοφορία και στις περιόδους σηµαντικών
εορτών και τοπικών εκδηλώσεων (καρναβάλι πόλης)
δραστηριότητες αναψυχής : παρουσιάζονται αυξηµένες κατά τη θερινή περίοδο σε σχέση µε την
χειµερινή περίοδο, τόσο λόγω του αυξηµένου αριθµού επισκεπτών –
τουριστών, όσο και λόγω των συνθηκών που ευνοούν την διαµονή σε
υπαίθριους χώρους (µουσική, οµιλίες κλπ). Κατά τη χειµερινή περίοδο
οι σχετικές δραστηριότητες παρουσιάζουν σχετική ένταση λόγω των
φοιτητών.
σταθερές πηγές Η/Μ :όσον αφορά τα µηχανήµατα ψύξης / κλιµατισµού παρουσιάζονται αυξηµένες
κατά τη θερινή περίοδο λόγω κλιµατικών συνθηκών (αυξηµένη
θερµοκρασία) και η επιδείνωση της όχλησης σχετίζεται και µε τα
ανοιχτά παράθυρα

Έδαφος
Τα λατοµεία, ενεργά ή εγκαταλειµµένα, επιδρούν αρνητικά κυρίως στη µορφολογία του εδάφους
ενώ συµβάλλουν και στην απώλεια του υπεδάφους ως φυσικού πόρου. Όπως αναφέρεται και
παραπάνω το µοναδικό λατοµείο στην περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι σε φάση αποκατάστασης,
έχοντας σταµατήσει πλέον τις εξορύξεις.
Όπως και σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας µας, η κύρια επιβάρυνση του εδάφους οφείλεται
στην ολοένα επεκτεινόµενη εντατική γεωργική καλλιέργεια και τις εγγενείς πρακτικές της, που
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προκαλούν την υποβάθµισή του συµπιέζοντάς το, αποσαθρώνοντάς το και αυξάνοντας την οξύτητά
του αλλά και το ρυπαίνουν µε λιπάσµατα και τοξικά φυτοφάρµακα.
Η διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφικών µονάδων και των µονάδων
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων είναι επίσης επιβαρυντική για το έδαφος, ο αριθµός όµως των
µονάδων είναι σχετικά µικρός και έτσι η ρύπανση από τέτοια απόβλητα έχει τοπικό και όχι
εκτεταµένο χαρακτήρα.
Σηµαντική απώλεια εδαφικών πόρων προκάλεσε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η έντονη τουριστική
δραστηριότητα και η επέκταση της δόµησης προς την παραλιακή ζώνη του ∆ήµου. Οι αµµοθίνες
που κάποτε αναπτύσσονταν εκεί έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί. Κυριότερες αιτίες ήταν η
οικοδόµηση και η κατασκευή δρόµων και άλλων υποδοµών και πιθανά η µεταβολή της παροχής
άµµου µε τη διευθέτηση των ρεµάτων που εκβάλλουν στην ακτή. Εντονότατη υπήρξε επίσης η
καταπάτηση των θινών από τους πολυάριθµους τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Εξαιτίας
της ιδιαίτερης προτίµησής της από τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα ως χώρου ωοτοκίας, η αµµώδης
παραλιακή ζώνη προστατεύεται και καταφέρνει να διατηρεί τουλάχιστον αυτή τη σηµαντική για το
περιβάλλον χρήση της.
Παρόλη την οργανωµένη αποκοµιδή των απορριµµάτων και τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ του
Αµαρίου, υπάρχουν ακόµα αρκετοί χώροι όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα διάφορα σκουπίδια και
περιττά υλικά, προκαλώντας τόσο τη χηµική όσο και την αισθητική ρύπανση του εδάφους. Τέτοιοι
χώροι έχουν δυστυχώς δηµιουργηθεί και στα πανέµορφα φαράγγια της περιοχής του ∆ήµου, όπου
αλλοιώνουν το ιδιαίτερο τοπίο των φαραγγιών, παρεισδύοντας οπτικά στην ιδιαίτερη µορφολογία
του εδάφους, και ρυπαίνουν τα εδάφη αλλά και τα νερά, που ρέουν στις ρεµατιές τους.
Οι κύριοι ρυπαντές των εσωτερικών επιφανειακών και υπόγειων νερών του ∆ήµου είναι οι οικισµοί
που δεν έχουν ακόµα µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, οι λίγες εγκαταστάσεις µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων και οι κτηνοτροφικές µονάδες.
Εκτός από την πόλη του Ρεθύµνου, που διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ), και τους οικισµούς Μικρά Ανώγεια, Μικρό Μετόχι, Μεγάλο
Μετόχι, Τρία Μοναστήρια, Γιαννούδι και Γάλλο, που αποχετεύονται στο δίκτυο της πόλης και
τελικά στην ΕΕΛ, οι περισσότεροι οικισµοί του ∆ήµου έχουν δίκτυα αποχέτευσης, που διαθέτουν
τα ανεπεξέργαστα λύµατά τους σε γειτονικά ρέµατα. Στο άµεσο µέλλον οι οικισµοί Αρµένοι, Αγ.
Γεώργιος και Κούµοι θα αποχετευτούν επίσης στην ΕΕΛ Ρεθύµνου και θα ακολουθήσει ο οικισµός
Σωµατάς, όπως και οι οικισµοί Χρωµοναστήρι, Μύλοι, Ρουσσοσπίτι και Μαρουλάς. Στους
υπόλοιπους οικισµούς, νότια του Βρύσινα, προβλέπεται η κατασκευή compact σταθµών
επεξεργασίας, µε εξαίρεση το Όρος, όπου προβλέπεται η κατασκευή βόθρου τύπoυ Imhoff.
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης σε νερό για την ύδρευση και την άρδευση, λόγω κυρίως της
εντατικοποίησης του τουρισµού και της γεωργίας, προκαλεί την εξάντληση των
χρησιµοποιούµενων υδάτινων πόρων και οδηγεί στη συνεχή αναζήτηση νέων, µε την κατασκευή
έργων που στερούν όλο και περισσότερο το νερό από τη φύση, υποβαθµίζοντας έτσι τα µοναδικά
οικοσυστήµατα της περιοχής.
Νερά Κολύµβησης
Η ποιότητα των νερών κολύµβησης στην Ελλάδα παρακολουθείται συστηµατικά από το 1988
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 76/160/ΕΟΚ, «περί της ποιότητας υδάτων κολύµβησης». Το
Πρόγραµµα Ελέγχου της Ποιότητας Νερών Κολύµβησης οργανώνεται και συντονίζεται από τη
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σχετική υπηρεσία του Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. και εκτελέστηκε στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Περιβάλλον» 2000-2006 και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της
κολυµβητικής περιόδου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
γίνονται µε βάση τα κριτήρια της παραπάνω κοινοτικής οδηγίας.
Οι αναλύσεις των δειγµάτων αφορούν τόσο τη µικροβιολογική όσο και τη φυσικοχηµική ποιότητα
των νερών. Για να είναι αποδεκτά τα νερά για κολύµβηση, πρέπει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας 76/160/ΕΟΚ να είναι κατηγορίας «GI» ή «EI» (επιθυµητές G και υποχρεωτικές I) όσον
αφορά τη µικροβιολογική ποιότητα και κατηγορίας «Α» όσον αφορά τη φυσικοχηµική ποιότητα.
Η ποιότητα του νερού της θάλασσας στην περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι πολύ καλή. Σύµφωνα
µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε από το Πρόγραµµα Παρακολούθησης των Ακτών Κολύµβησης, τα νερά
πληρούν τις προδιαγραφές τόσο των επιθυµητών όσο και των υποχρεωτικών τιµών (GI), όπως
αυτές ορίζονται στην Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και έξι από τις παραλίες του ∆ήµου Ρεθύµνου που
εξετάστηκαν πήραν γαλάζια σηµαία.

Χλωρίδα και πανίδα
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω και προκαλούν την υποβάθµιση των νερών και του
εδάφους, επιδρούν αρνητικά και στη χλωρίδα και την πανίδα. Χαρακτηριστική είναι, για
παράδειγµα, η ευαισθησία των δασών πλατάνου στις µεταβολές της υδρολογικής κατάστασης
(αρδευτικά έργα, έργα ύδρευσης, διευθέτηση των ρεµάτων) και στη ρύπανση των υδάτων,
δραστηριότητες που διαρκώς εντείνονται χωρίς να λαµβάνονται µέτρα µείωσης των επιπτώσεών
τους. Η ρύπανση των υδάτων µπορεί να προκαλέσει υποβάθµιση στη σύνθεση της χλωρίδας των
δασών αυτών, το ίδιο και άλλες δραστηριότητες όπως η βόσκηση, η γειτνίαση µε καλλιέργειες και
η εναπόθεση απορριµµάτων.
Η έντονη δραστηριότητα στην παραλία το καλοκαίρι, που σχετίζεται κυρίως µε τον τουρισµό,
ασκεί ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα. Η διατήρηση
της χελώνας εξαρτάται εν γένει από το βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος επιδρά στο
παράκτιο οικοσύστηµα, ακόµα και αν δεν έχει άµεση επαφή µε το απειλούµενο αυτό είδος. Ως εκ
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που οδηγούν στην υποβάθµιση του παράκτιου οικοσυστήµατος
(χερσαίου ή θαλάσσιου), όπως κατασκευές δρόµων, εκχερσώσεις, αµµοληψίες, ρύπανση κ.λπ.,
επηρεάζουν και τη διατήρηση της Καρέττα.
Άλλες δραστηριότητες που επιδρούν αρνητικά στη χλωρίδα και την πανίδα είναι:
•

Η σταδιακή εγκατάλειψη των ποικίλων παραδοσιακών γεωργο-κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων, που υποβαθµίζει - επίσης σταδιακά - και οµογενοποιεί το τοπίο και επιδρά
αρνητικά στη βιοποικιλότητα.

•

Η υπερβόσκηση, που οδηγεί στην αλλοίωση των βιότοπων, στη διάβρωση του εδάφους και
στον περιορισµό της διαθέσιµης τροφής της πανίδας, προκαλώντας την εξαφάνιση σπανίων
ειδών φυτών και ζώων. Η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας περιλαµβάνει και τη χρήση της
φωτιάς ως µέσου βελτίωσης των βοσκοτόπων, που µετατρέπει την πλούσια βλάστηση των
δασών, των θαµνώνων και των φρυγάνων σε ανοιχτά λιβάδια και επιταχύνει την ερηµοποίηση.
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των φρυγάνων που µε την ήπια βόσκηση διατηρούν την
υψηλή βιοποικιλότητά τους και δεν εξελίσσονται σε ψηλούς θαµνώνες. Ωστόσο η υπερβόσκηση
υποβαθµίζει τα φρύγανα, αλλοιώνοντας καταρχήν τη χλωριδική τους σύνθεση, καθώς
επικρατούν είδη ανθεκτικά στη βόσκηση και µειώνεται η ποικιλότητα της ποώδους στρώσης
τους, και τελικά, στις χειρότερες περιπτώσεις, οδηγώντας σε οριακά χαµηλή κάλυψη (<30 - 40
%) των χαρακτηριστικών θαµνωδών ειδών των φρυγάνων. Η βόσκηση εµποδίζει την
αναγέννηση και επηρεάζει τη δοµή των συστάδων των δασών δρυός και πρέπει να απαγορεύεται
στο εσωτερικό τους
•

Η επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε βάρος της αυτοφυούς βλάστησης, που οδηγεί
στη µετατροπή σηµαντικών εκτάσεων δάσους, θαµνώνων και φρυγάνων σε ελαιώνες. Κύριος
παράγοντας µείωσης της έκτασης και υποβάθµισης των παρόχθιων δασών πλατάνου σε
ολόκληρη την Ελλάδα υπήρξαν οι εκχερσώσεις µε σκοπό την καλλιέργεια, ιδίως στις
οµαλότερες θέσεις. Οι επεκτάσεις των καλλιεργειών αλλά και η κατασκευή σχετικών έργων
έχουν προκαλέσει τη µείωση της έκτασης των δασών και την κατάτµησή τους σε πολλές θέσεις.
Τα πλατανοδάση που υπάρχουν σήµερα στο ∆ήµο Ρεθύµνης αντιπροσωπεύουν τµήµα µόνο της
παλαιότερης έκτασής τους.

•

Η διάνοιξη αγροτικών δρόµων, που παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης δυσπρόσιτων
παρθένων περιοχών και επέκτασης της εντατικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Εκτεταµένες
ζώνες άγριας φύσης έγιναν ακατάλληλες για το φώλιασµα πολλών από τα σηµαντικά είδη της
Κρητικής πανίδας και οι βιότοποί τους κατακερµατίστηκαν, εξαιτίας της δηµιουργίας ενός
πυκνού αγροτικού δικτύου. Το κυνήγι και η ανεξέλεγκτη θανάτωση της πανίδας,
δραστηριότητες που ευθύνονται για τη µείωση των πληθυσµών των ζώων και ιδιαίτερα εκείνων
των περαστικών µεταναστευτικών πουλιών, ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τους αγροτικούς
δρόµους.
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2.3 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός.
2.3.1 Πληθυσµιακές µεταβολές
Πίνακας Α.2.3.1α: ∆ιαχρονική εξέλιξη (1951-2001) του πληθυσµού του ∆ήµου, των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων και των Οικισµών
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1951

1961

1971

1981

1991

2001

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

17.208

18.885

17.811

20.640

26.560

31.687

∆∆ Ρεθύµνης

61-71

71-81

9,75

-5,69

15,88

28,68

19,30

84

67,79

77,91

53,52

0,93

13.513

15.632

15.373

18.190

24.064

28.987

15,68

-1,66

18,32

32,29

20,46

115

85,43

88,56

59,36

1,47

12.713

15.026

15.005

17.859

23.420

27.868

18,19

-0,14

19,02

31,14

18,99

119

85,47

85,72

56,04

1,69

Αγία Ειρήνη

88

63

47

34

63

49

-28,41 -25,40

-27,66

85,29

-22,22

-44

-22,22

4,26

44,12

-3,29

Ανώγεια

25

25

21

13

15

89

0,00 -16,00

-38,10

15,38

493,33

256

256,00

323,81

584,62

0,00

Γάλλος

274

252

180

146

205

430

-8,03 -28,57

-18,89

40,41

109,76

57

70,63

138,89

194,52

-0,83

Γιαννούδιον
Μεγάλο Μετόχι

82

78

30

22

23

96

-4,88 -61,54

-26,67

4,55

317,39

17

23,08

220,00

336,36

79

31

-

6

28

29

-60,76

-

-

366,67

3,57

-63

-6,45

-

383,33

Μικρό Μετόχι

33

25

-

29

91

188

-24,24

-

213,79

106,59

470

652,00

-

Ξηρόν Χωρίον

219

132

90

63

114

131

-39,73

31,8
2

-30,00

80,95

14,91

-40

-0,76

45,56

Ρέθυµνο

*

51-61

81-91

91-01

Μ.Ε.Ρ.Μ.

51-01

61-01

71-01

81-01

51-61

61-71

71-81

81-91

91-01

-0,50

0,58
0,17
0,01
2,89
1,73
3,31
9,11

-8,93

-

-

548,28

-2,74

-

-

12,12

7,53

107,94

-4,94

3,76

3,50

6,11

1,40

1,49

2,55

1,78

1,70

2,84

1,88

1,76
3,19
4,68
2,07
3,05

2,75

1,75

6,36

-2,48

1,44

19,49

3,45

7,69

0,45

15,36

16,65

0,35

Μεγάλο Μετόχι

79

31

-

6

28

29

-60,76

-

-

366,67

3,57

-63

-6,45

-

383,33

-8,93

-

-

16,65

0,35

Μικρό Μετόχι

33

25

-

29

91

188

-24,24

-

213,79

106,59

470

652,00

-

548,28

-2,74

-

-

12,12

7,53

Ξηρόν Χωρίον

219

132

90

63

114

131

-39,73

31,8
2

-30,00

80,95

14,91

-40

-0,76

107,94

-4,94

3,76

-

-

-

18

105

107

-

-

-

483,33

1,90

-

-

494,44

-

733

710

631

581

532

588

-3,14 -11,13

-7,92

-8,43

10,53

-20

-17,18

1,20

513

410

401

337

310

313

-15,96

-8,01

0,97

-39

-23,66

-7,12

Τρία Μοναστήρια
∆∆ Αρµένων
Αρµένοι
*

-20,08

-

45,56
-6,81
-21,95

3,50

6,11

1,40

19,29

0,19

-

-0,32

1,17

0,82

-0,88

1,01

-2,22

-

-

-0,83

0,10

Στις προηγούµενες απογραφές στον πληθυσµό του Ρεθύµνου έχει συνυπολογιστεί και ο πληθυσµός των οικισµών Καστελλάκια (τα), Πλατανές (ο), Περιβόλια (τα), Μυσσίρια (τα), Κουµπές
(ο) και Άγιος Μάρκος (ο).
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2,20
Άγιος Γεώργιος
Σωµατάς
Φωτεινός
∆∆ Γουλεδιανών
Γουλεδιανά
Γενή
∆∆ Καρές

92
128
212
163
49
462

74
102
124
196
151
45
388

64
77
89
146
116
30
264

80
87
77
150
118
32
239

63
110
49
161
118
43
184

78
124
73
135
103
32
190

- -13,51
10,87 -24,51
-3,13 -28,23
-7,55 -25,51
-7,36 -23,18
-8,16 -33,33
-16,02 -31,96

0,22
25,00
12,99
-13,48
2,74
1,72
6,67
-9,47

-21,25
26,44
-36,36
7,33
0,00
34,38
-23,01

23,81
12,73
48,98
-16,15
-12,71
-25,58
3,26

35
-43
-36
-37
-35
-59

5,41
21,57
-41,13
-31,12
-31,79
-28,89
-51,03

Καρέ

214

182

119

108

76

79

-14,95 -34,62

-9,24

-29,63

3,95

-63

-56,59

Αµπελάκιον

248

206

145

131

108

111

-16,94 -29,61

-9,66

-17,56

2,78

-55

-46,12

∆∆ Καστέλλου
Κάστελλος
∆∆ Κούµων
Κούµοι
∆∆ Μαρουλά
Μαρουλάς
∆ίλοφο
∆∆ Όρους
Όρος
∆∆ Πρασιών
Πρασιαί
∆∆ Ρουσσοσπιτίου
Ρουσσοσπίτιον

113
113

100
100

62
62

70
70

108
108

97
97

-11,50 -38,00
-11,50 -38,00

12,90
12,90

54,29
54,29

-10,19
-10,19

-14
-14

-3,00
-3,00

258

252

190

211

208

173

-2,33 -24,60

11,05

-1,42

-16,83

-33

-31,35

258

252

190

211

208

173

-2,33 -24,60

11,05

-1,42

-16,83

-33

-31,35

374

312

221

184

188

218

374

312

221

184

188

192

-

-

-

-

0

26

-16,58 -29,17
-16,58 -29,17
-

-

-16,74

2,17

-16,74

2,17

-

-

15,96
2,13
-

-42

-30,13

-49

-38,46

-

-

128

120

100

109

114

81

-6,25 -16,67

9,00

4,59

-28,95

-37

-32,50

128

120

100

109

114

81

-6,25 -16,67

9,00

4,59

-28,95

-37

-32,50

234
234

204
204

125
125

129
129

196
196

115
115

-12,82 -38,73
-12,82 -38,73

3,20
3,20

51,94
51,94

-41,33
-41,33

-51
-51

-43,63
-43,63

353

272

195

174

257

374

-22,95 -28,31

-10,77

47,70

45,53

6

37,50

353

272

195

174

257

374

-22,95 -28,31

-10,77

47,70

45,53

6

37,50

21,88
61,04
-17,98
-7,53
-11,21
6,67
-28,03
-33,61
-23,45
56,45
56,45
-8,95
-8,95
-1,36
-13,12
-19,00
-19,00
-8,00
-8,00
91,79
91,79

-2,50
42,53
-5,19
-10,00
-12,71
0,00

1,04
-0,32
-0,78
-0,76
-0,85

-20,50

-1,73

-26,85

-1,61

-15,27

-1,84

38,57
38,57

-1,21
-1,21

-18,01

-0,24

-18,01

-0,24

18,48

-1,80

4,35

-1,80

-

-

-25,69

-0,64

-25,69

-0,64

-10,85
-10,85

-1,36
-1,36

114,94

-2,57

114,94

-2,57

∆ Σελλίου

342

306

260

243

232

247

-10,53 -15,03

-6,54

-4,53

6,47

-28

-19,28

-5,00

1,65

-1,11

Σελλίον

168

146

131

126

146

159

-13,10 -10,27

-3,82

15,87

8,90

-5

8,90

21,37

26,19

-1,39

1,44
2,77
3,26
2,90
2,60
3,97
3,78
4,16
3,45
4,67
4,67
2,78
2,78
3,39
3,39
1,81
1,81
4,78
4,78
3,27
3,27
1,62
1,08

1,72
2,26
1,23
1,44
0,27
0,17
0,65
0,99
0,97
1,01
1,22
1,22
1,05
1,05
1,82
1,82

-2,36

2,16

2,37

1,21

-4,42

4,07

0,71

-1,75

0,00

-1,35

3,00

-2,91

-2,58

0,32

-3,45

0,39

-1,91

0,27

4,43

-1,07

4,43

-1,07

-0,14

-1,83

-0,14

-1,83

0,22

1,49

0,22

0,21

-

-

0,45

-3,36

0,45

-3,36

4,27

-5,19

4,27

-5,19

3,98

3,82

0,87
0,87
0,32
0,32
1,13
1,13
0,67
0,39

3,98

3,82

-0,46

0,63

1,48

0,86
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Μύρθιος
∆∆ Χρωµοναστηρίου
Χρωµοναστήριον

174

160

129

117

86

88

-8,05 -19,38

-9,30

-26,50

2,33

-49

-45,00

-31,78

-24,79

-0,84

486

393

244

360

316

482

-19,14 -37,91

47,54

-12,22

52,53

-1

22,65

97,54

33,89

-2,10

347

293

173

294

237

358

-15,56 -40,96

69,94

-19,39

51,05

3

22,18

106,94

21,77

-1,68

Καπεδιανά

64

48

35

27

19

28

-25,00 -27,08

-22,86

-29,63

47,37

-56

-41,67

-20,00

3,70

-2,84

Μύλοι

75

52

36

39

31

39

-30,67 -30,77

8,33

-20,51

25,81

-48

-25,00

8,33

0,00

-3,60

Πρινέδες

-

-

-

-

29

57

-

-

-

-

96,55

-

-

-

-

-

2,13
4,65
5,13
3,11
3,61
-

0,97

-3,03

0,23

3,97

-1,30

4,31

5,45

-2,13

4,21

2,56

-3,45

3,95

0,802,27

2,32

-

6,99

-

Πηγή: ΕΣΥΕ (1951-2001)
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Πιο παραστατικά, η πληθυσµιακή εξέλιξη του ∆ήµου Ρεθύµνης απεικονίζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί (συγκριτικά µε το Τ.∆. Ρεθύµνης και την αστική ενότητα
του Ρεθύµνου).
∆ιάγραµµα Α.2.3.1β: Πληθυσµιακή Εξέλιξη του ΟΤΑ (1951-2001)

60%

100.000
90.000

Πληθυσµός

70.000

40%

60.000
50.000

30%

40.000
20%

30.000
20.000

% πόλη/νοµός

50%

80.000

10%

10.000
0

0%
1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

2021

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

∆.∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΟΛΗ)

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟ

Τάση (ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΛΗ)

Τάση (ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

Πηγή: ΕΣΥΕ (1951-2001)
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Η αντίστοιχη διαχρονική εξέλιξη (1951-2001) της πληθυσµιακής πυκνότητας των οικισµών του ∆ήµου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Α.2.3.1γ: ∆ιαχρονική εξέλιξη της πληθυσµιακής πυκνότητας των διοικητικών ενοτήτων του ΟΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/∆ΙΟΙΚΗΤΙ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1951

1961

1971

1981

1991

2001

17.208

18.885

17.811

20.640

26.560

31.687

126,4

(κατ./τετρ. χιλ.)

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(τετρ. χιλ.)
1951

1961

1971

1981

1991

2001

136,1

149,4

140,9

165,3

210,1

250,7

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ρεθύµνης

13.513

15.632

15.373

18.190

24.064

28.987

26,8

504,2

583,3

573,6

674,1

897,9

1081,6

Αρµένων

733

710

631

581

532

588

20

36,7

35,5

31,6

29,1

26,6

29,4

Γουλεδιανών

212

196

146

150

161

135

5,2

40,8

37,7

28,1

28,8

31,0

26,0

Καρές

462

388

264

239

184

190

7,9

58,5

49,1

33,4

30,3

23,3

24,1

Καστέλλου

113

100

62

70

108

97

6,3

17,9

15,9

9,8

11,1

17,1

15,4

Κούµων

258

252

190

211

208

173

8,4

30,7

30,0

22,6

25,1

24,8

20,6

Μαρουλά

374

312

221

184

188

218

11,4

32,8

27,4

19,4

16,1

16,5

19,1

Όρους

128

120

100

109

114

81

2,8

45,7

42,9

35,7

38,9

40,7

28,9

Πρασιών

234

204

125

129

196

115

8

29,3

25,5

15,6

16,1

24,5

14,4

Ρουσσοσπιτίου

353

272

195

174

257

374

6,8

51,9

40,0

28,7

25,6

37,8

55,0

Σελλίου

342

306

260

243

232

247

13,2

25,9

23,2

19,7

18,4

17,6

18,7

Χρωµοναστηρίου

486

393

244

360

316

482

9,6

50,6

40,9

25,4

37,5

32,9

50,2

Πηγή: ΕΣΥΕ (1951-2001)
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Από τα παραπάνω, διακρίνεται τόσο η πληθυσµιακή µεγέθυνση που υπέστη η αστική ενότητα του
Ρεθύµνου κατά την τελευταία 50ετία - υπερδιπλασιάζοντας την αναλογία των κατοίκων ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο - όσο και το πληθυσµιακό βάρος των υπόλοιπων οικισµών του ∆ήµου.
Αναφορικά µε τη µεγέθυνση της πόλης του Ρεθύµνου, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε την πορεία
του πληθυσµού της - από το 1881 έως σήµερα - τόσο σε σχέση µε τα ‘ποσοτικά’, όσο και σε σχέση
µε τα ‘ποιοτικά’ χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσµού.
‘Ποσοτικά’, η πληθυσµιακή εξέλιξη του Ρεθύµνου (µε βάση τα στοιχεία των σχετικών απογραφών)
παρατίθεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί (βλέπε επόµενη σελίδα). Αναλύοντας τα
στοιχεία αυτού του πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
- Από το 1881 έως το 1940, η πόλη του Ρεθύµνου διατηρεί, σταθερά, πληθυσµό ∼10.000 κατ.
Αντίστοιχα, ο Νοµός διατηρεί πληθυσµό ∼55.000 κατ. µέχρι την ανταλλαγή του πληθυσµού.
Από το 1928 και έπειτα εµφανίζει σηµαντική αύξηση πληθυσµού φτάνοντας το 1940 τους
72.330 κατ.7
-

Μεταπολεµικά, ο πληθυσµός της πόλης εξελίσσεται ως εξής:

•

Την περίοδο 1955-1975, η πόλη διατηρεί, σταθερά, πληθυσµό ∼15.000 κατ. Μετά το
1975 η πόλη αυξάνει τον πληθυσµό της µε αλµατώδη ρυθµό, αύξηση που συνεχίζεται
µέχρι σήµερα.

 Σε σχέση µε τον πληθυσµό του Τ.∆., το ποσοστό συµµετοχής της πόλης µέχρι το 1981
είναι διαρκώς αυξανόµενο. Από το 1981 και έπειτα η τάση αυτή αντιστρέφεται καθώς το
ποσοστό τείνει µειούµενο. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι όχι µόνο µέρος του
‘νέου’ πληθυσµού του Ρεθύµνου εγκαθίσταται πλέον κατευθείαν στους γειτονικούς
οικισµούς (λόγω ακρίβειας της πόλης) αλλά και ότι µέρος του ‘παλιού’ πληθυσµού της
πόλης εγκαθίσταται σε οικισµούς ή περιοχές κατοικίας εκτός αυτής, κυρίως, σε
αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής.
 Σε σχέση µε τον πληθυσµό του ∆ήµου/ΟΤΑ, το ποσοστό συµµετοχής της πόλης τείνει
διαρκώς αυξανόµενο µέχρι το 1991. Στην τελευταία απογραφή, ωστόσο, το ποσοστό
αυτό υπέστει ελαφριά κάµψη, γεγονός που υποδηλώνει την πληθυσµιακή ανάκαµψη των
υπόλοιπων οικισµών του ΟΤΑ (π.χ. Ρουσσοσπίτι, Χρωµοναστήρι, κ.λπ.).
 Σε σχέση µε τον πληθυσµό του Νοµού, το ποσοστό συµµετοχής της πόλης την περίοδο
1881-1940 τείνει µειούµενο. Μεταπολεµικά και µέχρι σήµερα το εν λόγω ποσοστό
αυξάνει συνεχώς (από 15,7% το 1940 σε 34,08% το 2001).
Με βάση, αντίστοιχα, τα ‘ποιοτικά’ χαρακτηριστικά του πληθυσµού εισροής προκύπτουν οι εξής
διαπιστώσεις:
- Περίπου µέχρι το 1980, η µεγέθυνση της πόλης τροφοδοτήθηκε, κατά βάση, από την
αγροτική έξοδο του Νοµού.

7

-

Από το 1980 και έπειτα, σηµαντική πληθυσµιακή εισροή για το Ρέθυµνο αποτέλεσε η
ανάπτυξη του τουρισµού και η λειτουργία του Πανεπιστηµίου, που τροφοδότησε την πόλη
(αντίστοιχα) µε πολυάριθµους επισκέπτες και φοιτητές.

-

Σήµερα, η δυναµική που εµφανίζει το Ρέθυµνο - και γενικότερα ο ∆ήµος - είναι πολύ πιο
σύνθετη και προέρχεται από δυο µεγάλες οµάδες/κατηγορίες πληθυσµού: τους Έλληνες
(γηγενείς ή µη) και τους αλλοδαπούς, που διακρίνονται επιµέρους στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Ιστορικό µέγιστο του 20ου αιώνα που ξεπεράστηκε αισθητά κατά την τελευταία απογραφή (2001), όπου ο πληθυσµός
του Νοµού Ρεθύµνης έφτασε τους ∼82.000 κατ.
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Α1. Τους κατοίκους τόσο των γύρω οικισµών (ΟΤΑ Ρεθύµνης) όσο και των περισσότερων
οικισµών του Νοµού, που για λειτουργικούς λόγους (π.χ. καλύτερη πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την εργασία, την ψυχαγωγία, κ.λπ.) επιλέγουν τη µετεγκατάστασή τους
στην πόλη.
Α2. Τους φοιτητές και ευρύτερα τον ακαδηµαϊκό κόσµο, που συγκροτούν την
πανεπιστηµιακή κοινότητα του ∆ήµου.
Α3. Τους (λοιπούς) Έλληνες, που αποφασίζουν για διάφορους λόγους (π.χ. εντοπιότητα,
κλίµα, φυσική οµορφιά, κ.λπ) την εγκατάστασή τους στο Ρέθυµνο ή σε κάποιο από τους
οικισµούς του ∆ήµου.
Β1. Τους αλλοδαπούς (κατά βάση από την Αλβανία) που διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή
του ∆ήµου γιατί εργάζονται, κυρίως, ως κτηνοτρόφοι.
Β2. Τους αλλοδαπούς (κυρίως γυναίκες από τις πρώην ανατολικές χώρες) που διαµένουν
στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου γιατί ασχολούνται µε τη φύλαξη ηλικιωµένων.
Β3. Τους αλλοδαπούς (κυρίως γυναίκες από χώρες της ανατολικής Ασίας) που διαµένουν,
κατά κανόνα στην πόλη, και ασχολούνται µε υπηρεσίες οικιακού τύπου (π.χ. οικιακοί
βοηθοί, κ.ο.κ.).
Β4. Τους αλλοδαπούς (κυρίως συνταξιούχους) από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, που
έχουν αποκτήσει δική τους ιδιοκτησία (κατοικία) - στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου και διαµένουν σε αυτή είτε µόνιµα, είτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Β5. Τους αλλοδαπούς τουρίστες, που διαµένουν (σχεδόν) αποκλειστικά στην
αστικοποιηµένη ζώνη του Ρεθύµνου και αρέσκονται σε περιηγήσεις στην ‘εξοχή’ του
∆ήµου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε όλους τους οικισµούς του ∆ήµου (και στους περισσότερους του Νοµού)
απαντώνται κάτοικοι των περιπτώσεων Β1, Β2 και Β4, φαινόµενο που δεν είναι συνηθισµένο στους
οικισµούς των υπόλοιπων Περιφερειών της Χώρας.

Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι:
-

Η πληθυσµιακή δυναµική του ∆ήµου Ρεθύµνης προσδιορίζεται από τη σχετική εξέλιξη της
αστικής ενότητας του Ρεθύµνου (ιδίως της πόλης). Η τελευταία, µε βάση τα στοιχεία των
απογραφών (1881-2001) είναι ιδιαίτερα θετική, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σταθερά
σηµαντική οικοδοµική δραστηριότητα της περιοχής σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία
της ΕΣΥΕ.

-

∆εδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα του ‘παλιού’ πληθυσµού της πόλης µετακινήθηκε την
περίοδο της ‘ύφεσης’ (έως 1975) κυρίως προς την Αθήνα, στο σηµερινό της ‘ελληνικό’
πληθυσµό κυριαρχούν οι ‘παλιοί’ κάτοικοι της υπαίθρου. Το γεγονός αυτό έχει διάφορες
κοινωνιολογικές προεκτάσεις (ήθη, έθιµα, συµπεριφορές, κ.λπ.). Όσον αφορά στον ‘αλλοδαπό’
πληθυσµό του Ρεθύµνου, το µέγεθος του οποίου δεν είναι πλέον ευκαταφρόνητο, κύριο
χαρακτηριστικό του είναι η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών µεταξύ τους πολιτισµικών
‘παρελθόντων’. Συγκεκριµένα, µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: Σλάβοι κυρίως των βαλκανικών
χωρών, κάτοικοι της τέως Σοβιετικής Ένωσης αλλά και Ινδοί, Σιχ, Πακιστανοί, Φιλιππινέζοι,
Αφρικανοί και (φυσικά) Αλβανοί, που διαµένουν στην περιοχή για λόγους εργασίας. Αν σε
αυτούς προστεθούν οι δυτικό - Ευρωπαίοι και γενικότερα οι µετέχοντες του δυτικού πολιτισµού
(π.χ. Αµερικάνοι, Αυστραλοί, κ.ο.κ.) - που είτε ως τουρίστες, είτε ως παραθεριστές, είτε ως
µόνιµοι κάτοικοι/εργαζόµενοι - γίνεται φανερό ότι η απόλυτη κοινωνικό-πολιτισµική
επικυριαρχία του ‘ντόπιων’ - µεσοπρόθεσµα - θα διαταραχθεί. Η αλλαγή αυτή, εφόσον
συντελεστεί, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει και χωρική διάσταση (π.χ. ανέγερση λατρευτικών
χώρων άλλων θρησκειών). Θα πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί ότι µέχρι στιγµής (ευτυχώς)
παρατηρείται έντονη χωρική διασπορά του ‘διεθνούς’ αυτού πληθυσµού, που κατοικεί από το
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κέντρο της ‘παλιάς’ πόλης (όπου τείνει να κυριαρχήσει αν τα αναπτυξιακά έργα δεν επιφέρουν
την προσδοκώµενη ανακατανοµή του πληθυσµού) έως τον πλέον αποµονωµένο κτηνοτροφικό
οικισµό του ∆ήµου.

2.3.2 Σύνθεση πληθυσµού (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση)
Η δηµογραφική φυσιογνωµία του ∆ήµου Ρεθύµνης και ειδικότερα (α) η κατανοµή του πληθυσµού
ανά φύλο και βασικές ηλικιακές οµάδες, (β) η συµµετοχή των οικονοµικά ενεργών ηλικιών στο
σύνολο του πληθυσµού και (γ) ο δείκτης γήρανσης (δηλ. η αναλογία των ηλικιακών οµάδων 65+
και 0-14), συγκριτικά µε τη Χώρα, την Περιφέρεια Κρήτης και το Νοµό Ρεθύµνης, παρουσιάζεται
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας Α.2.3.2α: ∆ηµογραφική Φυσιογνωµία του ΟΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΗΛΙΚΙΩΝ

Αµφοτέρων
των φύλων
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

10.964.020

ΚΡΗΤΗ

Άρρενες

Αµφοτέρων
των φύλων

Θήλεις

Σύνολο

%

Σύνολο

%

5.427.682

49,50

5.536.338

50,50

Σύνολο
601.131

Άρρενες
Σύνολο
304.402

Θήλεις
%

Σύνολο

%

50,64

296.729

49,36

0-14

1.664.085

858.763

51,61

805.322

48,39

101.975

53.002

51,98

48.973

48,02

15-64

7.468.395

3.749.184

50,20

3.719.211

49,80

401.394

206.667

51,49

194.727

48,51

65+

1.831.540

819.735

44,76

1.011.805

55,24

97.762

44.733

45,76

53.029

54,24

ΣΥΜΜETOXH
15-45 ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

4.858.228

2.482.623

270.725

141.394

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ
(65+/0-14)

44,31%

1,10

2.375.605
42,91%

45,74%

0,95

1,26

45,04%

0,96

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ
ΗΛΙΚΙΩΝ

Αµφοτέρων
των φύλων
Σύνολο

Άρρενες
Σύνολο

46,45%

0,84

43,59%

1,08

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αµφοτέρων
των φύλων

Θήλεις
%

129.331

Σύνολο

%

Σύνολο

Άρρενες
Σύνολο

%

Θήλεις
Σύνολο

%

ΣΥΝΟΛΟ

81.936

41.200

50,28

40.736

49,72

31.687

15.273

48,20

16.414

51,80

0-14

14.433

7.367

51,04

7.066

48,96

5.532

2.753

49,77

2.779

50,23

15-64

54.280

27.719

51,07

26.561

48,93

22.805

11.023

48,34

11.782

51,66

65+

13.223

6.114

46,24

7.109

53,76

3.350

1.497

44,69

1.853

55,31

ΣΥΜΜETOXH
15-45 ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

37.967

19.536

16.988

8.135

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ
(65+/0-14)

46,34%

0,92

18.431
47,42%

0,83

45,24%

1,01

53,61%

0,61

8.853
53,26%

0,54

53,94%

0,67

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ενδιαφέρον παρουσιάζουν, συγκριτικά µε τις υπερκείµενες
χωρικές ενότητες, τα εξής χαρακτηριστικά: (α) η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών και στις τρεις
ηλικιακές οµάδες, γεγονός που αποδίδεται στο χαρακτήρα των Πανεπιστηµιακών Σχολών
(Φιλοσοφική, Αρχαιολογία, κ.λπ.) που λειτουργούν στο Ρέθυµνο, όπου κατά συντριπτική
πλειοψηφία φοιτούν γυναίκες, (β) τα υψηλά ποσοστά συµµετοχής των οικονοµικά ενεργών ηλικιών
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και στα δυο φύλα (κατ’ επέκταση και στο σύνολο αυτών) στο σύνολο του πληθυσµού και (γ) ο
χαµηλός δείκτης γήρανσης. Η σηµασία των δυο τελευταίων χαρακτηριστικών είναι ιδιαίτερα
σηµαντική δεδοµένου ότι συνιστά σαφή ένδειξη της υφιστάµενης δυναµικής και του τωρινού
χαρακτήρα (νεανικός ή γηρασµένος) του πληθυσµού.
Πιο παραστατικά (και αναλυτικά), η ηλικιακή διάρθρωση/σύνθεση του πληθυσµού και η
δηµογραφική φυσιογνωµία/δυναµική του ∆ήµου την τελευταία 10ετία αποτυπώνονται στα
παρακάτω σχήµατα:
Σχήµα Α.2.3.2β: Πυραµίδα Ηλικιών ΟΤΑ - 2001

Ηλικιακή Οµάδα

ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 2001

65+

55-64

40-54

25-39

15-24

0-14

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Πληθυσµός
Άρρενες Σύνολο

Θήλεις Σύνολο

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001).

Σχήµα Α.2.3.2γ: Πυραµίδα Ηλικιών ΟΤΑ - 1991

Ηλικιακή Οµάδα

ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 1991

65+

55-64

40-54

25-39

15-24

0-14

4.000

3.000

2.000

1.000

Άρρενες Σύνολο

0

1.000

2.000
Θήλεις Σύνολο

3.000

4.000

Πληθυσµός
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Πηγή: ΕΣΥΕ (1991)

Σχήµα Α.2.3.2δ: ∆είκτης Γήρανσης του ΟΤΑ - 2001
∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ - 2001

1,4
1,2
1
0,8

1,26
1,1

1,08
0,96

1,01

0,92

0,95
0,83

0,6

0,84

0,4

0,61

0,67
0,54

0,2
0
Αµφοτέρων των φύλων

Άρρενες

Θήλεις

∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (65+/0-14)
ΧΩΡΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σχήµα Α.2.3.2ε: ∆είκτης Γήρανσης του ΟΤΑ - 1991

85

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ - 1991
1,00
0,80

0,88
0,82

0,60

0,81
0,71

0,71

0,8

0,74
0,61

0,62
0,53

0,40

0,48
0,42

0,20
0,00
Αµφοτέρων των φύλων

Άρρεν ες

Θήλεις

∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (0-14/65+)

ΧΩΡΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πηγή: ΕΣΥΕ (1991, 2001)

Όπως διακρίνεται καθαρά από το σχήµα Α.2.3.2β, η ηλικιακή σύνθεση του ∆ήµου Ρεθύµνης δεν
προσοµοιάζει στο σχήµα της πυραµίδας, που είναι το ιδανικό όσον αφορά στην κατανοµή του
πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα. Η βάση της πυραµίδας (δηλ. η ηλικιακή οµάδα 0-14) αν και
υπερισχύει της κορυφής (δηλ. της ηλικιακής οµάδας 65+) υστερεί σηµαντικά έναντι των ηλικιακών
οµάδων του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (δηλ. των οµάδων 15-24, 25-39 και 40-54).
Τα φαινόµενα αυτά αντανακλούν σε σηµαντικό βαθµό τη γενικότερη δηµογραφική δοµή του
ελληνικού πληθυσµού. Αν υπάρχει µια απόκλιση σε επίπεδο Ρεθύµνου είναι θετική (χαµηλός
συγκριτικά δείκτης γήρανσης). Ειδικότερα, µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση ο πληθυσµός του
∆ήµου Ρεθύµνης είναι ιδιαίτερα νεανικός - όπως πιστοποιείται εξάλλου και από τη συγκριτική
ανάλυση του δείκτη γήρανσης (σχήµα Α.2.3.2δ). Μελλοντικά, ωστόσο, ο χαρακτήρας του
αναµένεται να αλλάξει δεδοµένου του µε απόλυτους όρους (όχι δηλ. σε σύγκριση µε την Ελλάδα)
περιορισµένου εύρους της µικρότερης ηλικιακής οµάδας (0-14), συγκριτικά µε τις υπερκείµενες
κατηγορίες.
Η τάση αυτή διαφαίνεται, επίσης, συγκρίνοντας τόσο την πυραµίδα ηλικιών του ∆ήµου το 2001 µε
αυτή του 1991 όσο και τους αντίστοιχους δείκτες γήρανσης (2001- 1991). Συγκεκριµένα, η µεν
ηλικιακή σύνθεση του ∆ήµου Ρεθύµνης το 1991 τείνει στο σχήµα της πυραµίδας (που είναι και το
ιδανικό), ο δε δείκτης γήρανσης είναι αισθητά µικρότερος από το σηµερινό και στις τρεις
κατηγορίες (αµφότερων φύλων, άρρενες, θήλεις).
Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση του πληθυσµού, η συνολική εικόνα του ∆ήµου
Ρεθύµνης αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας Α.2.3.2ζ: Οικογενειακή κατάσταση του πληθυσµού στον ΟΤΑ (2001)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνολο

Άγαµοι

%

Έγγαµοι

Χήροι ή ∆ιαζευγµένοι

%

%

9.887.737

3.271.448

33,1

5.566.548

56,3

1.049.741

10,6

534.177

180.465

33,8

303.093

56,7

50.619

9,5

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

72.134

26.209

36,3

39.059

54,1

6.866

9,5

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

27.879

11.390

40,9

14.078

50,5

2.411

8,6

ΧΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001).

Συγκρίνοντας τα ποσοστά των άγαµων, των έγγαµων και των χήρων/διαζευγµένων του ∆ήµου µε
τα αντίστοιχα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Χώρας διαπιστώνεται σηµαντική
διαφοροποίηση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των άγαµων στο ∆ήµο Ρεθύµνης είναι
αισθητά µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στις υπερκείµενες χωρικές ενότητες ενώ, αντίθετα,
υστερεί σηµαντικά ο αριθµός των έγγαµων και των χήρων/διαζευγµένων. Η εικόνα αυτή,
προφανώς, σχετίζεται µε τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών Σχολών του Ρεθύµνου.
Σε ό,τι τον αριθµό µελών των νοικοκυριών, η κατάσταση του ∆ήµου Ρεθύµνης συνοψίζεται στα
στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Α.2.3.2η: Πραγµατικός Πληθυσµός/Νοικοκυριά κατά µέγεθος και µέλη αυτών (2001)
ΧΩΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Νοικοκυριά
3.674.381

ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ
1

Μέλη

%

10.291.186 726.266 19,8

2

%

3

1.032.749

28,1

773.060 21,0

%

4+

%

1.142.306

31,1

201.644

555.250

43.605

21,6

57.102

28,3

39.523

19,6

61.414

30,5

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

26.779

74.081

6.760

25,2

7.045

26,3

4.711

17,6

8.263

30,9

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

11.098

28.501

3.356

30,2

2.658

24,0

2.013

18,1

3.071

27,7

10.208

25.889

3.163

31,0

2.421

23,7

1.846

18,1

2778

27,2

205

584

48

23,4

49

23,9

50

24,4

58

28,3

ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ

39

127

6

15,4

14

35,9

4

10,3

15

38,5

ΚΑΡΕΣ

76

184

24

31,6

25

32,9

10

13,2

17

22,4

ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

33

91

10

30,3

9

27,3

4

12,1

10

30,3
39,0

ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ

ΚΟΥΜΩΝ

59

173

12

20,3

17

28,8

7

11,9

23

ΜΑΡΟΥΛΑ

71

219

18

25,4

16

22,5

8

11,3

29

40,8

ΌΡΟΥΣ

31

81

7

22,6

12

38,7

6

19,4

6

19,4

ΠΡΑΣΙΩΝ
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΕΛΛΙΟΥ
ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

33

114

5

15,2

6

18,2

11

33,3

11

33,3

125

360

26

20,8

30

24,0

26

20,8

43

34,4

76

247

13

17,1

17

22,4

13

17,1

33

43,4

142

432

24

16,9

42

29,6

28

19,7

48

33,8

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)

Στο ∆ήµο Ρεθύµνης, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, κυριαρχούν µε
30,2% τα µονοµελή νοικοκυριά, γεγονός που εναρµονίζεται απόλυτα και µε το υψηλό ποσοστό
συµµετοχής των άγαµων στο σύνολο του πληθυσµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο
ποσοστό είναι αισθητά µεγαλύτερο συγκριτικά τόσο µε τη Χώρα, όσο και µε το Νοµό και την
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Περιφέρεια. Στις υπόλοιπες κατηγορίες νοικοκυριών η εικόνα του ∆ήµου συνάδει µε την
αντίστοιχη των υπερκείµενων επιπέδων (Νοµός, Περιφέρεια, Χώρα).
Στο εσωτερικό του ∆ήµου υψηλά ποσοστά µονοµελών νοικοκυριών εντοπίζονται µόνο στα Τ.∆.
Ρεθύµνης, Καρέ και Κάστελλου. Στα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα κυριαρχούν είτε τα 2µελή
είτε τα πολυµελή (4+ µέλη) νοικοκυριά. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πολυµελών νοικοκυριών
εµφανίζονται στα Τ.∆. Σελλίου, Μαρουλά και Κούµων (κτηνοτροφικοί οικισµοί).

Αστικοποίηση
Στη χωρική ενότητα του ∆ήµου Ρεθύµνης δεσπόζει η αστική ενότητα και ειδικότερα το «αστικό
κέντρο-πόλη» του Ρεθύµνου. Όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί του ΟΤΑ συνιστούν απλά «χωριά». Πιο
αναλυτικά, η αστικότητα του ∆ήµου - συγκριτικά µε τη Χώρα, την Περιφέρεια, το Νοµό και κατά
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα - καταγράφεται στον επόµενο πίνακα
Πίνακας Α.2.3.2θ: Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Αστικότητα (2001)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1

ΑΣΤΙΚΑ

%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

%

2

(2/1)

3

(3/1)

10.964.020

7.980.414

72,79%

2.983.606

27,21%

601.131

348.511

57,98%

252.620

42,02%

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

81.936

31.494

38,44%

50.442

61,56%

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

31.687

28.987

91,48%

2.700

8,52%

Ρεθύµνης

28.987

28.987

100,00%

0

0,00%

Αρµένων

588

0

0,00%

588

100,00%

Γουλεδιανών

135

0

0,00%

135

100,00%

Καρές

190

0

0,00%

190

100,00%

97

0

0,00%

97

100,00%

Κούµων

173

0

0,00%

173

100,00%

Μαρουλά

218

0

0,00%

218

100,00%

81

0

0,00%

81

100,00%

Πρασιών

115

0

0,00%

115

100,00%

Ρουσσοσπιτίου

374

0

0,00%

374

100,00%

Σελλίου

247

0

0,00%

247

100,00%

Χρωµοναστηρίου

482

0

0,00%

482

100,00%

ΧΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καστέλλου

Όρους

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)

Τα παραπάνω στοιχεία τεκµηριώνουν απόλυτα το γεγονός ότι η ‘αστική’ φυσιογνωµία του ∆ήµου ότι δηλ. το 91,48% του πληθυσµού είναι ‘αστικός’ και µόλις το 8,52% ‘αγροτικός’ - αποδίδεται εξ’
ολοκλήρου στην πόλη του Ρεθύµνου.
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2.3.3 Υποδοµές εκπαίδευσης
Πίνακας Α.2.3.2: Επίπεδο Εκπαίδευσης στο σύνολο του ΟΤΑ

4/1

5

5/1

6

6/1

7

7/1

1.164.250 11,77

%

8

8/1

3.152.144 31,88

%

Αγράµµατοι (µη
γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

4

%

Απόφοιτοι Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως

3/1

%

∆εν τελείωσαν το ∆ηµοτικό
αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση

82.690 0,84

3

%

Τελείωσαν τη Γ' τάξη
Γυµνασίου

2/1

%

Απόφοιτοι Μέσης
εκπαίδευσης

2

%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων
Σχολών

1

%

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ
ΚΑΤΕΕ)

Σύνολο

Πτυχιούχοι Ανωτάτων
Σχολών

ΧΩΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιδακτορικού Τίτλου

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001)

%

9

9/1

10

10/1
3,78

ΧΩΡΑ

9.887.737

830.355

8,4

284.320 2,88

430.432 4,35

2.704.822

27,36

864.533

8,74

374.191

ΚΡΗΤΗ

534.177

2.770

0,52

37.030

6,93

16.816

3,15

19.729

3,69

131.194

24,6

68.323

12,79

194.283

36,37

45.383

8,50

18.649

3,49

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

72.134

342

0,47

4.935

6,84

1.825

2,53

2.266

3,14

18.499

25,6

9.476

13,14

26.598

36,87

5.833

8,09

2.360

3,27

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

27.879

212

0,76

3.036

10,9

1.016

3,64

1.159

4,16

9.147

32,8

3.551

12,74

7.736

27,75

1.533

5,50

489

1,75

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ρεθύµνης

25.487

209

0,82

2.938

11,53

962

3,77

1.077

4,23

8.685

34,08

3.308

12,98

6.575

25,8

1.318

5,17

415

1,63

Αρµένων

511

1

0,2

22

4,31

15

2,94

27

5,28

98

19,18

59

11,55

207

40,51

71

13,89

11

2,15

Γουλεδιανών

121

0

0

0

0

2

1,65

3

2,48

17

14,05

6

4,96

80

66,12

11

9,09

2

1,65

Καρές

168

0

0

7

4,17

2

1,19

1

0,6

27

16,07

8

4,76

93

55,36

19

11,31

11

6,55

92

0

0

1

1,09

3

3,26

1

1,09

31

33,7

6

6,52

42

45,65

4

4,35

4

4,35

Κούµων

161

0

0

3

1,86

2

1,24

3

1,86

21

13,04

15

9,32

101

62,73

13

8,07

3

1,86

Μαρουλά

181

0

0

19

10,5

3

1,66

9

4,97

26

14,36

18

9,94

87

48,07

11

6,08

8

4,42

73

0

0

0

0

2

2,74

2

2,74

17

23,29

6

8,22

29

39,73

14

19,18

3

4,11

Πρασιών

100

0

0

0

0

4

4

1

1

12

12

10

10

58

58

9

9

6

6

Ρουσσοσπιτίου

332

2

0,6

13

3,92

4

1,2

16

4,82

71

21,39

47

14,16

138

41,57

31

9,34

10

3,01

Σελλίου

220

0

0

6

2,73

5

2,27

3

1,36

36

16,36

22

10

134

60,91

8

3,64

6

2,73

Χρωµοναστηρίου

433

0

0

27

6,24

12

2,77

16

3,7

106

24,48

46

10,62

192

44,34

24

5,54

10

2,31

Καστέλλου

Όρους
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Εκπαίδευση/Έρευνα
Στην πόλη του Ρεθύµνου εδρεύουν και λειτουργούν: εννέα (9) Σχολές/Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
Κρήτης8, ΤΕΙ Μουσικολογίας, Σχολή Αστυνοµίας Πόλεων καθώς το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Ερευνών (ίδρυµα τεχνολογίας & έρευνας).
Σε ό,τι αφορά τις χαµηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης, στο ∆ήµο Ρεθύµνης λειτουργούν συνολικά:
12 σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (5 Λύκεια, 6 Γυµνάσια και 1 ειδικό Σχολείο
2ης Ευκαιρίας) και 32 σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (15 ∆ηµοτικά και 17
Νηπιαγωγεία).
Επισηµαίνεται ότι, µε εξαίρεση τους οικισµούς Ρουσσοσπιτίου και Αρµένων όπου λειτουργούν
Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό, οι υπόλοιπες σχολικές µονάδες του ∆ήµου (Γυµνάσια - Λύκεια ∆ηµοτικά - Νηπιαγωγεία) στεγάζονται στο Ρέθυµνο και η µετάβαση των µαθητών (εκτός πόλης) σε
αυτές πραγµατοποιείται είτε µέσω ειδικών δροµολογίων του ΚΤΕΛ, είτε µε σχολικά λεωφορεία του
∆ήµου Ρεθύµνου.
Πιο αναλυτικά, η χωρική κατανοµή των σχολικών υποδοµών του ΟΤΑ αποτυπώνεται στον πίνακα
που ακολουθεί.

8

Πρόκεται συγκεκριµένα για τα Τµήµατα: Φιλολογίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνικών Επιστηµών, Ιστορίας/Αρχαιολογίας,
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Οικονοµικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Πολιτικών
Επιστηµών.
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Πίνακας Α.2.3.1: Σχολικές Υποδοµές ∆ήµου Ρεθύµνης
ΠΕΡΙΟΧΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΛΥΚΕΙΑ

3 Ενιαία
1 Πειραµατικό
1 Ενιαίο/Εσπερινό
Τ.Ε.Ε.

2
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

4
1 Πειραµατικό (Παν/µιου Κρήτης)
ΡΕΘΥΜΝΟ

1 Μουσικό (µε Λυκειακές τάξεις)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ*

15
(1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 13ο, 15ο στο κέντρο του Ρεθύµνου,
7ο στη συνοικία ‘Κουµπές’,
8ο στον οικισµό Περιβόλια,
9ο και 1ο Ειδικό/για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στον οικισµό Μισίρια,
10ο στον οικισµό Πλατανιάς,
14ο στη συνοικία ‘Καλλιθέα’,
16ο στη συνοικία ‘Μασταµπάς’)

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1

ΑΡΜΕΝΟΙ

1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

14
(1Ο Ειδικό/για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στις εγκαταστάσεις του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού,
1ο στις εγκαταστάσεις του 2ου ∆ηµοτικού,
2ο στις εγκαταστάσεις του 1ου ∆ηµοτικού,
3ο στις εγκαταστάσεις του 3ου ∆ηµοτικού,

ΡΕΘΥΜΝΟ

4ο στις εγκαταστάσεις του 5ου ∆ηµοτικού,
5ο & 13ο στις εγκαταστάσεις του 6ου ∆ηµοτικού,
7ο στις εγκαταστάσεις του 13ου ∆ηµοτικού,
8ο στις εγκαταστάσεις του 7ου ∆ηµοτικού,
9ο στις εγκαταστάσεις του 14ου ∆ηµοτικού,
10ο στις εγκαταστάσεις του 16ου ∆ηµοτικού,
11ο στις εγκαταστάσεις του 15ου ∆ηµοτικού,
Νηπιαγωγείο Πλατανιά, Μισιρίων, Γάλλου)

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1

ΑΡΜΕΝΟΙ

1

Πηγή: ∆/νση Πρωτοβάθµιας & ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση ∆ήµου Ρεθύµνης (2005)
* Το 4ο ∆ηµοτικό σχολείο του ∆ήµου (στην περιοχή του Γάλλου) δε λειτουργεί πλέον.

Πέρα από τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κ.λπ.) και τις δηµόσιες σχολικές
υποδοµές, στο Ρέθυµνο λειτουργούν επίσης πολλά ιδιωτικά φροντιστήρια και σχολές.
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Επίπεδο Εκπαίδευσης
Το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του ∆ήµου Ρεθύµνης θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ιδιαίτερα υψηλό, δεδοµένου ότι το ∼19,46% του συνόλου των κατοίκων δηλώνουν είτε πτυχιούχοι
ανώτερων ή ανώτατων σχολών, είτε κάτοχοι µεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και το ∼32,8%
απόφοιτοι της µέσης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, το ∼52% του ∆ήµου (αναλογία 1:2) έχει λάβει
τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση, όταν η αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο Νοµού και
Περιφέρειας είναι, περίπου, 1:3 και σε επίπεδο Χώρας 1:2,5. Αντίθετα, αισθητά µικρότερα - από τα
αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και Νοµού - είναι τα ποσοστά του πληθυσµού
που δηλώνουν: (α) απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης, (β) ότι δεν έχουν τελειώσει το ∆ηµοτικό
αλλά γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και (γ) αγράµµατοι. Πιο αναλυτικά, το επίπεδο εκπαίδευσης
στο ∆ήµο αποτυπώνεται στα στοιχεία του πίνακα που παρατίθεται στην επόµενη σελίδα.
Η συνολική εικόνα του ∆ήµου, όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων,
διαφοροποιείται σηµαντικά όµως όταν επίπεδο αναφοράς γίνεται το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα.
Συγκεκριµένα, µε εξαίρεση το Τ.∆. Ρεθύµνης που αντικατοπτρίζει σχεδόν πλήρως τη γενική εικόνα
του ∆ήµου, σε όλα τα υπόλοιπα Τ.∆. το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων είναι απόφοιτοι της
στοιχειώδους εκπαίδευσης ενώ τείνει στο µηδέν το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν κάτοχοι
µεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου.
Τις πιο ακραίες, εκατέρωθεν, τιµές εµφανίζουν τα Τ.∆. Γουλεδιανών, Κούµων και Σελλίου
(κτηνοτροφικοί οικισµοί) µε 66,12%, 62,73% και 60,91%, αντίστοιχα, των κατοίκων να είναι
απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης ενώ µηδενικό είναι το ποσοστό των κατηγοριών «κάτοχοι
µεταπτυχιακού/διδακτορικού» και «πτυχιούχοι ανώτατων σχολών». Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί
το γεγονός ότι σε όλα τα Τ.∆. του ∆ήµου το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απόφοιτοι µέσης
εκπαίδευσης είναι αισθητά µεγαλύτερο από το ποσοστό εκείνων που κατέχουν απολυτήριο
Γυµνασίου (τελείωσαν δηλ. τη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου).
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι στα περισσότερα Τ.∆. το άθροισµα των ποσοστών των δυο χαµηλότερων
µορφωτικών βαθµίδων - δηλ. εκείνων που δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση (∆ηµοτικό)
αλλά γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και των «αγράµµατων» - είναι µικρότερο του 12% όταν το
αντίστοιχο άθροισµα της Χώρας είναι 12,52%. Τη µεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει το Τ.∆. του
Όρους όπου το 1/4 σχεδόν των κατοίκων δηλώνει επίπεδο εκπαίδευσης χαµηλότερο της
στοιχειώδους, γεγονός που προφανώς σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική φυσιογνωµία της
περιοχής (ορεινή-κτηνοτροφική).

2.3.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η πολιτιστική ζωή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι έντονη και οι σχετικές υποδοµές πολλές και ποικίλες,
συγκεντρωµένες κατά κανόνα στην πόλη του Ρεθύµνου. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι:
- Υπαίθριο Αµφιθέατρο ‘Ερωφίλη’/Θέατρο Fortezza
- Λοιποί χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Φρούριο Fortezza
- Αίθουσα Ωδείου/Τζαµί

92

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

- Αίθουσα Αγίου Φραγκίσκου
- Αίθουσα της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης - ‘Π. Βαρδινογιάννης’
- 4 Κινηµατογράφοι
- Σπίτι του Πολιτισµού
- Αρχαιολογικό Μουσείο
- Πωλητήριο Μουσειακών Αντιγράφων
- Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο
- Πινακοθήκη Κανακάκη
- Κέντρο Κρητικής Τέχνης
- Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών
- Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία
- ∆ηµοτικά εικαστικά εργαστήρια
- Κτίριο/εγκαταστάσεις ∆ηµοτικής Χορωδίας
-

∆ηµόσια Βιβλιοθήκη

-

Παλαιοντολογικό Μουσείο

-

Μουσείο Ενάλιας ζωής

-

Συλλογή Φραντζεσκάκη

2.3.4.1 Κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.: 1711/20.05.2005 έγγραφο της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών &
Κλασσικών Αρχαιοτήτων, εντός των ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνης βρίσκονται οι ακόλουθοι χώροι µε
αρχαιολογικά κατάλοιπα (αρµοδιότητας της εν λόγω Υπηρεσίας):
1. Περιοχή Αρµένων, στην οποία έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος το Υστεροµινωικό
Νεκροταφείο, µε την Υ.Α. Α/Φ31/36852/2942/12.10.1973 (ΦΕΚ 1242/τ.Β΄/16.10.1973) και
έχουν θεσµοθετηθεί Ζώνες Προστασίας Αρχαιοτήτων Α΄ & Β΄ µε τις
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/38984/2257/10.08.1995 & ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/17808/1003/07.04.1995
(ΦΕΚ 387/τ.Β΄/10.05.1995).
2. Περιοχή Αµπελακίου, στην οποία έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό
διατηρητέο µνηµείο τα ερείπια ελληνορωµαϊκού φρουρίου στη θέση ‘Μαντράκια’ µε την Υ.Α.
21220/10.08.1967 (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.08.1967).
3. Περιοχή Πρασιών, στην οποία έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο
µνηµείο τα ερείπια µινωικού και κλασσικού οικισµού στη θέση ‘Καστρί’, µε την Υ.Α.
21220/10.08.1967 (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.08.1967).
4. Περιοχή ‘Ονιθέ’ Γουλεδιανών, στην οποία έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο δυο (2) αρχαϊκές οικίες: η Ακρόπολη και η Κρήνη, µε την Υ.Α.
15904/24.11.62 (ΦΕΚ 473/τ.Β΄/17.12.1962).
5. Περιοχή Μισιρίων, στην οποία έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό
διατηρητέο µνηµείο τα ερείπια µινωικού οικισµού στη θέση ‘Παπούρα’, µε την Υ.Α.
21220/10.08.1967 (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.08.1967)
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2.3.4.2 Αρχαιολογικοί χώροι χωρίς κήρυξη
1. Στην περιοχή της Αγ. Ειρήνης και των Μικρών Ανωγείων έχουν εντοπιστεί και ανασκάπτονται
(από την ΚΕ΄ Εφορία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων) εκτεταµένες αρχαιότητες.
2. Στην περιοχή του Μαρουλά έχουν ανασκαφεί υστεροµινωικοί τάφοι και έχουν εντοπιστεί
εκτεταµένα αρχαιολογικά κατάλοιπα.
3. Στην κορυφή του όρους Βρύσινα διεξάγεται συστηµατική ανασκαφική έρευνα ενώ υπάρχουν
εντοπισµένες αρχαιότητες στην ευρύτερη περιοχή του.
4. Στην περιοχή του Πλατανιά έχουν επίσης εντοπιστεί αρχαιότητες.
5. Στην περιοχή του Ρουσσοσπιτίου, Χρωµοναστηρίου έχουν επίσης εντοπιστεί αρχαιότητες.
6. Οµοίως στην περιοχή Κάστελου, Κούµων, Φωτεινού, Όρους και Καρέ έχουν εντοπιστεί
αρχαιότητες.
7. Στην περιοχή Σελλίου και Μύρθιου έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες αρχαιότητες.

2.3.4.3 Βυζαντινά µνηµεία
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.: 1361/04.05.2005, έγγραφο της 28ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, στο «∆ήµο Ρεθύµνης βρίσκονται εκτός από την Παλιά Πόλη Ρεθύµνου οι οικισµοί
Μαρουλάς, Χρωµοναστήρι, Ιρφάν και Ρισβάν Μετόχι, που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά
διατηρητέα µνηµεία. Επίσης, το σύνολο σχεδόν του Φαραγγιού των Μύλων µε τους δυο οικισµούς,
τους µύλους και τα υπόλοιπα κτίσµατα βρίσκεται στη διαδικασία κήρυξής του.
Πέραν αυτών υπάρχουν δεκάδες µεµονωµένα µνηµεία διάσπαρτα σε όλο το ∆ήµο που δεν είναι
δυνατό να τοποθετηθούν σε Χάρτη, τόσο εξαιτίας της µικρής κλίµακας όσο και γιατί δεν είναι
γνωστή η ακριβή τους θέση αλλά και γιατί κάποια είναι άγνωστα. Ενδεικτικά αναφέρονται η
παλαιοχριστιανική βασιλική και το Τούρκικο χάνι στην περιοχή των Γουλεδιανών, τα λαξευτά
πατητήρια της Ενετοκρατίας στα περίχωρα του οικισµού Χρωµοναστηρίου, ο ερειπωµένος
βενετσιάνικος ναός στη θέση ‘Παράδεισος Αρµένων’, το τούρκικο χάνι και οι κουλέδες γύρω από
τις Πρασιές, τα λαξευτά πηγάδια - δεξαµενές στην Καρέ, η Μονή Χαλεβή νότια της πόλης του
Ρεθύµνου, η Μονή Γάλλου ανατολικά του Ατσιπόπουλου, η Μονή Αγ. Ειρήνης νότια του
Ρεθύµνου, κ.α. Τα περισσότερα από τα παραπάνω µνηµεία βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Όσον αφορά στους ίδιους τους οικισµούς, εκτός από τους κηρυγµένους, µε βάση τον αρχαιολογικό
Νόµο ελέγχονται όλα τα κτίρια προγενέστερα του 1830, τα οποία βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους
οικισµούς του ∆ήµου µε µεγαλύτερη (Αρµένοι - Πρασιές) ή µικρότερη συγκέντρωση (Ρουσσοσπίτι
- Κάστελος)».
Σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιοχές (Γουλεδιανά, Αγ. Ειρήνη) υπάρχει συναρµοδιότητα µε την
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

2.3.4.4 Νεώτερα µνηµεία
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.: 38/13.04.2005 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνηµείων &
Τεχνικών Έργων Κρήτης, στο ∆ήµο Ρεθύµνης βρίσκονται τα παρακάτω νεώτερα διατηρητέα
µνηµεία:
1. Το κτίριο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην πόλη του Ρεθύµνου, σύµφωνα µε το ΦΕΚ
484/Β/11.06.1997.
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2. Το συγκρότηµα ιδιοκτησίας Κληρ. Πατσουράκη, στις Πρασιές (∆. Ρεθύµνης), σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 58/Β/24.01.2002.
3. Το συγκρότηµα ιδιοκτησίας οικ. Γεωργουδάκη, στις Πρασιές (∆. Ρεθύµνης), σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 58/Β/24.01.2002.
4. Το σύνολο τριών (3) κτιρίων ιδιοκτησίας κληρ. Σουπασάκη, Γερανιωτάκη & Β. Ζανάκη, στις
Πρασιές (∆. Ρεθύµνης), σύµφωνα µε το ΦΕΚ 58/Β/24.01.2002.
5. Η κοινοτική Κρήνη, στις Πρασιές (∆. Ρεθύµνης), σύµφωνα µε το ΦΕΚ 58/Β/24.01.2002.

2.3.4.5 Παραδοσιακοί οικισµοί
Στο ∆ήµο Ρεθύµνης, εκτός από την Παλιά Πόλη, υπάρχουν, συνολικά, 16 κηρυγµένοι
‘παραδοσιακοί’ οικισµοί. Από αυτούς οι 11 θεωρούνται ‘µεσαίας πολιτιστικής αξίας’ (Κατ. ΙΙ) και
οι υπόλοιποι τέσσερις (4) ‘υψηλής πολιτιστικής αξίας’ (Κατ. Ι). Πρόκειται, ειδικότερα, για τους
εξής οικισµούς:
Κατηγορία Ι


Γιαννούδι



Μεγάλο (Ρισβάν) Μετόχι



Μικρό (Ιρφάν) Μετόχι



Καπεδιανά

Κατηγορία ΙΙ


Αγία Ειρήνη



Γάλλος



Αρµένοι



Καρέ



Αµπελάκι



Κάστελλος



Μαρουλάς



Πρασιές



Ρουσσοσπίτι



Χρωµοναστήρι



Μύλοι

Όρος Βρύσινας
Η περιοχή έχει σηµαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε τον Paul Faure, ο Βρύσινας κατά
την αρχαιότητα υπήρξε ‘ιερό όρος’ και στην κορυφή του βρισκόταν ‘ιερό κορυφής’. Η σηµερινή
εκκλησία του Αγίου Πνεύµατος φαίνεται να διαιωνίζει αυτή τη λατρεία. Το 1938, όταν
επισκευάστηκε και µεγάλωσε η εν λόγω εκκλησία, βρέθηκαν στην κορυφή του όρους αρκετά,
πήλινα ειδώλια ανθρώπων και ζώων (κατεστραµµένα από την απροσεξία των εργατών) καθώς και
δυο ειδώλια που παριστάνουν θεότητες γνωστού µινωικού τύπου, µε ίχνη µαύρης και κόκκινης
βαφής. Βορειανατολικά της εκκλησίας βρέθηκαν, επίσης, (σε φυσικές πεζούλες ανάµεσα σε
βράχους) πολλά θραύσµατα γυναικείων ειδωλίων (µερικά µε τα χέρια στο γυµνό τους στήθος και
µερικά µε ενδύµατα γνωστής µινωικής µόδας), θραύσµατα κεφαλών ανθρώπων, κολοβωµένα
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ειδώλια βοδιών, προβάτων και άλλων ζώων ή µέλη αυτών, πήλινα κέρατα ζώων βαµµένα µαύρα
κατά το πρότυπο της Γεωµετρικής περιόδου.
Τα ευρήµατα αυτά δικαιώνουν την άποψη του Faure ότι στην κορυφή του Βρύσινα υπήρξε ‘ιερό
κορυφής’ (όπως του Γιούχτα, του Τραόσταλου της Σητείας, κ.ο.κ.), µε τη διαφορά ότι στο Βρύσινα
λάτρευαν γυναικεία θεότητα, πιθανότατα την Αρτέµιδα-∆ίκτυννα (που λάτρευε όλη η δυτική
Κρήτη).
Στην τοποθεσία µεταξύ της εκκλησίας του Αγίου Πνεύµατος και της θέσης ‘Παπά το Σελί’ ο Faure
παρατήρησε, επίσης, τα ερείπια 3-4 σπιτιών της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου.
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο Βρύσινας λόγω της θέσης του υπήρξε θέατρο πολλών µαχών
στους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Ονιθέ (αρχαιολογικός χώρος που
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Βρύσινα, νότια του οικισµού των Γουλεδιανών), έγινε το
1868 µια σπουδαία µάχη (κατά την οποία σκοτώθηκε και ο αρχηγός Αµαρίου ∆ιογένης
Μοσχοβίτης) ενώ το 1942 οι Γερµανοί έκαναν στην κορυφή του παρατηρητήριο.

Μονοπάτι Ε4

Στο ∆ήµο Ρεθύµνης ξεχωρίζει - ως ‘περιοχή µε µεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στα
στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που ενσωµατώνει’ (βλέπε σχετικά
ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης, ΦΕΚ υπ’ αρ. 25291/25.06.03) - η ζώνη κατά µήκος του
ευρωπαϊκού, περιπατητικού µονοπατιού Ε4. Πρόκειται συγκεκριµένα για τη ζώνη που
εκτείνεται (εντός του ∆ήµου) από το Πρασιανό Φαράγγι µέχρι τον οικισµό του
Κάστελλου, περνώντας από τους οικισµούς Χρωµοναστήρι - Σελλί, την κορυφή του όρος
Βρύσινα, τον οικισµό του Σωµατά, το Υστεροµινωικό Νεκροταφείο Αρµένων και το
Βελανιδόδασος.

2.3.4.6 Πολιτιστική Υποδοµή στην πόλη του Ρεθύµνου
Η πόλη του Ρεθύµνου διαθέτει πλούσια κοινωνική και πολιτιστική ζωή, καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσµα ενδιαφερόντων. Συγκεκριµένα, στο Ρέθυµνο εδρεύουν και λειτουργούν:
1.

το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης- ∆ηµοτική Πινακοθήκη “Λ.
Κανακάκις που λειτουργούσε στο πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού ∆ικτύου πόλεων και
είχε αναπτύξει έντονη δράση στον τοµέα των περιοδικών εκθέσεων τοπικού, εθνικού
καθώς και διεθνούς ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε πολλούς φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Οι σχετικές διοργανώσεις πλαισιώνονταν από παράλληλες εκδηλώσεις όπως:
διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, οµιλίες, σεµινάρια, κ.ο.κ. ∆υστυχώς σήµερα
βρίσκεται σε εκκρεµότητα λόγω της ασυνέπειας του Υπουργείου Πολιτισµού.

2.

το Ιστορικό Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου, που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι
(συµπληρώνοντας φέτος 19 χρόνια) στο υπαίθριο αµφιθέατρο ‘Ερωφίλη’ (900 θέσεων,
µέσα στο Φρούριο της Fortezza) και περιλαµβάνει θεατρικά σχήµατα µε αναγεννησιακή
θεµατολογία/ρεπερτόριο. Το φεστιβάλ, από το 1991, τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου
(φορέας διοργάνωσης) σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
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3.

ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ρεθύµνου (∆.Α.Ο.Ρ. - Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου/Ν.Π.∆.∆.), µε κύριες δραστηριότητες: (α) την ενίσχυση όλων των αθλητικών
σωµατείων της πόλης, (β) την ενίσχυση όλων των Σωµατείων του ∆ήµου µε αθλητικό
υλικό, την επίβλεψη και συντήρηση των αύλειων χώρων και την εκτέλεση σχολικών
αγώνων, (γ) την εκτέλεση Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού, (δ) την πραγµατοποίηση
αθλητικών εκδηλώσεων εργασιακού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, (ε) την
πραγµατοποίηση και συµµετοχή σεµιναρίων/διαλέξεων για οργανωµένη και επιστηµονική
αναβάθµιση της γνώσης για τον αθλητισµό και τα διάφορα αγωνίσµατα, (στ) τη στήριξη
αθλητικών εκδηλώσεων ΑΜΕΑ.

4.

το Σπίτι του Πολιτισµου µε µεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που συµπληρώνεται από
αίθουσες µόνιµων ή περιοδικών εκθέσεων καθώς επίσης και θεατρική σκηνή, καµαρίνια
και άλλους βοηθητικούς χώρους, χρησιµοποιείται για θεατρικές και άλλες παραστάσεις,
προβολές, διαλέξεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις

5.

τρία (3) Μουσικά Σύνολα (Ν.Π.∆..∆.): (α) η ∆ηµοτική Φιλαρµονική-∆ηµοτικό Ωδείο
Ρεθύµνης, (β) η ∆ηµοτική Χορωδία και (γ) η ∆ηµοτική Πειραµατική Συµφωνική Ορχήστρµα
Ρεθύµνου.

6.

το ∆ηµοτικό Θέατρο Ρεθύµνου (∆Η.ΘΕ.ΡΕ.),

7.

η ετήσια αθλητική διοργάνωση αγωνισµάτων στίβου ‘Βαρδινογιάννεια’

8.

το Ρεθυµνιώτικο Καρναβάλι, που χρονολογείται από το 1915 και θεωρείται στην Κρήτη η
σηµαντικότερη εκδήλωση του είδους

9.

η ετήσια γιορτή κρασιού που είναι µια από τις πιο παλιές στη χώρα µας και κλίνει φέτος µια
πορεία ζωής 70 περίπου χρόνων. Η γιορτή στη νέα ανανεωµένη της µορφή, θα προβάλλει
τα ποιοτικά και πιστοποιηµένα προϊόντα της Κρητικής γης που θα εκτίθενται και θα
δοκιµάζονται στους χώρους της γιορτής µε πρωταγωνιστή το Κρασί σε τυποποιηµένη
µορφή.

2.3.4.7 Πολιτιστικές δραστηριότητες οικισµών
Γιαννούδι
Στο Γιαννούδι υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται στη λέσχη του παλιού
σχολείου.
Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµή του Μιχαήλ Αρχάγγελου στις 8 Νοεµβρίου και
περιλαµβάνει εορταστικές εκδηλώσεις µε φαγητό και κρασί.
Ξηρό Χωριό
Στο Ξηρό Χωριό υπάρχει Πολιτιστικός/Εξωραϊστικός Σύλλογος,. Τυπικά, στεγάζεται στο κτίριο
του σχολείου και ασχολείται µε κοινά θέµατα της τοπικής κοινωνίας και τη διοργάνωση του
ετήσιου πανηγυριού.
Αρµένοι
Στους Αρµένους υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται σε νεόδµητο Πολιτιστικό
Κέντρο. Κατά τη διάρκεια της Αποκριάς διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, µε πιο γνωστή τα
‘Μουτζουρώµατα’ της Καθαρής ∆ευτέρας.
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Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµήν του Σωτήρος Χριστού .
Άγιος Γεώργιος
Στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού
∆ηµοτικού σχολείου.
Ο οικισµός δεν έχει κάποιο πανηγύρι, ωστόσο κάθε χειµώνα διοργανώνεται ετήσια συνεστίαση.
Γουλεδιανά - Γενή
Στα Γουλεδιανά ο Πολιτιστικός Σύλλογος που υπάρχει υπολειτουργεί.
Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµήν της Αγία Κυριακής (7 Ιουλίου).
Κάστελλος
Στον Κάστελλο υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος (των απανταχού Καστελλιωτών ο ‘Άγιος
Ιωάννης ο Πρόδροµος’), που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του το χώρο της Μονής της Αγίας
Παρασκευής. Ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος (ο ‘Κάστελλος’) λειτουργεί, επίσης, και στην Αθήνα.
Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου (29/8), µε διήµερο
εορταστικών εκδηλώσεων (27-29/8) συµπεριλαµβάνοντας και τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου
(27/8). Εορταστικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται, επίσης, το διήµερο 26-27 Ιουλίου,
προς τιµή του Αγίου Παντελεήµονα και της Αγίας Παρασκευής.
Κούµοι
Στους Κούµους υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού
∆ηµοτικού σχολείου.
Μαρουλάς
Στο Μαρουλά ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει σταµατήσει πλέον να λειτουργεί. Στην αυλή, ωστόσο,
του σχολείου δίδονται θεατρικές παραστάσεις από το ∆ηµοτικό Θέατρο.
Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµήν του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.
Ρουσσοσπίτι
Στο Ρουσσοσπίτι υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του το
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου (δηµοτική ιδιοκτησία). Ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει κατά
τη διάρκεια του έτους παραστάσεις χορού - θεάτρου, οµιλίες, διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις
(Καθαρή ∆ευτέρα, Τσικνοπέµπτη, κ.λπ.) και αναβίωση παραδοσιακών εθίµων. Σηµειώνεται ότι
στον οικισµό υπάρχει και δεύτερο Πολιτιστικό Κέντρο που ανήκει (ιδιοκτησιακά) στην εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής.
Ο οικισµός διοργανώνει πανηγύρι δυο φορές το χρόνο: προς τιµήν της Αγίας Παρασκευής στις 26
Ιουλίου και προς τιµήν του Αγίου Πνεύµατος (κινητή γιορτή).
Σελλί
Στο Σελλί υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται σε καινούριο (ιδιόκτητο) κτίριο.
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται, επίσης, και το γραφείο της Τοπικής Αρχής του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος και διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις (γιορτές, έθιµα, κ.λπ.) και βαφτίσια.
Το πανηγύρι του οικισµού γίνεται προς τιµήν του Ιωάννη του Θεολόγου στις 8 Μαΐου.

98

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

Μύρθιος
Στο Μύρθιο υπάρχει ενεργός Πολιτιστικός Σύλλογος, που στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο
(Πολιτιστικό Κέντρο/αίθουσα εκδηλώσεων)
Χρωµοναστήρι
Στο Χρωµοναστήρι υπάρχει Πολιτιστικός Σύλλογος,. Ιδιαίτερα δραστήριος είναι επίσης ο Σύλλογος
‘Παναγιά Κερά’ που λειτουργεί στην Αττική. Στον οικισµό λειτουργεί ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και
αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ‘νέου’ ∆ηµοτικού σχολείου και ιδιωτικό Λαογραφικό
Μουσείο σε παραδοσιακό ελαιοτριβείο.

2.3.5 Αθλητικοί χώροι
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης, δεν είναι επαρκώς εξοπλισµένος µε αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ από το 1995
λειτουργεί - ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου - ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός (∆.Α.Ο.Ρ.).
Οι σηµαντικότεροι αθλητικοί χώροι του ∆ήµου είναι οι εξής:
- ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου
- ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο “Μελίνα Μερκούρη”
- ∆ηµοτικό Στάδιο Ρεθύµνου (Σοχώρα)
- ∆ηµοτικό γήπεδο Μισιρίων
- ∆ηµοτικό Γήπεδο Αρµένων
- ∆ηµοτικό Γήπεδο Πλατανιά
- Εγκαταστάσεις Βαρέων Αθληµάτων (Άρση Βαρών)
- Κολυµβητήριο/ ΝΟΡ (µε κλειστή και ανοιχτή πισίνα)
Οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες καθώς και η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών συναντήσεων
απαιτούν την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων τόσο στην πόλη όσο και στους
οικισµούς.
2.3.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στην περιοχή του ∆ήµου λειτουργεί το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο το οποίο καλύπτει κατά το
δυνατόν τις ανάγκες του Νοµού. Υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του υφιστάµενου νοσοκοµείου
(εργολαβία σε εξέλιξη) . Λειτουργούν επίσης ιδιωτικές κλινικές και κέντρα υγείας.
Λειτουργούν επίσης Κ.Α.Π.Η. , Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας, Βρεφονηπιακοί Σταθµοί , Κέντρο
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων , Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών,
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Κέντρο Πρόληψης Κατά των Ναρκωτικών κλπ
Ο Κοινωνικός Τοµέας (ως σύνολο δοµών, θεσµών και ανθρώπινου δυναµικού) στο ∆ήµο Ρεθύµνου
ενδυνάµωσε µέσω του Γ΄Κ.Π.Σ. (Ο ∆ήµος Ρεθύµνου χρηµατοδοτήθηκε και έτυχε σηµαντικών
επιδοτήσεων από το ΠΕΠ Κρήτης και το Υπουργείο Απασχόλησης και δηµιουργήθηκαν αρκετές
δοµές (Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας, Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρο
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφονηπιακοί Σταθµοί , δράσεις κατάρτησης ,
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συµβουλευτικής και απασχόλησης ανέργων κλπ) και βέβαια προορίζεται η υποστήριξη των
υφιστάµενων και η δηµιουργία νέων δράσεων στα πλαίσια της ∆΄προγραµµατικής περιόδου.
Για τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ) ο ∆ήµος προβλέπει σε όλα τα νέα έργα που κατασκευάζει
ειδικές υποδοµές (ράµπες , οδεύσεις τυφλών) για την εξυπηρέτηση τους, ειδικό ανελκυστήρα
ΑΜΕΑ στο κτίριο του ∆ηµαρχείου και στα νέα κτίρια που κατασκευάζει , επίσης προβλέπεται η
προώθηση προτάσεων προς χρηµατοδότηση στα πλαίσια της ∆΄προγραµµατικής περιόδου για τη
δηµιουργία δοµών και υπηρεσιών υποστήριξης οµάδων που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισµό.

2.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
2.4.1

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός / Εργαζόµενοι - Άνεργοι

∆ιάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας
Η εικόνα του ∆ήµου Ρεθύµνης όσον αφορά στη διάρθρωση απασχόλησης/ανεργίας, και τα
προσδιοριστικά τους χαρακτηριστικά, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Α.2.4.1: ∆ιάρθρωση απασχόλησης-ανεργίας του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του ΟΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Οικονοµικά ενεργοί

Οικονοµικά
ενεργός
πληθυσµός

%

Άνεργοι
'νέοι'

%

Οικονοµικά
µη-ενεργός
πληθυσµός

Απασχολούµενοι

%

Άνεργοι

1

2

2/1

3

3/1

4

4/1

5

4.615.470

4.102.091

88,88

513.379

11,12

247.395

5,36

5.244.123

261.719

233.685

89,29

16.664

6,37

11.370

4,34

272.458

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.624

30.830

89,04

2.421

6,99

1.373

3,97

37.510

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

14.297

12.560

87,85

1.263

8,83

474

3,32

13.582

Ρεθύµνης

13.106

11.499

87,74

1.178

8,99

429

3,27

12.381

Αρµένων

243

220

90,53

15

6,17

8

3,29

268

ΧΩΡΑ
ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Γουλεδιανών

83

71

85,54

10

12,05

2

2,41

38

Καρές

84

80

95,24

2

2,38

2

2,38

84

Καστέλλου

41

28

68,29

4

9,76

9

21,95

51

Κούµων

60

59

98,33

0

0

1

1,67

101

Μαρουλά

92

88

95,65

2

2,17

2

2,17

89

Όρους

27

24

88,89

1

3,7

2

7,41

46

54

47

87,04

4

7,41

3

5,56

46

Ρουσσοσπιτίου

174

154

88,51

16

9,2

4

2,3

158

Σελλίου

115

100

86,96

10

8,7

5

4,35

105

Χρωµοναστηρίου

218

190

87,16

21

9,63

7

3,21

215

Πρασιών

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), επεξεργασία οµάδας µελέτης.

Όσον αφορά στην ανεργία, το ποσοστό της (8,83%) σε επίπεδο ∆ήµου είναι αισθητά µικρότερο από
τον αντίστοιχο εθνικό όρο (11,12%) και σαφώς µεγαλύτερο τόσο σε σχέση µε την Περιφέρεια
(6,37%) όσο και µε το Νοµό (6,99%). Το θετικό, ωστόσο, είναι ότι η ανεργία επηρεάζει τους
‘νέους’ του ∆ήµου λιγότερο από ότι στις άλλες χωρικές/διοικητικές βαθµίδες. Ειδικότερα, η
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ανεργία των ‘νέων’ στο ∆ήµο Ρεθύµνης ανέρχεται σε 3,32% όταν τα αντίστοιχα ποσοστά σε Νοµό,
Περιφέρεια, Χώρα είναι κατά σειρά 3,97% - 4,34% - 5,36%. Σε επίπεδο ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος,
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εµφανίζεται στο Τ.∆. Γουλεδιανών µε 12,05% και το χαµηλότερο
στο Τ.∆. Κούµων 0%. Αντίστοιχα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας µεταξύ των ‘νέων’ εντοπίζεται
στο Τ.∆. Καστέλλου µε 21,95% και ακολουθεί το Τ.∆. Όρους µε 7,41%.

101

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

2.4.2 Μεταβολές ποσοστών ανεργίας

Πίνακας Α.2.4.2: Απασχόληση ανά Τοµέα Παραγωγής (1991-2001)
Απασχόληση ανά Τ οµέα Παραγωγής

%

Β΄γενής Τοµέας

%

%

∆ε δήλωσαν κλάδο
οικονοµικής
δραστηριότητας

%

22,5

1.876.11
4

48,3

464.641

12

9,1

211.185

62.280

29,5

34.230

16,2

97.757

46,3

16.918

8

2.976

8,6

27.378

9.077

33,2

4.374

16

12.177

44,5

1.750

6,4

1.128

7,9

10.257

698

6,8

2.102

20,5

6.775

66,1

682

6,6

1.034

7,9

9.257

300

3,2

1.931

20,9

6.416

69,3

610

6,6

13

5,3

231

87

37,7

31

13,4

95

41,1

18

7,8

16,9

18

21,7

89

57

64

8

9

23

25,8

1

1,1

38

45,2

4

4,8

68

46

67,6

5

7,4

14

20,6

3

4,4

12,2

17

41,5

9

22

23

11

47,8

2

8,7

7

30,4

3

13

28,3

7

11,7

5

8,3

75

50

66,7

9

12

16

21,3

0

0

4

4,3

84

32

38,1

16

19

32

38,1

4

4,8

3

11,1

38

12

31,6

11

28,9

10

26,3

5

13,2

5,6

81

12

14,8

25

30,9

24

29,6

20

24,7

959.028

20,7

2.552.07
3

55,2

ΚΡΗΤΗ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

261.719

56.804

21,7

39.323

15,0

141.666

54,1

490.6
78
23.92
6

34.624

7.650

22,1

5.684

16,4

18.314

52,9

∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

14.297

681

4,8

2.892

20,2

9.596

67,1

Ρεθύµνης

13.106

374

2,9

2.673

20,4

9.025

68,9

Αρµένων

243

46

18,9

60

24,7

124

51

Γουλεδιανών

83

40

48,2

11

13,3

14

Καρές

84

33

39,3

9

10,7

Καστέλλου

41

10

24,4

5

Κούµων

60

31

51,7

17

Μαρουλά

92

16

17,4

20

21,7

52

56,5

Όρους

27

4

14,8

6

22,2

14

51,9

Πρασιών

54

19

35,2

14

25,9

18

33,3

3

%

Γ΄γενής Τοµέας

13,4

Σύνολο

621.043

Γ΄γενής Τοµέας

Α΄γενής Τοµέας

873.926

4.622.82
2

ΧΩΡΑ

Σύνολο

17,3

%

671.476

Β΄γενής Τοµέας

3.886.15
7

%

10,6

Α΄γενής Τοµέας

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1991

∆ε δήλωσαν κλάδο
οικονοµικής
δραστηριότητας

2001

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
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Ρουσσοσπιτίου

174

27

15,5

35

20,1

103

59,2

9

5,2

101

28

27,7

28

27,7

42

41,6

3

3

Σελλίου

115

65

56,5

7

6,1

35

30,4

8

7

86

41

47,7

11

12,8

30

34,9

4

4,7

Χρωµοναστηρίου

218

16

7,3

35

16,1

149

68,3

18

8,3

124

22

17,7

25

20,2

66

53,2

11

8,9

Πηγή: ΕΣΥΕ (1991, 2001)
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2.4.3 Παραγωγικοί τοµείς και η συµβουλή τους στην τοπική οικονοµία.
Κυρίαρχος παραγωγικός τοµέας στο ∆ήµο Ρεθύµνης - από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα είναι ο τριτογενής, µε έµφαση στον τουρισµό και τις συναφείς του δραστηριότητες. Πιο
αναλυτικά, η σύνθεση της απασχόλησης (ανά τοµείς παραγωγής και οµάδες κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας) και η µεταβολή της κατά την τελευταία 10ετία (1991-2001) στο ∆ήµο,
συνολικά, και ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, ειδικότερα, παρουσιάζονται στους πίνακες Α.2.4.2α
και Α.2.4.2β και στα αντίστοιχα

9.000

80%

8.000

70%

7.000

60%

6.000

50%

5.000

40%

4.000

30%

3.000

20%

2.000

10%

1.000

0%

-10%

0
Α'γενής

Μεταποίηση

1991

2001

Λοιπός Β'γεν ής

% σε Νοµό

Ξεν οδοχεία κλπ.

% σε ∆ήµο

Λοιπός Γ'γεν ής

%Μτβλ 91-01

διαγράµµατα που ακολουθούν (βλέπε επόµενες σελίδες).

Από τα στοιχεία που παρατίθενται, είναι σαφές ότι η βάση της οικονοµίας του ∆ήµου είναι ο
τριτογενής τοµέας παραγωγής, το ποσοστό του οποίου έφτασε το 2001 στο 67,1% (έναντι 66,1%
το 1991). Αντίθετα, σηµαντική µείωση υπέστη την τελευταία 10ετία ο πρωτογενής τοµέας
παραγωγής (4,8% το 2001 από 6,8% το 1991), ενώ σε σταθερά επίπεδα παρέµεινε ο
δευτερογενής, οι δραστηριότητες του οποίου αφορούν κυρίως στη µεταποίηση.
Από τις δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα ιδιαίτερη ένταση παρατηρείται στις λειτουργίες του
τουρισµού (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.λπ.), όπου η µεταβολή του αριθµού των απασχολουµένων
την περίοδο 1991-2001 ανήλθε σε +71,5% (!). Και ο λοιπός τριτογενής όµως, καθώς και ο
δευτερογενής παρουσίασαν γενικά εντυπωσιακές επιδόσεις. Ιδιαίτερη υψηλή ήταν η άνοδος που
παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες που σχετίζονται: (α) µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος νερού κατά 62,2%, (β) µε την υγεία και την κοινωνική µέριµνα κατά 42,3%, (γ) µε τις
κατασκευές κατά 44,8% και (δ) µε τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς κατά
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58,1%. Όσον αφορά στον κλάδο των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών πρέπει να επισηµανθεί ότι
η µεγάλη του
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άνοδος είναι πολύ πιθανό να συνδέεται µε συγκυριακά γεγονότα, όπως η άνοδος του
Χρηµατιστηρίου, η µεταβολή των όρων τραπεζικής δανειοδότησης, κ.ο.κ. Πολύ µεγάλη άνοδο,
κατά την ίδια περίοδο (1991-2001), εµφάνισαν τέλος και οι δυο γενικές κατηγορίες του πίνακα
Α.2.4β: «λοιπές υπηρεσίες» (+79,1%) και «δε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας»
(+65,4%). Ακόµα και η µεταποίηση, σε µια περίοδο στασιµότητας του τοµέα σε εθνικό επίπεδο,
σηµείωσε αύξηση της απασχόλησης, έστω και µικρότερη από ότι σε άλλους κλάδους (µε
συνέπεια την πτώση του σχετικού της βάρους). Μόνο στον πρωτογενή τοµέα καταγράφηκε
καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας.
Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά όταν η ανάλυση µεταφέρεται σε επίπεδο ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος, εξαιρουµένου του Τ.∆. Ρεθύµνης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα υψηλότερα ποσοστά
απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα κατά την απογραφή του 2001 δεν συνδέονται άµεσα µε το
χαρακτήρα του ανάγλυφου της περιοχής κάθε οικισµού - όπως ίσως θα ανέµενε κανείς - αλλά µε
την άµεση/εύκολη πρόσβαση προς το αστικό κέντρο του ∆ήµου (Ρέθυµνο). Χαρακτηριστικά
αναφέρονται τα υψηλά ποσοστά στο άθροισµα Β’γενούς και Γ’ γενούς τοµέα των ορεινών Τ.∆.
Χρωµοναστηρίου µε 68,3% και Μαρουλά µε 56,5%, καθώς και του ηµιορεινού Τ.∆.
Ρουσσοσπιτίου µε 59,2%. Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή
τοµέα εντοπίζονται στα Τ.∆. που βρίσκονται πίσω από το όρος του ‘Βρύσινα’ ή µακριά από την
πόλη του Ρεθύµνου - π.χ. Τ.∆. Σελλίου µε 56,5%, Τ.∆. Κούµων µε 51,7%, Τ.∆. Γουλεδιανών µε
48,2% - ανεξάρτητα από το τοπικό ανάγλυφο του εδάφους.
Ελέγχοντας τη µεταβολή της απασχόλησης (τόσο ανά τοµέα παραγωγής όσο και ανά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας) κατά την τελευταία 10ετία διαπιστώνεται σταθερή άνοδος/ένταση
των δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα (ιδίως σε ό,τι αφορά τον τουρισµό, τις κατασκευές και
τις παροχές ηλ. ρεύµατος, κ.λπ.), σταθερή πτώση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα (µε
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εξαίρεση τα Τ.∆. Σελλίου, Πρασιών και Ρεθύµνης) και αισθητή αυξοµείωση ανά Τ.∆. των
δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα.
2.4.4 Τουρισµός
Ο τουρισµός κατέχει νευραλγική θέση στην οικονοµία του ∆ήµου Ρεθύµνης [καθώς το 19% του
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του απασχολείται σε δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα µε
αυτόν (ξενοδοχεία-εστιατόρια)], γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διεξοδικότερη παρουσίασή
του.
Λειτουργικά, εντάσσεται στην ενιαία τουριστική ζώνη, που εκτείνεται χωρικά από την πόλη του
Ρεθύµνου έως την περιοχή της Σκαλέτας, και απευθύνεται κατά κανόνα στους ξένους (ιδίως τους
βορειοευρωπαίους) υπό τη µορφή του µαζικού, ξενοδοχειακού τουρισµού.
Το ξενοδοχειακό δυναµικό του ∆ήµου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και εντοπίζεται κυρίως στο
βόρειο, παραλιακό του τµήµα. Περιλαµβάνει, συνολικά, 148 ξενοδοχειακές µονάδες (όλων των
κατηγοριών), που αντιστοιχούν στο 73,27% του συνολικού δυναµικού της τουριστικής ζώνης και
στο 49,17% του συνολικού δυναµικού του Νοµού. Όσον αφορά στις κατηγορίες των
ξενοδοχειακών µονάδων: το 11,49% εντάσσεται στην κατηγορία Α΄, το 27,03% στην κατηγορία
Β΄, το 52,70% στην κατηγορία Γ΄ και το 8,78% στην κατηγορία ∆΄.
Τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται πιο αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Α.2.4.3: Ξενοδοχειακό ∆υναµικό ∆ήµου Ρεθύµνης
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

301

29115

202

21.458

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΚΑΛΕΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

148

13266

49,17%

45,56%

73,27%

61,82%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

ΚΛΙΝΕΣ/ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

148

13.266

Α΄

17

11,49%

2.822

Β΄

40

27,03%

4.487

33,82%

Γ΄

78

52,70%

5.446

41,05%

∆΄

13

8,78%

511

3,85 %

21,27%

Πηγή: Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύµνου (2007).

Η δυναµική του ∆ήµου, όσον αφορά στα τουριστικά καταλύµατα, συµπληρώνεται από το µηξενοδοχειακό δυναµικό, που περιλαµβάνει 144 µονάδες (ενοικιαζόµενα δωµάτια - διαµερίσµατα
- ξενώνες) συνολικής χωρητικότητας 2.798 κλινών (Πηγή: ∆ιεύθυνση Τουρισµού Κρήτης). Κατά
συνέπεια, η σηµερινή τουριστική δυναµική του ∆ήµου σε ό,τι αφορά τις διαθέσιµες κλίνες
υπολογίζεται σε ∼16.064.
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των τουριστικών
καταλυµάτων και τη διαχρονική τους εξέλιξη ως προς τις πραγµατοποιηθείσες αφίξειςδιανυκτερεύσεις, είναι αρκετά υψηλή.
Στη συνολική τουριστική κίνηση του ∆ήµου τη µεγαλύτερη ποσοστιαία συµµετοχή, διαχρονικά,
κατέχει ο ξένος τουρισµός, µε ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη των
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τελευταίων ετών, όσον αφορά στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και των
ηµεδαπών (Ελλήνων) τουριστών, δείχνει σαφή τάση ανόδου του εγχώριου τουρισµού και
µείωσης του ξένου.
Συνολικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο τουρισµός του ∆ήµου Ρεθύµνης, παρά το γεγονός ότι
εξακολουθεί να ‘κινείται’ θετικά, εµφανίζει τα τελευταία χρόνια σηµάδια κάµψης έναντι της
αρχικής περιόδου ανάπτυξης (τέλη 10ετίας 1970 - 1990). Η εξέλιξη αυτή, έως ένα βαθµό,
κρίνεται φυσιολογική αν ληφθούν υπόψη: (α) ότι η έξαρση των τουριστικών δραστηριοτήτων
(ιδίως η ανέγερση µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων) έχει επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλλον
της περιοχής, (β) ότι η έλλειψη συµπληρωµατικών τουριστικών υποδοµών (π.χ. συνεδριακό
κέντρο) καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη κι άλλων (πιο σύγχρονων) µορφών τουρισµού, πέραν
του µαζικού.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου Ρεθύµνης
χαρακτηρίζεται: (α) από την πληθυσµιακή άνθηση που γνωρίζει σταθερά κατά την τελευταία
30ετία η αστική ενότητα του Ρεθύµνου (ιδίως η πόλη), (β) από το υψηλό, γενικά,
µορφωτικό/εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων, (γ) από την κυριαρχία του τριτογενή τοµέα
παραγωγής, και ειδικότερα των λειτουργιών/δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατασκευές, παροχές, κ.ο.κ.), στην οικονοµία του ∆ήµου, (δ) από το
χωρικό δυϊσµό της ανάπτυξης (συναρτήσει της απόστασης/πρόσβασης σε Ρέθυµνο και θαλάσσιο
µέτωπο).

2.4.5 Ευρυζωνικές υποδοµές
2.4.5.1 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Μια σηµαντική υποδοµή τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους πολίτες, είναι οι
επικοινωνίες, που γενικά περιλαµβάνουν πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Τα πιο πολλά
στοιχεία τόσο για τις υποδοµές, όσο και για τη χρήση των διαφορετικών τύπων επικοινωνιών δεν
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, παρά µόνο σε εθνικό επίπεδο.

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΤΟ 1Ο
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2007

Άτοµα ηλικίας 16-74 ετών

Ποσοστιαία Συµµετοχή

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007
Πληθυσµός ηλικίας 16-74
ετών – Σύνολο χώρας
Άτοµα ηλικίας 16-74 ετών
που έκαναν χρήση Η/Υ

8.201.532

100

3.296.675

40.2%

436.972

13.3%

Μέση βαθµίδα εκπαίδευσης

1.539.886

46.7%

Ανώτερη βαθµίδα

1.319.817

40%

Κατώτατη βαθµίδα
εκπαίδευσης
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εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007
Άτοµα ηλικίας 16-74 ετών
που έκαναν χρήση του
διαδικτύου

2.739.607

33.4%

316.295

11.5 %

Μέση βαθµίδα εκπαίδευσης

1.238.636

45.2%

Ανώτερη βαθµίδα
εκπαίδευσης

1.184.677

43.3%

Κατώτατη βαθµίδα
εκπαίδευσης

Πηγή: Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (2007)
Ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού κάνει χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ενώ ένα συνεχώς
αυξανόµενο ποσοστό κάνει χρήση του διαδικτύου.Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραµένει η συνολική
διείσδυση των Η/Υ και του Ίντερνετ σε επιχειρήσεις (µε πάνω από δέκα εργαζόµενους). Στον
αντίποδα, στασιµότητα γνωρίζουν οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις (e-business), τόσο σε
επίπεδο ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Περιορισµένη παραµένει η χρήση υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) παρά την διαθεσιµότητά τους, από τους πολίτες.
Στον παρακάτω πίνακα και διάγραµµα παρουσιάζεται η διείσδυση του διαδικτύου και Η/Υ στον
πληθυσµό (2003-2006).

2

∆ιείσδυση του διαδικτύου και Η/Υ στον πληθυσµό (2003-2007)
ο

ο

ο

ο

ο

1 τρίµηνο

1 τρίµηνο

1 τρίµηνο

1 τρίµηνο

1

2003

2004

2005

2006

τρίµηνο
2007

Ποσοστό

ατόµων

ηλικίας 16-74 ετών που
έκαναν χρήση Η/Υ

Ποσοστό

26,22%

28,82%

37,6%

40.2%

16,25%

19,73%

22,46%

28,9%

33.4%

ατόµων

ηλικίας 16-74 ετών που
έκαναν

25,68%

χρήση

διαδικτύου
Πηγή: Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (2007)

Παρατηρείται µία συνεχής ανοδική τάση των ποσοστών διείσδυσης.
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 ∆ιείσδυση του διαδικτύου και Η/Υ στον πληθυσµό (2003-2007)
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Όσον αφορά τη διάθεση συσκευών τεχνολογιών πληροφόρησης κι επικοινωνίας, σύµφωνα µε
την ίδια πηγή (έρευνα 2007) είναι ως εξής:
3

∆ιάθεση συσκευών Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Επικοινωνίας, 2007

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
– ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Συνολικός Αριθµός Νοικοκυριών

3.689.737

Τηλεόραση

3.670.671

Τηλεόραση µε δορυφορικό πιάτο

270.178

Ψηφιακή τηλεόραση

266.019

Σταθερό τηλέφωνο

3.505.236

Κινητό τηλέφωνο

2.936.045

Κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα 1.240.750
σύνδεσης στο διαδίκτυο
Προσωπικό επιτραπέζιο Η/Υ

1.256.824

Φορητό Η/Υ (laptop)

492.538

Η/Υ παλάµης

16.408

Πηγή: Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (2007)
Παρατηρούµε ότι σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών κατέχουν τηλεόραση, το 95% κατέχει
σταθερό τηλέφωνο και το 79,4% κατέχει κινητό τηλέφωνο. Οι Έλληνες παρουσιάζονται
ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε την νέα τεχνολογία. Επίσης, ποσοστό 30% επί των 3.689.737
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νοικοκυριών έχει κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Εκεί που
παρουσιάζονται τα χαµηλότερα ποσοστά, είναι στη δορυφορική και ψηφιακή τηλεόραση (5 και
6,7%). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι προσωπικοί λόγοι χρήσης του
Internet.
4

Χρήση διαδικτύου – κυριότεροι λόγοι χρήσης – 1ο τρίµηνο 2007

Κυριότεροι προσωπικοί λόγοι χρήσης
του Internet

Όλα τα άτοµα (16-74 ετών)
που έκαναν χρήση
διαδικτύου κατά το 1ο
τρίµηνο 2007 – ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Επικοινωνία – 65.9%
Αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών
63,7
µηνυµάτων
Παρακολούθηση τηλεδιάσκεψης

8,8

Αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών – 96,7%
Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και
84,6
υπηρεσίες
Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και
48,3
καταλύµατα
Παιχνίδια / µουσική / εικόνες

45,5

Ανάγνωση εφηµερίδων & περιοδικών

47,5

Αναζήτηση εργασίας

13,8

Συναλλαγή µε δηµόσιες υπηρεσίες

34,5

Τραπεζικές συναλλαγές

11,7

Υπηρεσίες εκπαίδευσης – 41,8%
Αναζήτηση πληροφοριών / συµµετοχή σε
34,4
επίσηµη βαθµίδα εκπαίδευσης
Αναζήτηση πληροφοριών / συµµετοχή σε
6,8
προγράµµατα µετεκπαίδευσης
Πηγή: Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (2006)

∆ιαφαίνεται µία εξοικείωση των πολιτών µε τη χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση
πληροφοριών, on-lie υπηρεσιών (96,7% των χρηστών), αλλά από την άλλη πλευρά, οι τραπεζικές
συναλλαγές είναι περιορισµένες (11,7%). Υπάρχει µία αύξηση του ποσοστού αυτού διαχρονικά,
αλλά ακόµα βρισκόµαστε σε χαµηλό επίπεδο. Αναφορικά µε την αγορά προϊόντων µέσω Internet
το ποσοστό κυµένεται στο 13%, τα περισσότερα άτοµα απάντησαν ότι ο λόγος που δεν
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πραγµατοποιούν αγορές µε αυτόν τον τρόπο, είναι ότι προτιµούν να αγοράζουν προϊόντα ή
υπηρεσίες οι ίδιοι, είναι θέµα συνήθειας και έχουν εµπιστοσύνη σε συγκεκριµένα καταστήµατα
(58%), επίσης ότι υπάρχει θέµα ασφάλειας (44,9%) και δεν χρειάστηκε (35,6%).
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου έχει κάνει αρκετά βήµατα προς την ανάπτυξη υπηρεσιών νέων τεχνολογιών
και επικοινωνιών και την ψηφιακή επιµόρφωση των πολιτών.
2.4.5.2 Η ευρυζωνικότητα στο ∆ήµο Ρεθύµνου
Τρεις είναι διεθνώς, οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας:
- Η ανάπτυξη υποδοµών
- Η ανάπτυξη υπηρεσιών
- Η µείωση του «ψηφιακού χάσµατος»
Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, η Πολιτεία, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου, οι ∆ήµοι
του Νοµού, η πανεπιστηµιακή κοινότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία (επιµελητήρια κλπ),
δροµολογούν σειρά σηµαντικών πρωτοβουλιών. Το σηµαντικότερο έργο ευρυζωνικής υποδοµής
στο Νοµό Ρεθύµνου που αφορά τη δηµόσια διοίκηση, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού
∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει προβλεφθεί να διασυνδέσει όλους σχεδόν τους δηµόσιους φορείς της
Ελλάδας σε ένα δίκτυο παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο , δωρεάν τηλεφωνικές
κλήσεις µεταξύ των διασυνδεδεµένων στο δίκτυο φορέων καθώς και χαµηλότερες χρεώσεις για
τις κλήσεις εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Στα πλαίσια της αναβάθµισης των υφιστάµενων υποδοµών του ως διοικητικού οργανισµού, ο
∆ήµος Ρεθύµνου συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων που έχουν ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο ΠΕΠ Κρήτης στα πλαίσια του
Γ’ Κ.Π.Σ. Με τα έργα αυτά προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
και τις επιχειρήσεις που θα βελτιώσουν τις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο και θα βελτιώσουν το
επίπεδο της ζωής τους. Τα κυριότερα έργα είναι:
«Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Ρεθύµνου», συνολικού προϋπολογισµού
835.000 €. Το έργο αφορά την υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδοµών τοπικής πρόσβασης και
ειδικότερα µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network –
MAN) στο ∆ήµο Ρεθύµνου µε βασικό στόχο τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά ∆ίκτυα,
να διασυνδέουν τα κτίρια δηµόσιου συµφέροντος του ∆ήµου Ρεθύµνου. Βασικοί στόχοι του
προγράµµατος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια µε την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωµένων
συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε κρίσιµους τοµείς, όπως η δηµόσια διοίκηση, η
υγεία, οι µεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα θα δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για
την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία συµβάλει στην
αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδηµάτων και της απασχόλησης του ανθρώπινου
δυναµικού.Με τη συγκεκριµένη δράση, θα ενισχυθεί σηµαντικά η υποδοµή για την ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας στο δήµο µε την δυνατότητα παροχής στους πολίτες υπηρεσιών όπως
ενδεικτικά:
1. Ταχύτερο και φθηνότερο Internet (ευρυζωνικό Internet).
2. Ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και µε ασφάλεια των
δεδοµένων από το σπίτι ή το γραφείο
3. Ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές από το σπίτι µε τράπεζες και δηµόσιες υπηρεσίες
Εργασία εξ αποστάσεως, µέσω µεθόδων τηλε-εργασίας, από πολίτες αποµακρυσµένων περιοχών
4. Ενηµέρωση και ψυχαγωγία
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5. ∆υνατότητα τηλεφωνικής συνοµιλίας σε συνδυασµό µε εικόνα µε πρακτικά µηδενικό κόστος
τόσο µεταξύ των διασυνδεόµενων δηµόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, χάρη στην
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
 «Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον του ∆ήµου Ρεθύµνου για παροχή υπηρεσιών στον
Πολίτη και στις επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισµού 117.000,00 Ευρώ. Σκοπός
του έργου είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένης πλατφόρµας που αποσκοπεί στο να δώσει
την δυνατότητα στους πολίτες του ∆ήµου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του
µέσω διαδικτύου. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηµοτών, καθώς και η
ολοκληρωµένη και ταχεία εξυπηρέτηση όλων των πιθανών αιτηµάτων τους ηλεκτρονικά
και µε ασφάλεια. Ο πολίτης έχει άµεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου,
έχει πλήρη ενηµέρωση σχετικά τις δραστηριότητες του και µπορεί να υποβάλει
ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούµενες φόρµες δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων του, µπορεί να παρακολουθεί άµεσα την πορεία του αιτήµατός του βάσει του
αριθµού πρωτοκόλλου που λαµβάνει αυτόµατα , µπορεί να πληρώνει on-line όλες τις
βεβαιωµένες οφειλές του προς το ∆ήµο και τέλος να επικοινωνεί δωρεάν τηλεφωνικά µε
τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ρεθύµνου µέσω Voip .
 «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνου»
συνολικού προϋπολογισµού 153.600,00 που αφορά προµήθεια λογισµικού, εξοπλισµού
καθώς και την ανάπτυξη εφαρµογών για τη διαχείριση και ενηµέρωση πολεοδοµικών/
χωροταξικών δεδοµένων, ψηφιοποίηση χαρτών και σχεδίων. Μέρος των στοιχείων της
βάσης Γεωγραφικών Πληροφοριών του ∆ήµου διατίθενται ηλεκτρονικά στους πολίτες
µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου.
 «Προµήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισµού και επέκταση πληροφοριακού
συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου Ρεθύµνου» συνολικού
προϋπολογισµού 109.532,00 Ευρώ .Στα πλαίσια του έργου έχει αναπτυχθεί η ιστοσελίδα
του ∆ήµου, µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες και πληροφορίες στους πολίτες και
στις επιχειρήσεις , έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λογισµικό σύστηµα
παρακολούθησης αιτηµάτων πολιτών, διαχείρισης αδειών καταστηµάτων, ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, εφαρµογή διαχείρισης αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, εφαρµογή αποστολής SMS για την ενηµέρωση των δηµοτών
αναφορικά µε τα αιτήµατα που υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του
∆ήµου.
 «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη δηµιουργία Τοπικού Κέντρου
Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο του ∆ήµου Ρεθύµνου» , συνολικού προϋπολογισµού
19.000,00 Ευρώ. Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία ενός χώρου ελεύθερης προσβασης
στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες του ∆ήµου.
 «Αξιοποίηση των ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισµού 280.000,00 Ευρώ. Στόχος του
έργου είναι η εγκατάσταση 3 wifi hotspots σε περιοχές µεγάλης επισκεψιµότητας του
∆ήµου τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στις
περιοχές κάλυψης , καθώς επίσης και την ανάπτυξη ιστοσελίδας τουριστικού –
πολιτιστικού περιεχοµένου η οποία θα είναι προσβάσιµη από χρήστες που διαθέτουν
κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας ή/και και υπολογιστές χειρός (PDAs) µε
αυξηµένες δυνατότητες ασύρµατης επικοινωνίας, τα οποία και χρησιµοποιούν για
αναζήτηση πληροφοριών και αποθήκευση ψηφιακού υλικού (ψηφιακές φωτογραφίες και
video). Οι υπηρεσίες του προτεινόµενου έργου εξυπηρετούν µία γενικότερη αυξανόµενη
τάση στην τουριστική αγορά που αφορά στην απαίτηση του επισκέπτη να λαµβάνει
πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της περιήγησης του αλλά και στην προώθηση του
θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού που γνωρίζει παγκοσµίως σηµαντική ανάπτυξη.
Ειδικότερα ο ∆ήµος Ρεθύµνου αποτελεί µια έντονα τουριστική πόλη που όµως πολλά
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µνηµεία και αξιοθέατα της µένουν «κρυµµένα» από τον επισκέπτη της πόλης. Το
προτεινόµενο έργο θα βοηθήσει στην ανάδειξη των µνηµείων αυτών και θα αποτελέσει
και την αρχή µιας προσπάθειας συντονισµένης προώθησης του πολιτισµικού πλούτου
του δήµου, κάτι που σήµερα δεν υπάρχει. Σηµαντική θα είναι η απήχηση του έργου και
στους διερχόµενους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την πόλη του Ρεθύµνου για λίγες µόνο
ώρες και επιθυµούν να δουν στο σύντοµο διάστηµα παραµονής τους τα σηµαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης µέσω ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ξενάγησης και περιήγησης
µε πληροφορίες αξιοθέατων, διαδροµών, ψυχαγωγίας, καταλυµάτων κλπ.

Ο ∆ήµος έχοντας υλοποιήσει τα παραπάνω έργα στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ στοχεύει για την
επόµενη περίοδο τα εξής:
• Αναβάθµιση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων πληροφοριακών συστηµάτων για την
βελτίωση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ήµου. Για
την υποστήριξη διαδικασιών τυποποίησης των εσωτερικών λειτουργιών και της παραγωγής
του δηµοτικού έργου, διαχείρισης και παρακολούθησης των πόρων και των έργων,
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών και εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ
των αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων και δοµών του ∆ήµου. Για την ηλεκτρονική
καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που αφορούν στους τοµείς δράσης του
∆ήµου και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων και αρχεία που
έχουν σχέση µε το δηµοτικό έργο.
• Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη βελτίωση των
υφισταµένων και τη δηµιουργία νέων δοµών και διαδικασιών ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης
του πολίτη, δηµοκρατικής συµµετοχής, κοινωνικού ελέγχου και διασφάλισης της διαφάνειας
στην υλοποίηση του δηµοτικού έργου.
• Προώθηση θεσµών και διαδικασιών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέµατα που
αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών σε υψηλής προτεραιότητας επιχειρησιακή επιλογή του
∆ήµου και εσωτερικά προς το προσωπικό του αλλά και προς την κοινωνία γενικότερα στις
διάφορες κατηγορίες των δηµοτών.
• Αναβάθµιση των οργανωτικών δοµών του ∆ήµου µε την ενδυνάµωση της Υπηρεσίας
Πληροφορικής στο πλαίσιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και µε τη στελέχωση
της µε εξιδικευµένο προσωπικό Πληροφορικής.
• Αξιολόγηση της υπάρχουσας και ανασχεδιασµός της υπολογιστικής και δικτυακής υποδοµής
µε βάση και τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθµιση των εφαρµογών λογισµικού.
• Προγραµµατισµός, µέσω και του δηµοτικού προϋπολογισµού, των ιδίων δαπανών καθώς και
των χρηµατοδοτήσεων, εθνικών και ευρωπαϊκών, για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού
Συστήµατος και των συναφών δράσεων του ∆ήµου τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το
εξωτερικό του περιβάλλον.

2. 4. 6 Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ∆ήµου -υποδοµές – ∆ίκτυα
Η αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου Ρεθύµνης χαρακτηρίζεται: (α) από την πληθυσµιακή
άνθηση που γνωρίζει σταθερά κατά την τελευταία 30ετία η αστική ενότητα του Ρεθύµνου
(ιδίως η πόλη), (β) από το υψηλό, γενικά, µορφωτικό/εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων,
(γ) από την κυριαρχία του τριτογενή τοµέα παραγωγής, και ειδικότερα των
λειτουργιών/δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό (ξενοδοχεία, εστιατόρια,
κατασκευές, παροχές, κ.ο.κ.), στην οικονοµία του ∆ήµου, (δ) από το χωρικό δυϊσµό της
ανάπτυξης (συναρτήσει της απόστασης/πρόσβασης σε Ρέθυµνο και θαλάσσιο µέτωπο).
Χωρικά, βόρεια του ΒΟΑΚ έχει δηµιουργηθεί ένα αστικοτουριστικό συνεχές, που συνεχίζει
ανατολικά (∆ήµος Αρκαδίου) ως αµιγώς τουριστική ζώνη, διεθνούς εµβέλειας. Σε όλο το
µήκος του θαλάσσιου µετώπου του ∆ήµου Ρεθύµνης αναπτύσσονται σηµαντικές

113

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

δραστηριότητες τουρισµού-αναψυχής και στο µεγαλύτερο τµήµα του λειτουργούν
οργανωµένες πλαζ.
Στο ανατολικό τµήµα του ∆ήµου, νότια του ΒΟΑΚ, βρίσκεται ζώνη αρδευόµενης γεωργικής
γης, που έχει συρρικνωθεί σηµαντικά εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης, και νοτιότερα
σηµαντικής έκτασης ελαιοκοµική ζώνη. Οι ζώνες αυτές επεκτείνονται ανατολικά,
καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο τµήµα του όµορου ∆ήµου Αρκαδίου.
Στο δυτικό τµήµα του ∆ήµου, νότια του ΒΟΑΚ, βρίσκεται το campus του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, το (κύριο) Αθλητικό Κέντρο του ∆ήµου καθώς και οι εγκαταστάσεις µεταποίησης
και αποθήκευσης της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Ρεθύµνου.
Η περιοχή που περιλαµβάνει το όρος Βρύσινα και νότια αυτού αποτελεί την κτηνοτροφική
ζώνη του ∆ήµου, που επεκτείνεται και στους όµορους ∆ήµους.
Βόρεια του Βρύσινα βρίσκονται συγκεντρωµένοι πολλοί οικισµοί µε αξιόλογη θέα προς τη
θάλασσα που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Επισηµαίνεται, επίσης, η ύπαρξη
σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων: (α) εντός της πόλης (Παλιά Πόλη, Βενετσιάνικο Λιµάνι,
Fortezza) και (β) στον εξω-αστικό χώρο του ∆ήµου (Υστεροµινωϊκό Νεκροταφείο
Αρµένων, Ονιθέ Γουλεδιανών, περιοχή Αγίας Ειρήνης, κ.λπ.).
Έξω από τα όρια του ΟΤΑ, αλλά σε πολύ µικρή απόσταση από αυτά: (α) βρίσκεται και
λειτουργεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) του ∆ήµου (∆ήµος Νικ. Φωκά) και
(β) κατασκευάζεται το «Φράγµα των Ποταµών» που προγραµµατίζεται να τροφοδοτήσει µε
νερό τους ∆ήµους Ρεθύµνης και Αρκαδίου .

Τα µεγάλα έργα, που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις προετοιµασίας και αναµένεται να
επιδράσουν σηµαντικά στην αναπτυξιακή πορεία του ∆ήµου, είναι τα εξής:
Περιφερειακός Οδικός ∆ακτύλιος Βρύσινα
Η λειτουργία του οδικού δακτύλιου του Βρύσινα (όπως προγραµµατίζεται) αναµένεται να άρει
την αποµόνωση των περιοχών/οικισµών που βρίσκονται στους πρόποδές του και να ενισχύσει
την τουριστική/παραθεριστική και οικιστική τους ανάπτυξη. Ήδη έχει προταθεί προς ένταξη στα
πλαίσια του Περιφερειακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013) η
διάνοιξη του τµήµατος του Περιφερειακού ∆ακτύλίου Βρύσινα «Αγιος Ευστράτιος –
Χροµοναστήρι» προϋπολογισµού 1.700.000,00 Ευρώ .
Φράγµα Ποταµών
Βάσει του υφιστάµενου προγραµµατισµού, η ολοκλήρωση και λειτουργία των σχετικών έργων
θα διασφαλίσει την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης και την άρδευση γεωργικών
περιοχών µικρής έκτασης.
Η σύνδεση του συστήµατος υδροδότησης της πόλης µε το νερό του Φράγµατος των Ποταµών θα
γίνει µε την κατασκευή διυλιστηρίου στην ευρύτερη περιοχή εξόδου της σήραγγας µεταφοράς
του (νότια των οικισµών Γιαννούδι - Μαρουλάς). Η σύνδεση αυτή αποτελεί τη µοναδική
εγγύηση για την αποτροπή λειψυδρίας του µόνιµου και παραθεριστικού/τουριστικού πληθυσµού
της ενιαίας αστικοτουριστικής ζώνης (∆ήµοι Νικ. Φωκά, Ρεθύµνης, Αρκαδίου) στα επόµενα
χρόνια.
Στην πορεία υλοποίησης του έργου οι εκτάσεις που θα αρδευτούν ενδέχεται να είναι
περισσότερες από τις αρχικά προγραµµατιζόµενες, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του γεωργικού
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χαρακτήρα ορισµένων ζωνών (όπως αυτής νότια της παρακαµπτηρίου του ΒΟΑΚ) και τη
µετατροπή τους από απλές ελαιοκοµικές σε περιοχές µε δυνατότητα εντατικών καλλιεργειών.
Εφαρµογή του (νέου) ΓΠΣ του ∆ήµου - ∆ηµιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου
Η θεσµοθέτηση και υλοποίηση των προτάσεων του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου θα
επιτρέψει την επέκταση της πόλης και ορισµένων οικισµών, µετατρέποντας σε αστική γη
περιοχές αγροτικού χαρακτήρα (µέσω του µηχανισµού του Σχεδίου Πόλης).
Σηµαντικές, επίσης, επιπτώσεις στον αστικό χώρο της πόλης θα επιφέρει η δηµιουργία νέου,
µεγάλου Αρχαιολογικού Μουσείου, που η θέση του έχει εξασφαλιστεί.
Ανάπλαση Πλατειών
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου υλοποιεί ήδη έργα σχετικά µε αναπλάσεις πλατειών. Ιδιαίτερης σηµασίας
είναι η πλατεία έκτασης 7,5 στρεµµάτων µε σύγχρονες προδιαγραφές και φύτευση που
διαµορφώθηκε σε κεντρικό οικοδοµικό τετράγωνο της Παλιάς Πόλης και έδωσε πνοή στο
Ιστορικό Κέντρο του Ρεθύµνου που έχει σοβαρή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων
αναψυχής. Ολοκληρώθηκε επίσης η διαµόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Αγνώστου
Στρατιώτη , προβλέπεται άµεδα η διαµόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Μητροπόλεως και εν
συνεχεία της πλατείας Καθολικών.
Χώροι Στάθµευσης

Ο ∆ήµος προγραµµατίζει την ίδρυση υπόγειου χώρου στάθµευσης χωρητικότητας 550 θέσεων
στο δηµοτικό οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον της πλατείας 4 Μαρτύρων µε σύµβαση
παραχώρησης σε ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα προκύψει µετά από σχετική διαγωνιστική
διαδικασία. Ο σταθµός αυτός προβλέπεται να καλύψει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες στάθµευσης
της πόλης οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν µετά την διαµόρφωση των κεντρικών οδικών αρτηριών
της πόλης οπότε και µειώθηκαν οι θέσεις στάθµευσης.. Ο ιδιώτης επενδυτής επίσης θα
διαµορφώσει την πλατεία που θα δηµιουργηθεί πάνω από τον υπόγειο σταθµό µε αρχιτεκτονική
µελέτη η οποία θα τελεί υπό την έγκριση του ∆ήµου Ρεθύµνου.
∆ηµιουργία Χώρων για κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου µέσω χρηµατοδότησης από το ΠΕΠ Κρήτης 2000- 2006 προχώρησε στην
αγορά ακινήτων και την αναστήλωση των ερειπείων που βρίσκονται σε αυτά, για την στέγαση
κοινωνικών δράσεων (Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών) και πολιτιστικών δράσεων (Εκθεσιακός και θεατρικός χώρος «Σπίτι του
Πολιτισµού», χώρος Συµβουλευτικής, Ωδείο κλπ). Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο κέντρο της
Παλιάς Πόλης (Οδός Βερνάδου) και αναµένεται να συµβάλλουν καθοριστικά στη συγκράτηση
του ντόπιου πληθυσµού. Πλησίον των παραπάνω κτιρίων, ο ∆ήµος Ρεθύµνου έχει προβεί σε
αγορά ακινήτου το οποίο προορίζει για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθµού που µέχρι
σήµερα λειτουργεί σε µισθωµένο κτίριο µε σοβαρές ελείψεις σε χώρους και υποδοµές. Η
κατασκευή του προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ µετά από σχετική
πρόταση και µελέτη που έχει υποβάλει ο ∆ήµος Ρεθύµνου. Προγραµµατίζεται επίσης η
δηµιουργία νέων χώρων σε χαρακτηρισµένο Κοινωφελές Ο.Τ. στη νέα Πόλη για στέγαση
Κ.Α.Π.Η, νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού, Γραφείου Κοινωνικής Μέριµνας ), καθώς επίσης και η
µεταστέγαση του 2ου ΚΑΠΗ σε οικόπεδο του ∆ήµου που βρίσκεται στην Συµβολή των Οδών
Κωνσταντινουπόλεως και Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Καλλιθέας.
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Ανάπλαση των Κεντρικών Οδικών Αρτηριών της πόλης
Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής νέων πεζοδροµίων , ποδηλατόδροµων, φύτευσης ,
ηλεκτροφωτισµού και γενικότερα ανάπλασης των κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης.
Παράλληλα η ∆ηµοτική Αρχή προγραµµατίζει άµεσα την ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου
της ανάπλασης των υπόλοιπων τµηµάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ανατολικά από την Οδό
Ελευθερίας µέχρι τα όρια του ∆ήµου Ρεθύµνου µε το ∆ήµο Αρκαδίου) και (∆υτικά από την Οδό
Κριάρη µέχρι την Περιοχή Στρατοπέδοου) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ήδη έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες
µελέτες και έχουν ληφθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις που καθιστούν το έργο ώριµο προς ένταξη
και χρηµατοδότηση.
Άλλα έργα αναπλάσεων
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου προγραµµατίζει αρκετά έργα αναπλάσεων για τα οποία είτε έχει αναθέσει την
εκπόνηση των µελετών σε έµπειρα µελετητικά γραφεία κατόπιν διαγωνισµών είτε εκπονούνται οι
µελέτες από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τέτοια έργα είναι η ανάπλαση του ∆υτικού
Παραλιακού µετώπου (περιοχή Κουµπέ) η οποία προβλέπεται να αναβαθµίσει γενικότερα την
περιοχή και να αποδώσει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της χώρους περιπάτου,
ποδηλατόδροµους, οργανωµένη φύτευση, ηλεκτροφωτισµό, οργανωµένη πλάζ, µε ταυτόχρονη
ανάδειξη και σεβασµό των µνηµείων της περιοχής..
Η ανάπλαση της Περιοχής Κριάρι – Κουρµούλη η οποία χαρακτηρίζεται πυκνοκατοικηµένη και
παρουσιάζει έντονη οικοδοµική δραστηριότητα που όµως δεν συµβαδίζει µε τη δηµιουργία
υποδοµών (πεζοδρόµια –κοινόχρηστοι χώροι-ηλεκτροφωτισµός-οργανωµένη φύτευση). Μετά
την ολοκλήρωση της µελέτης, ο ∆ήµος Προγραµµατίζει την υλοποίηση του έργου µέσω
χρηµατοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να προστατεύσει και να διαχειριστεί µε το
βέλτιστο δυνατό τρόπο την περιοχή ΚΧ της Κριάρι που αποτελεί περιοχή φυσικού κάλλους και
έναν από τους σηµαντικότερους πνεύµονες πρασίνου εντός της πόλης του Ρεθύµνου,
αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα θα βελτιωθούν οι υποδοµές που
έχουν να κάνουν µε εναλλακτική κίνηση στους κύριους δρόµους Κουρµούλη –Κριάρι µε
υλοποίηση πεζοδροµίων, ποδηλατοδρόµων, δικτύου δηµόσιας συγκοινωνίας, ηλεκτροφωτισµού
δεντροφύτευση κ.ο.κ.
Η ανάπλασης του παραλιακού µετώπου από ∆ελφίνι έως Ρέµα Κουτσολίδι µε διπλάτυνση
πεζοδροµίων, εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισµού και γενικότερα αναβάθµιση της
περιοχής αυτής που αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης..
Η ανάπλαση των Οδών ∆ηµακοπούλου και Γερακάρη καθώς και της Οδού Αποστολάκη από το
ύψος της Οδού Σταµαθιουδάκη έως την περιοχή Σαρακίνας.

2.4.6.1 Μεταφορικό ∆ίκτυο
Οδικό ∆ίκτυο

Από τη πόλη του Ρεθύµνου διέρχονται ή καταλήγουν οι παρακάτω οδικοί άξονες που
την συνδέουν µε την ευρύτερη περιφέρεια του διευρυµένου ∆ήµου, τους όµορους
Νοµούς, καθώς και µε τις επαρχίες της ενδοχώρας του Νοµού Ρεθύµνης.
Οι οδικοί άξονες διατάσσονται ακτινωτά από το κέντρο της πόλης και είναι οι εξής:
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Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Νέα Εθνική Οδός (ΝΕΟ)

Μέσω του βόρειου οδικού άξονα συνδέεται η πόλη µε την ευρύτερη περιφέρεια και
ειδικότερα:


Με τα µεγάλα αστικά κέντρα Ηράκλειο, Χανιά,



Με τα 2 µεγάλα λιµάνια του Ηρακλείου και της Σούδας,



Με τα 2 διεθνή αεροδρόµια του Ηρακλείου και των Χανίων, µέσω των οποίων
διακινείται, κυρίως µε τσάρτερ, το µεγαλύτερο µέρος της τουριστικής κίνησης της πόλης

Εξυπηρετείται ακόµα:


Σηµαντικό τµήµα της µετακίνησης των αγροτών προς και από την επαρχία
Μυλοποτάµου
(Πέραµα-Πάνορµο-Ρέθυµνο,
Πέραµα-Ρέθυµνο
και
ΠέραµαΣταυρωµένου-Ρέθυµνο)



Η τουριστική ζώνη Αδελοπηγιανού κάµπου-Σταυρωµένου



Σηµαντικό τµήµα της µετακίνησης των κατοίκων της ενδοχώρας αλλά και των
τουριστών από το ∆υτικό τµήµα της επαρχίας Ρεθύµνου (περιοχή ΕπισκοπήςΓεωργιούπολης)



Η µετακίνηση δηµοτών από Μισίρια, Περιβόλια



Η διερχόµενη κίνηση που αφορά κυρίως στη διασύνδεση του Ρεθύµνου µε το Ηράκλειο
και τα Χανιά.

Παλαιά Εθνική Οδός (ΠΕΟ)

Μέσω του ανατολικού τµήµατος της εξυπηρετείται κυρίως η µετακίνηση προς την
επαρχία Μυλοποτάµου καθώς και τµήµα της τουριστικής ζώνης Αδεοπηγιανού κάµπου –
Σταυρωµένου.
Μέσω του δυτικού τµήµατος της εξυπηρετείται η µετακίνηση µεταξύ δυτικού Ρεθύµνου
και των περιαστικών οικισµών Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο, Πρινές.
Επαρχιακή Οδός Ρέθυµνο – Αγία Γαλήνη (Μεσσαρά)

Μέσω αυτής εξυπηρετείται ολόκληρη η επαρχία Αγίου Βασιλείου, τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου περιοχής Αρµένων, κ.λπ. και διασυνδέονται ο βόρειος µε το
νότιο οδικό άξονα της Περιφέρειας (Φαιστός - Κάµπος Μεσσαράς, Τουριστικές ζώνες
Πλακιά - Αγίας Γαλήνης).
Επαρχιακή Οδός Αµαρίου

Εξυπηρετεί αποκλειστικά τους κατοίκους της επαρχίας Αµαρίου, συνδέεται όµως και µε
τον νότιο οδικό άξονα στην Αγία Γαλήνη.
∆ευτερεύουσας σηµασίας οδικοί άξονες που καταλήγουν στη περιοχή της πόλης του
Ρεθύµνου είναι οι: (α) Πλατανιάς - Μονή Αρκαδίου, που εξυπηρετεί την ελαιοκοµική
περιοχή Αδελέ - Πηγής Μαρουλά κ.λπ. και (β) Ρέθυµνο - Μικρά Ανώγεια, Ρουσσοσπίτι
που εξυπηρετούν µικρούς περιαστικούς οικισµούς.
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Ιεράρχηση οδικού δικτύου πόλης Ρεθύµνου
◊
Παλαιά Εθνική Οδός (Σταµαθιουδιάκη – Ηγ. Γαβριήλ
Πρωτεύουσες
– Κουντουριώτη – Πορτάλιου – Μαχητών Χωροφυλακής – Παχλά
Αρτηρίες
(Μετακινήσεις µεγάλου µήκους, µεγάλες
ταχύτητες, υψηλοί κυκλοφοριακοί
φόρτοι, υψηλά πρότυπα)

– Λεωφ. Μάχης Κρήτης)
◊
Νέα Εθνική Οδός
◊
Μοάτσου
◊
Λουκάρεως
◊
Βασιλάκη
◊
∆ηµητρακάκη
◊
Κουρµούλη
◊
ΑγιοΒασιλειώτικος
◊
Πατρ. Αθηναγόρα

∆ευτερεύουσες
Αρτηρίες

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Κεφαλογιάννηδων (Περιφερειακός)
Ελ. Βενιζέλου
Σ. Βενιζέλου
Α. Βελουχιιώτη
Αυστρ. Πολεµιστών
Αρκαδίου
Πετυχάκη
Γ. Χορτάτζη
Κονδυλάκη
Κριάρη
Σεφέρη
Γ. Παπανδρέου
Καζαντζάκη
Θεοτοκοπούλου
Μπρυλλάκη Μάρκου

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Μελισσηνού
Εθν. Αντιστάσεως
Παλαιολόγου
Γιαµπουδάκη
Καλλέργη
Μακαρίου
Καστρινάκη
Γερακάρη
∆ηµακοπούλου
Πρεβελάκη
Ηλιακάκη
Κουµουνδούρου
Βαρδινογιάννη (Παλ. Οδός για Γάλλο)
Χατζηµιχάλη - Γιάνναρη
Ψυχουντάκη
∆ηµοκρατίας
Παπαναστασίου
Σικελιανού
Κωσταντουδάκη
∆ασκαλάκη (προς Καστελλάκια)
Λεωφ. Ιωνίας
Αποστολάκη - Γερανιώτη
Ελευθερίας
Καποδιστρίου
Κολοκοτρώνη

(Συµπλήρωση συστήµατος
πρωτευουσών αρτηριών, εξυπηρέτηση
διαµπερών µετακινήσεων µεγάλου και
µεσαίου µήκους, σχετικά υψηλά
γεωµετρικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά)

Συλλεκτήριες οδοί
(∆ιοχέτευση της κυκλοφορίας από τις
αρτηρίες στις περιοχές προορισµού και
αντίστροφα, µέτριες ταχύτητες, πρόσβαση
σε παράπλευρες χρήσεις γης),

Τοπικές οδοί

Όλο το υπόλοιπο δίκτυο

◊

(Άµεση πρόσβαση σε περιοχές κατοικίας,
µικρές ταχύτητες, ενίσχυση λειτουργιών
γειτονιάς).
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2.4.6.2 Κυκλοφοριακή οργάνωση οδικού δικτύου
Σύµφωνα µε την κυκλοφοριακή µελέτη του δήµου (1997), η όλη κυκλοφοριακή οργάνωση δίνει
προτεραιότητα στους άξονες που εξυπηρετούν τις µετακινήσεις από Ανατολή / ∆ύση,
αναλυτικότερα στους άξονες :
•
•
•
•

της Π.Ε.Ο
της παραλιακής λεωφόρου
οι οποίες βρίσκονται κατά µήκος της ακτής καθώς και
της Μοάτσου (αποτελεί την µόνη εναλλακτική πορεία Ανατολή / ∆ύση αλλά σε πολύ
περιορισµένο µήκος).

Οι οδοί για την εξυπηρέτηση του άξονα Λιµάνι / Κέντρο / ανισόπεδος Κόµβος Τυµπακίου είναι :
• Περιφερειακή (οδός Κεφαλογιάννηδων) - Κριάρη – Κουρµούλη
• ∆ηµητρηκάκη – Κουρµούλη
• Κονδυλάκη
Οι βασικές πύλες εισόδου / εξόδου στην πόλη είναι :
• Η Σταµαθιουδάκη από δυσµάς (Π.Ε.Ο)
• Η Κουρµούλη (επέκταση της Κριάρη) προς νότο
• Η Παχλά – Μάχη της Κρήτης (Π.Ε.Ο.) και η Παχλά (Π.Ε.Ο.) – Πατρ. Αθηναγόρα από
ανατολάς
Οι
•
•
•

συνδέσεις µε την Νέα Εθνική Οδό γίνονται µέσω των ακόλουθων οδών :
Κριάρη – Κουρµούλη (ανισόπεδος κόµβος)
Πατρ. Αθηναγόρα (ανισόπεδος κόµβος)
Π.Ε.Ο (επέκταση Λ. Σταµαθιουδάκη), ισόπεδος κόµβος στην περιοχή
εγκαταστάσεων
∆ΕΥΑΡ
• Π.Ε.Ο. στην περιοχή Σταυρωµένου (ισόπεδος κόµβος), ανατολικά της περιοχής µελέτης

2.4.6.3 Πεζόδροµοι & Ειδικές ρυθµίσεις κυκλοφορίας :
Παλαιά πόλη : Αποκλειστικοί πεζόδροµοι υπάρχουν µόνο στην περιοχή της Παλιάς Πόλης,
όπως η Σουλίου, η Νεάρχου, Αντ. Μελιδόνη, Γραµβούσας και Αγ. Φραγκίσκου.
Ειδικές ρυθµίσεις αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην παλαιά πόλη υφιστάµενος και νέος;
κανονισµός) . Με τους περιορισµούς αυτούς δηµιουργούνται πεζόδροµοι για συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριµένα όλη η περιοχή της Παλιάς Πόλης που περικλείεται από
τις οδούς Γερακάρη, ∆ηµακοπούλου, Π. Πρεβελάκη (Νοµαρχία), Μελισσηνού, Περιφερειακός
Αρκαδίου, Πετυχάκη, Ελ. Βενιζέλου, Πλ. Ηρώων, Εθν. Μακαρίου, Γερακάρη, υπόκειται σε
αποκλεισµό της κυκλοφορίας για συγκεκριµένες ώρες, κυρίως από βράδυ έως πρωί, για την
καλοκαιρινή περίοδο, εποµένως τις νυκτερινές ώρες όλη η παλιά πόλη κυκλοφορείται µόνον από
πεζούς.
Παραλιακή ζώνη : Κατά τη θερινή περίοδο εφαρµόζεται µέτρο αποκλεισµού της κυκλοφορίας
οχηµάτων την απογευµατινή και βραδινή περίοδο σε τµήµα της παραλιακής ζώνης . Το τµήµα
αυτό είναι από την περιοχή της πλατείας του Άγνωστου Στρατιώτη έως το Ενετικό Λιµάνι.
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Σε σχέση µε την εφαρµογή των µέτρων µε τα οποία τµήµατα του οδικού δικτύου αποκλείονται
από την κυκλοφορία τροχοφόρων για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, όπως προαναφέρεται,
στα πλαίσια της κυκλοφοριακής µελέτης (1997) διαπιστώθηκε ότι οι ξένοι στην περιοχή της
παλιάς πόλης

εγκλωβίζονται λόγω άγνοιας και όχι λόγω εσκεµµένης παραβίασης του

κανονισµού. Επίσης στα πλαίσια της παρούσας µελέτης και κατά την διεξαγωγή µετρήσεων
θορύβου, από πληροφορίες των κατοίκων αλλά και προσωπική εµπειρία, διαπιστώθηκε ότι τα
µέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας δεν γίνονται σεβαστά από τα µηχανάκια , τα οποία τις
παραβιάζουν συχνά και κάποιες φορές επιδεικνύουν και θορυβώδη οδηγική συµπεριφορά (αυτό
αποτέλεσε βασική παρατήρηση σε θέµατα ηχορύπανσης).
. Στο Ρέθυµνο ενδείκνυται το ποδήλατο για µετακινήσεις στον άξονα Ανατολή/∆ύση όπου δεν
υπάρχουν ανωφέρειες και η επίπεδη µορφολογία του εδάφους προσφέρει ιδανικές συνθήκες στη
χρήση του. Άλλωστε έχουν ήδη κατασκευαστεί ποδηλατόδροµοι που ευνοούν αυτού του είδους
τη µετακίνηση.

2.4.6.4 Στάθµευση
Η στάθµευση στη πόλη του Ρεθύµνου γίνεται κυρίως παρά το κράσπεδο των οδών. Χώροι
στάθµευσης εκτός οδού υπάρχουν στη Νοµαρχία, στην πλατεία 4 Μαρτύρων έναντι του
∆ηµοτικού κήπου, στην Καλλιθέα και στην οδό ∆ηµοκρατίας έναντι του ∆ηµαρχείου.
Υπάρχει επίσης χώρος στάθµευσης στο ανατολικό εµπορικό λιµάνι καθώς και παρά το δυτικό
λιµενοβαχίονα όπου και η µαρίνα των τουριστικών σκαφών.
Όλοι οι χώροι στάθµευσης εκτός οδού είναι υπαίθριοι.
Ο ∆ήµος προγραµµατίζει την ίδρυση υπόγειων χώρων στάθµευσης ,µε σύµβασης παραχώρησης,
στην πλατεία 4 Μαρτύρων και αργότερα στην πλατεία Αγ. Γεωργίου στην Καλλιθέα. Οι σταθµοί
αυτοί θα καλύψουν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες στάθµευσης της πόλης.
Οι ανάγκες στη πόλη για στάθµευση είναι ήδη µεγάλες και στο µέλλον αναµένεται να αυξηθούν
από πιέσεις αύξησης του πληθυσµού και των εµπορικών δραστηριοτήτων της πόλης.
2.4.6.4 Θαλάσσιες Μεταφορές

Η εξυπηρέτηση γίνεται µέσω του λιµένα της Σούδας που είναι σε απόσταση περίπου 60 χλµ
δυτικά του Ρεθύµνου από όπου υπάρχουν καθηµερινά δροµολόγια προς Πειραιά. Το λιµάνι του
Ηρακλείου σε απόσταση περίπου 65 χλµ προς ανατολάς συµπληρώνει τις επιλογές µε
καθηµερινά δροµολόγια προς Πειραιά και µε δροµολόγια προς Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη και
Ρόδο ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Στο Ρέθυµνο διατηρείται και το παλιό ενετικό λιµάνι που χρησιµοποιείται κυρίως για
τουριστικόυς σκοπούς και για τον ελλιµενισµό µικρών αλιευτικών σκαφών ενώ στην ανατολική
πλευρά του λιµένα, µετά τη κατασκευή του ανατολικού λιµενοβραχίονα, έχει δηµιουργηθεί
µαρίνα τουριστικών σκαφών.
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2.4.6.6 Αεροπορικές Μεταφορές

Το Ρέθυµνο δεν έχει δικό του αεροδρόµιο. Η αεροπορική εξυπηρέτηση γίνεται από το
πλησιέστερο αεροδρόµιο που είναι αυτό των Χανίων σε απόσταση περίπου 70 χλµ δυτικά της
πόλης.
Το αεροδρόµιο των Χανίων είναι διεθνές και συνδέει τη Κρήτη µε την ηπειρωτική Ελλάδα,
πολλά νησιά και πλείστα διεθνή αεροδρόµια του εξωτερικού τόσο µε τακτικά δροµολόγια όσο
και µε έκτακτα (charters).
Εναλλακτικά, υπάρχει και το διεθνές αεροδρόµιο του Ηρακλείου που προσφέρει µεγαλύτερο

εύρος προορισµών και βρίσκεται επίσης περίπου στα 70 χλµ. ανατολικά.
2.4.6.7 Συγκοινωνίες
Λεωφορεία

Το Ρέθυµνο εξυπηρετείται µε τα Λεωφορεία του ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύµνου για σύνδεση µε τις
πόλεις και τα χωριά εντός και εκτός του Νοµού. Για µετακινήσεις εντός του ∆ήµου λειτουργεί το
αστικό ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί τις µετακινήσεις µεταξύ των τµηµάτων/περιοχών της πόλης και
της πόλης µε τα χωριά που εντάχθηκαν στο διευρυµένο ∆ήµο.
Ο σταθµός των λεωφορείων του ΚΤΕΛ σήµερα ευρίσκεται στο κόµβο Σταµαθιουδάκη/
Κεφαλογιάννηδων (Άγιος Νικόλαος) και χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και ως χώρος στάθµευσης
και διανυκτέρευσης των λεωφορείων, κάτι που δεν είναι αποδεκτό γιατί υποβαθµίζει το
περιβάλλον της περιοχής.
Ο σταθµός των λεωφορείων πρέπει να λειτουργεί ως σηµείο επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών
και ο απαιτούµενος χώρος να καλύπτει τις ανάγκες ολιγόλεπτης αναµονής των λεωφορείων.
Ταξί
Τα ταξί εξυπηρετούν κινήσεις τόσο εντός της πόλης του Ρεθύµνου όσο και µεταξύ της πόλης και
των περιοχών εκτός αυτής, δηλαδή µε τις πρώην κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο διευρυµένο
∆ήµο.
Η βασικές πιάτσες των ταξί ευρίσκονται στην πλατεία 4 Μαρτύρων και στην πλατεία Αγνώστου
Στρατιώτη.

2.4.6.8 Ύδρευση
Υφιστάµενη Κατάσταση

Τα θέµατα ύδρευσης στον ∆ήµο Ρεθύµνης χειρίζεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης –
Αποχέτευσης (∆ΕΥΑΡ).
Οι υδατικοί πόροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται για ύδρευση του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι σε γενικές
γραµµές οι εξής:
 Οι πηγές της Αργυρούπολης, στον ∆ήµο Λαππαίων, δυτικά του Ρεθύµνου.


Γεωτρήσεις στον φρεάτιο αλλουβιακό υδροφορέα του ρέµατος Πλατανιά.
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∆ιάφορες γεωτρήσεις και πηγές στην περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου και άλλων
οικισµών του ∆ήµου, οι οποίες καλύπτουν µικρό µέρος των αναγκών της πόλης ή
πλήρως διάφορες µικρές ανάγκες οικισµών.



Γεωτρήσεις του υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής του οικισµού Κούµοι, από τις οποίες
υδρεύονται διάφοροι οικισµοί νότια και δυτικά του Βρύσινα.

Προβλεπόµενες Βελτιώσεις Ύδρευσης
Οι µελλοντικοί υδατικοί πόροι του ∆ήµου Ρεθύµνης, που θα προκύψουν µετά την εκτέλεση των
κατάλληλων υδροληπτικών έργων και των έργων µεταφοράς και διανοµής, αναφέρονται στη
συνέχεια. Οι σχετικές ποσότητες προέρχονται από τη µελέτη του τεχνικού γραφείου µελετών του
Π. Παυλάκη (1998), η οποία έγινε για λογαριασµό της ∆ΕΥΑΡ.
 Η περαιτέρω αξιοποίηση του αγωγού από τις πηγές Αργυρούπολης και λίµνη Κουρνά.
Για τη µεταφορά περισσότερων από 7.000 m3/ηµέρα από την Αργυρούπολη, απαιτείται
νέα ρύθµιση µεταξύ των εµπλεκοµένων ∆ήµων και γενικότερα των φορέων διαχείρισης.
Η παροχετευτική ικανότητα του αγωγού είναι 10.880 m3/ηµέρα


Η περαιτέρω εκµετάλλευση του υδροφορέα Πλατανιά κατά την θερινή περίοδο.
Σηµαντική βελτίωση στη δυνατότητα απόληψης των υδάτινων πόρων αποτελεί η
κατασκευή υπόγειου διαφράγµατος (πρόταση της µελέτης Παυλάκη (1998)). Όµως πριν
την υλοποίησή της θα πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις της ανόδου της στάθµης των
υπόγειων νερών στην ανάντη του διαφράγµατος περιοχή.



Η περαιτέρω εκµετάλλευση του υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής του οικισµού
Κούµοι. Εκτιµάται ότι θα γίνεται απόληψη ~3.000 m3/ηµέρα.



Η αξιοποίηση µέρους του υδατικού δυναµικού του ταµιευτήρα του φράγµατος Ποταµών
Αµαρίου. Το φράγµα αυτό βρίσκεται σε τελική φάση κατασκευής. Οι ποσότητες του
νερού του που δεν θα χρησιµοποιούνται για ύδρευση, θα διατίθενται για άρδευση και
προστασία του περιβάλλοντος κατάντη. Απαιτείται η κατασκευή αγωγού µεταφοράς
νερού από τον ταµιευτήρα προς την περιοχή του Πλατανιά. Ο αγωγός αυτός θα διέρχεται
από σήραγγα στην περιοχή του Πρασιανού Φαραγγιού, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο
Natura 2000. Στη συνέχεια προβλέπεται κατασκευή εγκατάστασης καθαρισµού νερού
(ΕΚΝ), των αγωγών µεταφοράς του νερού στις δεξαµενές της πόλης και των δικτύων
διανοµής τους. Η ΕΚΝ προβλέπεται µε δυναµικότητα 30.000 m3 νερού ηµερησίως, από
τα οποία τα 22.000 m3 θα διατίθενται στο ∆ήµο Ρεθύµνης ενώ τα υπόλοιπα 8.000 m3 στο
∆ήµο Αρκαδίου.

Τα άµεσα προβλεπόµενα έργα βελτίωσης των απολήψεων νερού είναι τα εξής:
1. Σταδιακή βελτίωση της εκµετάλλευσης του πεδίου γεωτρήσεων των Κούµων, η οποία
όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη αρχίσει. Προβλέπεται ότι θα κατασκευαστούν 17
γεωτρήσεις τα επόµενα 10-15 χρόνια.
2. Ταχυδιυλιστήριο στα ∆ράµια, δυναµικότητας ~6.000 m3/ηµέρα νερού από την λίµνη
Κουρνά.
3. ∆ιυλιστήριο (ΕΚΝ) στην περιοχή «Φράγµα Ποταµών», στην περιοχή του Πλατανιά στα
νοτιοανατολικά της πόλης του Ρεθύµνου.
Το φράγµα Ποταµών Αµαρίου βρίσκεται εκτός των ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνης αλλά πολύ κοντά
σε αυτά. Τα κύρια τεχνικά του στοιχεία είναι τα εξής:
Χωρητικότητα ταµιευτήρα : 22.500.000 m3
Μήκος στέψης : 265 m
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Ύψος φράγµατος : 50 m
Φορέας κατασκευής του είναι ο ΟΑ∆ΥΚ (Οργανισµός Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης ΑΕ).
Στην µελέτη Παυλάκη (1998), προβλέπεται ότι οι υδατικές ανάγκες του έτους 2040 της πόλης
του Ρεθύµνου θα αφορούν 61.628 µόνιµους κατοίκους και 14.491 τουριστικές κλίνες.
2.4.6.9 Αποχέτευση
Τα θέµατα αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον ∆ήµο Ρεθύµνης χειρίζεται η
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑΡ).
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της πόλης του Ρεθύµνου
Στο δυτικό όριο του ∆ήµου Ρεθύµνης, πλησίον της βραχώδους ακτής, λειτουργούν οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της πόλης. Έχουν σχεδιαστεί για ισοδύναµο
πληθυσµό 60.000. Όπως προβλέπει και ο σχεδιασµός τους, οι εγκαταστάσεις εκτός από τα
αστικά υγρά απόβλητα, δέχονται και βιοµηχανικά, από βυρσοδεψεία, τυροκοµεία και σφαγεία.
Τα καθαρισµένα υγρά εκχέονται στη θάλασσα βορείως των ΕΕΛ, σε βάθος περίπου 20m, µέσω
υποθαλάσσιου αγωγού µήκους 600m.
Έχει µελετηθεί και δηµοπρατηθεί η επέκταση των ΕΕΛ για ισοδύναµο πληθυσµό 100.000. Μετά
την κατασκευή της επέκτασης, θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση εκτός του ∆ήµου Ρεθύµνης και
των γειτονικών ∆ήµων Αρκαδίου και Νικηφόρου Φωκά, οπότε η µονάδα θα µετατραπεί σε
διαδηµοτική.
2.4.6.10 Αντιπληµµυρική Προστασία
Τα θέµατα αντιπληµµυρικής προστασία στον ∆ήµο Ρεθύµνης χειρίζεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑΡ).
Η πόλη του Ρεθύµνου βρίσκεται στην επιµήκη παράκτια ζώνη όπου καταλήγει µεγάλος αριθµός
χειµάρρων οι οποίοι αποχετεύουν τα επιφανειακά νερά των λεκανών απορροής τους µέσα από
την πόλη .
Η πόλη έχει ιδιαίτερα προβλήµατα από άποψη αντιπληµµυρικής προστασίας. Εχει πληγεί
αρκετές φορές από σηµαντικές πληµµύρες (1999, 1991, 1984 και παλαιότερα), κυρίως στην
κεντρική της περιοχή καθώς και στη Παλιά Πόλη αλλά και στις πεδινές περιοχές προς τα
ανατολικά. Τα προβλήµατα προέρχονται κυρίως από τα όµβρια ύδατα της ανάντη περιοχής εκτός
της πόλης του Ρεθύµνου, τα οποία συγκεντρώνονται σε χειµάρρους, όπου έχουν γίνει ορισµένα
έργα διευθέτησης τους µέσα στην ίδια την πόλη. Στα φαινόµενα αυτά συνετέλεσε σε σηµαντικό
βαθµό και ο περιορισµός εκτάσεων και διατοµών των υδατορευµάτων από την ανάπτυξη της
πόλης. Στην Παλιά Πόλη, σε ηµέρες έντονης βροχόπτωσης παρουσιάζονταν παλαιότερα
κατακλύσεις σχεδόν κάθε χρόνο.
Έτσι υπήρξε η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος των πληµµυρών και εκπονήθηκαν
αρκετές µελέτες και κατασκευάστηκαν ορισµένα έργα.
Σηµαντικά προβλήµατα έχει δηµιουργήσει ο χείµαρρος Καµαράκι, ο οποίος είναι καλυµµένος
και διέρχεται από την περιοχή του ∆ηµαρχείου. Για την αντιπληµµυρική προστασία του

123

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

Ρεθύµνου κύρια από τον χείµαρρο Καµαράκι, όπως και από την ανάντη περιοχή Μασταµπά
κατασκευάστηκε αγωγός εκτροπής του Καµαράκι στον χείµαρρο Κριάρη. Ο αγωγός εκτροπής
ακολουθεί υπόγεια τις οδούς Μοάτσου και Κουµουνδούρου και έχει σχεδιασθεί για να
παραλαµβάνει πληµµύρα περιόδου επαναφοράς µεγαλύτερης των Τ=30 χρόνια. Με την χρήση
του υπερχειλιστή κατάντη, στην παλιά κοίτη αναµένεται Τ=50 χρόνια. Συµπληρωµατικά στο
έργο αυτό θα λειτουργεί το δίκτυο οµβρίων της περιοχής Μασταµπά και ανατολικά αυτής µέχρι
τα ανάντη της Εθνικής οδού Ηρακλείου – Χανίων
Ο χείµαρρος Κριάρη, στην περιοχή της πόλης έχει καλυφθεί και αποτελεί πλέον την οδό Κριάρη.
Εκβάλλει στα δυτικά της Παλιάς Πόλης
Ουσιαστική αντιπληµµυρική προστασία της Παλιάς Πόλης και της ανάντη περιοχής της,
αναµένεται ότι θα επιτευχθεί µε την κατασκευή µιας λεκάνης εκτόνωσης της αιχµής πληµµυρών
στον χείµαρρο Συνατσάκη και δύο λεκανών στον χείµαρρο Καµαράκι. Οι τρεις αυτές λεκάνες
τοποθετούνται στις κοίτες των αντίστοιχων ρεµάτων σε θέσεις πάνω από την Εθνική οδό
Ηρακλείου – Χανίων . Οι λύσεις αυτές βασίζονται στη δυνατότητα εκτόνωσης των πληµµυρικών
αιχµών σε ειδικά διαρρυθµισµένες ζώνες οι οποίες θα µπορούσαν να βρίσκονται ακόµα και µέσα
στην πόλη (λεκάνες εκτόνωσης όπου συγκεντρώνονται τα πληµµυρικά νερά και µέχρι κάποιο
όγκο ρυθµίζεται η εκροή τους). Οι λεκάνες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν χώροι
πρασίνου ή αναψυχής.
Η αντιπληµµυρική διαµόρφωση του χειµάρρου Κόρακα βρίσκεται υπό µελέτη.
Προβλέπεται η κάλυψη των χειµάρρων Κριάρη, Καµαράκι, Συνατσάκη και Κόρακα περίπου
µέχρι το όριο του σχεδίου πόλης, δηλαδή στην περιοχή ΒΟΑΚ.
Τα ρέµατα στα φαράγγια Ατσιποπουλιανό και Γάλλου καθώς και τα µικρότερα µεταξύ τους,
λόγω µορφολογίας και θέσης δεν έχουν δηµιουργήσει κάποιο πρόβληµα και ούτε αναµένεται ότι
θα δηµιουργήσουν, εκτός αν καταληφθεί η κοίτη ή η εκβολή τους.
Οµοίως δεν έχει υπάρξει πρόβληµα στον χείµαρρο Κουτσολίδι.
Οι πληµµυρικές απορροές του π. Πλατανιά ελέγχονται πλέον σε σηµαντικό βαθµό από το
φράγµα Ποταµών Αµαρίου.
Οι φυσικές κοίτες των χειµάρρων εκτός του ότι συντελούν στην απορροή των πληµµυρικών
απορροών, αποτελούν σηµαντικό στοιχείο του περιβάλλοντος και του τοπίου και είναι δυνατό να
βελτιώσουν την εικόνα της πόλης καθώς και γενικότερα τη ζωή σε αυτή. Συνιστάται λοιπόν, να
διατηρούνται και να αναβαθµίζονται ως συστατικά του αστικού χώρου.
2.4.6.11 Στερεά Απόβλητα
Τα απορρίµµατα του ∆ήµου Ρεθύµνου διατίθενται στον ΧΥΤΑ Αµαρίου µετά από σχετική
σύµβαση µε την εταιρία ΑΜΑΡΙ Α.Ε που έχει τη διαχείριση του εν λόγω ΧΥΤΑ.
Από τον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) έχει ήδη δηµοπρατηθεί
και υλοποείται έργο ανάπλασης και αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Μαρουλά, που δέχονταν µέχρι
πρόσφατα τα απορρίµµατα του ∆ήµου Ρεθύµνου . Στα πλαίσια Περιφερειακού Σχεδιασµού
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διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανατέθηκε και εκπονήθηκε σχετική µελέτη από το
Πολυτεχνείο Κρήτης σχετικά µε τη χωροθέτηση εργοστασίου διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων.

2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

2.5.1 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα /∆υνατότητες & Περιορισµοί.
Πίνακας Α.1.6.1 - Ανάλυση S.W.O.T. για την περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου
Η ονοµασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
• Strengths (ισχυρά σηµεία)
• Weakness (αδυναµίες)
• Opportunities (ευκαιρίες)
• Threats (απειλές)
και συναντάται συνηθέστερα µε το αγγλικό αρκτικόλεξο και στη µη αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
Η χρήση της τεχνικής ανάλυσης SWOT κατά τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού συνίσταται
στη συστηµατική, εµπεριστατωµένη και κατά το δυνατόν, κωδικοποιηµένη καταγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης και των σχετικών τάσεων που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα (στη
συγκεκριµένη περίπτωση την περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου). Η ανάλυση επεκτείνεται σε
διάφορες θεµατικές ενότητες οι οποίες αποτελούν συνιστώσες του υπό µελέτη συστήµατος. Το
αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT είναι δοµηµένη πληροφόρηση η οποία αποσκοπεί στην
αναγνώριση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη θέση του
συστήµατος στο ευρύτερο λειτουργικό του περιβάλλον.
Η ανάλυση SWOT διαιρείται σε δύο επιµέρους τµήµατα:
1. Στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος (εντός της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνου) τα οποία
αφορούν σε υφιστάµενα ισχυρά σηµεία και αδυναµίες. Ειδικότερα:
• Ισχυρά σηµεία ή δυνατότητες είναι κάθε ενδογενής συνθήκη ή συντελεστής που αποτελεί
συγκριτικό πλεονέκτηµα και συµβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην
αντιµετώπιση των απειλών.
• Αδυναµίες είναι κάθε ενδογενής συνθήκη ή έλλειµµα που αποτελεί συγκριτικό
µειονέκτηµα και υπονοµεύει την ανταγωνιστική θέση του υπό εξέταση συστήµατος ή
παρεµποδίζει την αξιοποίηση των ευκαιριών.
2. Στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος (εκτός του ∆ήµου Ρεθύµνου) τα οποία αφορούν στις
υφιστάµενες απειλές και ευκαιρίες. Ειδικότερα:
• Ευκαιρίες είναι κάθε εξωγενής συνθήκη ή χαρακτηριστικό που επηρεάζει θετικά την
κατάσταση της εξεταζόµενης περιοχής ή που συντελεί στη διαµόρφωση συγκριτικού
πλεονεκτήµατος.
• Απειλές ή περιορισµοί είναι κάθε εξωγενής συνθήκη ή µη ευνοϊκή τάση που επηρεάζει
αρνητικά την κατάσταση της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνου ή ασκεί αρνητική επίδραση
στην ανταγωνιστική της θέση.
Από το εξωτερικό περιβάλλον διερευνώνται παράγοντες όπως:
 Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον (Πολιτικές , Οικονοµικές,
Κοινωνικές και Πολιτισµικές, Τεχνολογικές)
 Γενικές εξελίξεις των χαρακτηριστικών (οικονοµικών, κοινωνικών κλπ) της
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου.
 Θεσµικό πλαίσιο Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
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 Πολιτικές και προγράµµατα φορέων αναπτυξιακου προγραµµατισµού
(Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Κεντρικοί δηµόσιοι οργανισµοί,
Περιφέρεια, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γειτονικοί ∆ήµοι)
 Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
 Πολιτικές του ΥΠΕΣ∆ΑΑ για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
 Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕ∆Κ).
Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της περιοχής και του εξωτερικού περιβάλλοντος στο υπό
διερεύνηση θέµα οµαδοποιούνται σε δύο στήλες ως Προβλήµατα και Περιορισµοί και
∆υνατότητες και Ευκαιρίες.
•
Προβλήµατα και Περιορισµοί: Ανάγκες της περιοχής και κίνδυνοι ή
περιορισµοί από το εξωτερικό περιβάλλον , που πρέπει να αντιµετωπιστούν από
το ∆ήµο.
•
∆υνατότητες και Ευκαιρίες: ∆υνατότητες και Ευκαιρίες από το
εξωτερικό περιβάλλον που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από το ∆ήµο.
Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τα προβλήµατα, προκύπτουν τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής
ανάπτυξης σε κάθε θέµα.
Κρίσιµα ζητήµατα είναι ολιγάριθµα και σηµαντικά (στρατηγικής σηµασίας) προβλήµατα της
περιοχής τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο, αξιοποιώντας
τις σχετικές ∆υνατότητες και Ευκαιρίες , προκειµένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή
του.
Στους πίνακες παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για την περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου, η οποία
αποτελεί µία σύνθεση των παραγόντων που παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν στα
προηγούµενα κεφάλαια. Η ανάλυση διαρθρώνεται σε επιµέρους θέµατα που αντιστοιχούν στους
προβλεπόµενου θεµατικούς τοµείς παρέµβασης του ∆ήµου Ρεθύµνου.
Χωρική Ανάλυση του ∆ήµου (για χρήση στους πίνακες αξιολόγησης)
1.

Ζώνη Ι: ακτογραµµή - παρακαµπτήριος/ΒΟΑΚ (‘κάτω’ επίπεδο)

Πρόκειται για την παραθαλάσσια/πεδινή περιοχή που εκτείνεται σε βάθος µέχρι τους λόφους –
παρακαµπτήριο/ΒΟΑΚ. Περιλαµβάνει την πόλη του Ρεθύµνου και µάλιστα το σύνολο της
έκτασης της ‘πραγµατικής’ πόλης, µε εξαίρεση το τµήµα Βιολί Χαράκι – Ατσιπόπουλο (∆ήµος
Νικ. Φωκά), το νότιο τµήµα του Πλατανιά (Τσεσµές), τον Άγιο Μάρκο και τα Καστελλάκια.
2.

Ζώνη ΙΙ: παρακαµπτήριος/ΒΟΑΚ - Βρύσινας (‘πάνω’ επίπεδο)

Περιλαµβάνει την περιοχή ‘πάνω’ και νότια του ΒΟΑΚ που έχει (απρόσκοπτη) θέα προς τη
θάλασσα και την πόλη. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ζώνης είναι το σχετικά έντονο
ανάγλυφο (εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους από τη ροή των ρεµάτων) και τα φαράγγια, που
διατηρούν την ‘αυθεντικότητα’ του φυσικού χώρου και οδηγούν στο όρος Βρύσινα.
Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται οι οικισµοί/οικιστικές περιοχές: Γάλλου, Τρία Μοναστήρια,
Συνεταιρισµός Νηπιαγωγών/∆ασκάλων, Μικρό - Μεγάλο Μετόχι, Μικρά Ανώγεια, Αγία Ειρήνη,
Ρουσσοσπίτι, Μύλοι, Ξηρό Χωριό, Καστελλάκια, Άγιος Μάρκος, Χρωµοναστήρι, Καπεδιανά,
Πρινέδες, Γιαννούδι, Τσεσµές, ∆ίλοφο (Συνεταιρισµός ∆ηµοσίων Υπαλλήλων), Μαρουλάς
καθώς και ειδικές λειτουργίες αστικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν (στο βορειοδυτικό τµήµα περιοχή Γάλλου-Τρία Μοναστήρια) το campus του Πανεπιστηµίου, το Αθλητικό
Κέντρο του ∆ήµου και το συγκρότηµα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων (ελαιουργείο,
τυροκοµείο, κ.λπ.) της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Ρεθύµνου.
3.

Ζώνη ΙΙΙ: περιοχή δυτικά & νότια του όρους Βρύσινα

Στη Ζώνη αυτή διακρίνονται δυο ενότητες οικισµών, που εξαρτώνται λειτουργικά από το
οικιστικό κέντρο (5ου ενισχυµένου επιπέδου) των Αρµένων:
- Ενότητα α΄: περιλαµβάνει τους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής των Αρµένων (δυτικά του
όρους Βρύσινα)
(Αρµένοι, Σωµατάς, Κάστελλος, Άγιος Γεώργιος, Κούµοι, Φωτεινός)
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- Ενότητα β΄: περιλαµβάνει τους οικισµούς νότια του όρους Βρύσινα
(Καρέ, Αµπελάκια, Όρος, Γουλεδιανά, Γενή, Σελλί, Μύρθιος)
Ζώνη ΙV: περιοχή ανατολικά του Βρύσινα

4.

Περιλαµβάνει το Πρασιανό Φαράγγι και τον οικισµό Πρασιές.
Ζώνη V: Όρος Βρύσινα

5.

Ορίζεται από τον περιµετρικό οδικό δακτύλιο και περιλαµβάνει το σύνολο της έκτασης
εσωτερικά του δακτυλίου, εξαιρουµένων των οικισµών.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ –ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες












Η πόλη του Ρεθύµνου διαθέτει θεσµοθετηµένο
ΓΠΣ
Συνεκτικός και γενικά υγιής ιστός τουλάχιστον
γύρω από το ιστορικό κέντρο και τα τοπικά
κέντρα γειτονιών.
Το θαλάσσιο µέτωπο της πόλης παραµένει
µείζον συγκριτικό πλεονέκτηµα, παρά τις
πιέσεις και αλλοιώσεις που υφίστανται.
Το βόρειο τµήµα του ∆ήµου εντάσσεται στον
κύριο (βόρειο) αναπτυξιακό άξονα της Κρήτης.
Το βόρειο τµήµα του ∆ήµου διασχίζεται από το
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, µέσω του οποίου
συνδέεται άµεσα (σε ∼1 έως 1,5 ώρες) µε τα 2
µεγαλύτερα αστικά/διοικητικά/συγκοινωνιακά
κέντρα του νησιού (µεγάλα λιµάνια, αεροδρόµια
διεθνούς εµβέλειας/charters, Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο, κέντρο Μινωικού Πολιτισµού,
κ.λπ.).
Από τη χωρική ενότητα του ∆ήµου (µε
κατεύθυνση ανατολικά - δυτικά) διέρχεται το
ευρωπαϊκό περιπατητικό/ορειβατικό µονοπάτι
Ε4 (Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων).
Η Ζώνη Ι (βόρεια παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ) του
∆ήµου αποτελεί τµήµα της παράκτιας ζώνης
τουρισµού Ρέθυµνο-Σκαλέτα, διαθέτει
εκτεταµένη αµµουδιά/ακτές κολύµβησης (µπλε
σηµαίες) και λειτουργεί ως:
o
o



Προβλήµατα και Περιορισµοί

τουριστικός προορισµός κλασικού
τύπου διεθνούς εµβέλειας,
περιοχή αναψυχής, της ευρύτερης του
∆ήµου ζώνης

Η Ζώνη ΙΙ (νότια παρακαµπτηρίου ΒΟΑΚΒρύσινας):
o βρίσκεται κοντά στο Ρέθυµνο, έχει
άµεση πρόσβαση στο ΒΟΑΚ (κόµβοι:
Ατσιποπούλου/Αηβασιλιώτικου/Αµαρι
ώτικου) και κατ’ επέκταση
ευχερή/ταχεία πρόσβαση προς τα
µεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας
(Ηράκλειο-Χανιά)
o έχει θέα προς τη θάλασσα (και την
πόλη)διαθέτει αξιόλογο φυσικό τοπίο
(ρεµατιές, φαράγγια - τµήµα του
οποίου περιλαµβάνεται στη Natura)
και ανθρωπογενές περιβάλλον

127





Ο ∆ήµος χαρακτηρίζεται από τον έντονο
αναπτυξιακό δυϊσµό των παραλιακών/µε θέα στη
θάλασσα περιοχών (Ζώνες Ι & ΙΙ/βόρεια του
όρους Βρύσινα) και των υπολοίπων (Ζώνες ΙΙΙ &
ΙV).
Η
διέλευση
της
παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ
‘τεµαχίζει’ τον περιαστικό χώρο και εµποδίζει την
απρόσκοπτη ανάπτυξη της πόλης προς νότο
(τεχνητός φραγµός).



Η επιδείνωση των υφιστάµενων δυσλειτουργιών
της (αστικοποιηµένης) Ζώνης Ι είναι πολύ πιθανό
να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθµιση της
αστικής ‘καθηµερινότητας’ και του τουριστικού
προϊόντος, µε αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική
οικονοµία.



Το ισχύον ΓΠΣ δεν ανταποκρίνεται στα σηµερινά
δεδοµένα και προοπτικές, από άποψη
χωρητικότητας, χρήσεων γης



Η Ζώνη ΙΙ (νότια παρακαµπτηρίου ΒΟΑΚΒρύσινας) χαρακτηρίζεται: από σχετικά
περιορισµένη (λόγω ΒΟΑΚ) πρόσβαση προς
Ρέθυµνο, έλλειψη οριζόντιων (οδικών)
διασυνδέσεων, ύπαρξη µικρών οικισµών και ως
εκ τούτου ανυπαρξία ‘ισχυρών’ οικιστικών
κέντρων.
Τα υφιστάµενα διοικητικά όρια του
‘καποδιστρµιακού’ ΟΤΑ διακόπτουν τη
λειτουργική συνέχεια της ευρύτερης περιοχής:



- συνέχεια ‘πραγµατικής’ πόλης (Βιολί ΧαράκιΑτσιπόπουλο, κ.λπ.),
- συνέχεια τουριστικής ζώνης (Αδελοπηγιανού
Κάµπου-Σταυρωµένου), συνέχεια γεωργικής
ζώνης (ελαιοκοµική περιοχή Αδελοπήγια, κ.λπ.).


Η αλοίωση – ατελής εφαρµογή του ρυµοτοµιικού
σχεδίου λόγω έλειψης των απαιτούµενων πόρων
για απαλλοτριώσεις



Το οικονοµικό βάρος για την εφαρµογή του
ρυµοτοµικού σχεδίου (διάνοιξη κονοχρήστων
χώρων, εξαγορά κοινωφελών χώρων) έχει
µεταφερθεί στους Ο.Τ.Α., χωρίς την εξασφάλιση
των απαιτούµενων πόρων.



Η γενικότερη απαξίωση όλων των
θεσµοθετηµένων εναλλακτικών πολεοδοµικών
εργαλείων (αντί της απαλλοτρίωσης), είτε λόγω
αδράνειας από πλευράς ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
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(παραδοσιακοί οικισµοί,
αρχαιολογικοί χώροι).


κάλυψη των νοµικών ασαφειών έιτε λόγω
αρνητικής θέσης του ΣτΕ όσον αφορά στην
εφαρµογής τους.

Η Ζώνη ΙΙΙα (δυτικά του Βρύσινα/ευρύτερη
περιοχή Αρµένων):
o διασχίζεται από πρωτεύοντα οδικό
άξονα της Περιφέρειας (ΒΟΑΚΤυµπάκι/Αηβασιλιώτικος), που
εξασφαλίζει σχετικά εύκολη/ταχεία
πρόσβαση τόσο προς τις βόρειες, όσο
και προς τις νότιες ακτές του Νοµού
o περιλαµβάνει το µοναδικό ‘οικιστικό
κέντρο’ του δυτικού & νότιου
τµήµατος του ∆ήµου (Αρµένοι) και
την περιοχή της ‘Καστελλοχαλέπας’
που θεωρείται σχετικά πρόσφορη για
την εγκατάσταση µη-οχλουσών
µεταποιητικών µονάδων
o ορισµένοι οικισµοί διαθέτουν σχετικά
αξιόλογη θέα
o έχει άµεση πρόσβαση στο (όρος)
Βρύσινα.



Η Ζώνη IV (ανατολικά του Βρύσινα)
o περιλαµβάνει την περιοχή του
Πρασιανού Φαραγγιού, περιοχή
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
περιβαλλοντικής αξίας (Natura),
o ο οικισµός της περιοχής είναι
παραδοσιακός,
o διασχίζεται από τον επαρχιακό οδικό
άξονα Αµαρίου.
o έχει άµεση πρόσβαση στο (όρος)
Βρύσινα



Η Ζώνη V (Βρύσινας):θεωρείται
περιβαλλοντικά αξιόλογη (τµήµα της
περιλαµβάνεται στη Natura) είναι πλήρως
αδόµητη περιοχή
o περιβάλλεται από οδικό δακτύλιο
(προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί),
που την οριοθετεί µε σαφήνεια.
Εφαρµόζεται σε µεγάλο τµήµα του ∆ηµου ΓΠΣ.
Η εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών για την
ένταξη εκτός σχεδίου περιοχών του ∆ήµου .






Το Π∆ για την προστασία της παλιάς πόλης είναι
ανεπαρκές και δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση του
χαρακτήρα της



Καθυστέρηση έγκρισης Γ.Π.Σ. λόγω Ζ.Ο.Ε.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης








Επέκταση σχεδίου Πόλεως- Ολοκλήρωση Ρυµοτοµικού – Εξασφάλιση Τράπεζας γής.
Ωλοκλήρωση του οδικού δακτυλίου του Βρύσινα (ιδίως το βόρειο τµήµα) θα άρει την αποµόνωση
αρκετών οικισµών γύρω από αυτόν και θα επιτρέψει την αναπτυξιακή τους ενίσχυση ως
παραθεριστικών κέντρων.
Θεσµοθέτηση σύγχρονου και επικαιροποιηµένου ΓΠΣ
Στο πλαίσιο επανακαθορισµού των διοικητικών ορίων των ‘Καποδιστριακών’ ∆ήµων, τα όρια του
∆ήµου Ρεθύµνης θα πρέπει να διευρυνθούν για να διασφαλιστεί:
o

η συνέχεια της ‘πραγµατικής’ πόλη, ενσωµατώνοντας την αστικοποιηµένη περιοχή (Βιολί
Χαράκι-Ατσιπόπουλο, κ.λπ.)

o

η συνέχεια της τουριστικής ζώνης (Αδελοπηγιανού Κάµπου-Σταυρωµένου, κ.λπ.)

o η συνέχεια της γεωργικής ζώνης (ελαιοκοµική περιοχή Αδελοπήγια, κ.λπ.)
Ολοκλήρωση σχεδίου Προστασίας Ρεµάτων – Φαραγγιών και φυσικού τοπιου του περιαστικού
χώρου και της ενδοχώρας
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί

















o
o
o



Αξιόλογος αριθµός διατηρητέων κτιρίων
Η ελκτικότητα του Ιστορικού Κέντρου που
συγκεντρώνει σηµαντικές µονάδες εµπορίου,
καταστήµατα αναψυχής και εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών.
Η πραγµατοποίηση την τελευταία περίοδο από
το ∆ήµο Ρεθύµνου έργων αναπλάσεων και
επεµβάσεων αστικού σχεδιασµού σε τοπικές
ζώνες .
Η υλοποίηση του Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Αστικής Ανάπτυξης στην
«καρδιά» του Ιστορικού Κέντρου
(διαµόρφωση πλατείας στην περιοχή του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου, ανακατασκευή κτιρίων
για κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις,
δηµοτικός φωτισµός).



Η πυκνή δόµηση και η κατά τόπους υψηλές
πληθυσµιακές πυκνότητες και άναρχη µίξη
χρήσεων .



Το οικιστικό δίκτυο του ∆ήµου είναι ασθενές
δεδοµένου ότι (µε εξαίρεση το αστικό κέντρο
του Ρεθύµνου) οι οικισµοί που το συγκροτούν
είναι στο σύνολό τους µικροί και ταυτόχρονα
απουσιάζουν αξιόλογα (δευτερεύοντα)
‘οικιστικά’ κέντρα.



Η αδυναµία των οικισµών να ανταποκριθούν
στο νέο τους ρόλο ως παραθεριστικά κέντρα
διεθνούς εµβέλειας, λόγω ελλιπούς
πολεοδοµικής οργάνωσης/προγραµµατισµού
(υπερβολική δόµηση β΄/παραθεριστικής
κατοικίας σε αναντιστοιχία µε την επάρκεια
των κοινόχρηστων χώρων), µπορεί να οδηγήσει
στην υποβάθµισή τους (απαξίωση των
επενδύσεων σε ακίνητα).
Η έλξη της πόλης του Ρεθύµνου (σε συνδυασµό
µε τη µικρή χρονοαπόσταση) καθιστά
επισφαλές το µέλλον πολλών οικισµών της
ορεινής/ηµιορεινής ενδοχώρας (εφόσον δε θα
µπορούν να λειτουργήσουν ως παραθεριστικά
κέντρα ώστε οι κάτοικοί τους να αποκτήσουν
συµπληρωµατικά εισοδήµατα).
Η χωρίς (ουσιαστικούς) περιορισµούς
δυνατότητα δόµησης του εξωαστικού χώρου
του ∆ήµου µπορεί να οδηγήσει σε
αλλοίωση/υποβάθµιση των περιοχών αξιόλογου
φυσικού περιβάλλοντος, ακυρώνοντας την
προοπτική τουριστικής τους αξιοποίησης ως
‘φυσιολατρικούς προορισµούς’, στο πλαίσιο
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και (κυρίως)
παραθερισµού.

Οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο
της ∆΄προγραµµατικής περιόδου.
Οι περισσότεροι οικισµοί του ∆ήµου, λόγω
µικρής χρονοαπόστασης (∼30΄) από το αστικό
κέντρο του Ρεθύµνου, εντάσσονται πρακτικά
στη λειτουργική του ενότητα. Κατά συνέπεια το
οικιστικό δίκτυο του ∆ήµου λειτουργεί ήδη στο
πρότυπο της ‘ανοιχτής πόλης’.



Όλοι οι οικισµοί του ∆ήµου (παρά το µικρό
τους µέγεθος) είναι δυνητικοί αποδέκτες των
θετικών επιπτώσεων από τη διάχυση της
ανάπτυξης του Ρεθύµνου (µετατροπή τους σε
‘προάστια’ της πόλης και παραθεριστικά
κέντρα διεθνούς εµβέλειας)



Η ολοκλήρωση του οδικού δακτυλίου του
Βρύσινα (ιδίως το βόρειο τµήµα) θα άρει την
αποµόνωση αρκετών οικισµών γύρω από αυτόν
και θα επιτρέψει την αναπτυξιακή τους
ενίσχυση ως παραθεριστικών κέντρων.
∆υνατότητα τουριστικής αξιοποίησης ως
‘φυσιολατρικών προορισµών’ των περιοχών
αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος (Πρασιανό,
Φαράγγι, Γαλλιανό Φαράγγι, Φαράγγι Μύλων,
Βελανιδοδάσος)
Προώθηση ενός εκτατικού µοντέλου οικιστικής
ανάπτυξης που
θα καλύψει τις µελλοντικές ανάγκες µόνιµου
και εποχικού πληθυσµού,
θα βελτιώσει σηµαντικά τις πολεοδοµικές και
στεγαστικές συνθήκες,
θα υποστηρίξει τον ποιοτικό µετασχηµατισµό
του τουρισµού και γενικότερα τον
εκσυγχρονισµό της οικονοµικής βάσης προς
την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης
Ειδικότερα, η περιβαλλοντική και αρχαιολογική
αξία του Βρύσινα καθιστά εφικτή την
τουριστική του αξιοποίηση ως προστατευόµενη
περιοχή (φυσιολατρικοί περίπατοι /διέλευση
ευρωπαϊκού περιπατητικού/ορειβατικού
µονοπατιού Ε4 - Περιοχή Ειδικών Χωρικών
Παρεµβάσεων).
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Η ενδεχόµενη λειτουργία της λατοµικής
περιοχής σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο
δικαίωµα δόµησης, τις οικιστικές πιέσεις
(β΄/παραθεριστικής κατοικίας) και την
ολοκλήρωση του οδικού δακτυλίου καθιστά
επισφαλή την περιβαλλοντική και αισθητική
αξία της Ζώνη V (όρος Βρύσινα).
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Η λειτουργία του οδικού δακτύλιου του
Βρύσινα (όπως προγραµµατίζεται) αναµένεται
να άρει την αποµόνωση των περιοχών/οικισµών
που βρίσκονται στους πρόποδές του και να
ενισχύσει την τουριστική/παραθεριστική και
οικιστική τους ανάπτυξη.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης


Εκπόνησση µελετών και Ωρίµανση έργων αναπλάσεων και επεµβάσεων αστικού σχεδιασµού για
χρηµατοδότηση τους από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 Υλοποίηση Πολεοδοµικού σχεδιασµού
 καθορισµός/έλεγχος των χρήσεων γης, που θα παρέχει τη δυνατότητα χωροθέτησης οργανωµένου
υποδοχέα µεταποιητικών δραστηριοτήτων καθώς και ειδικών λειτουργιών αστικού χαρακτήρα
 Καθορισµός/έλεγχος των χρήσεων γης στις ‘εκτός σχεδίου’ περιοχές, που θα παρέχει τη
δυνατότητα χωροθέτησης:
- µεταποιητικών µονάδων (χαµηλής όχλησης), στην περιοχή της ‘Καστελλοχαλέπας’,
-

ειδικών λειτουργιών κοινής ωφέλειας.



∆ηµιουργία (κατά τµήµατα) νέου περιφερειακού δρόµου για διευκόλυνση/ενίσχυση του κύριου
οδικού δικτύου της ευρύτερης αστικοποιηµένης ζώνης.



Καθορισµός τυχόν επεκτάσεων (µέσω πολεοδόµησης) στους οριοθετηµένους οικισµούς (όπου
αυτό απαιτείται δεδοµένου του µεγάλου, εν γένει, ποσοστού της αδόµητης εντός ορίων έκτασης)
για την κάλυψη αναγκών σε νέες κατοικίες (α΄ & β΄/παραθεριστικές), την εξασφάλιση
κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων (χώροι στάθµευσης, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου,
άθλησης, κ.λπ.) και τη χωροθέτηση περιοχής συγκέντρωσης χρήσεων χαµηλής όχλησης
(εργαστήρια), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.



καθορισµός των ακατάλληλων προς δόµηση περιοχών εντός των οικισµών (λόγω π.χ. κλίσεων,
γεωλογικής ακαταλληλότητας, ύπαρξης ρεµάτων) - µετατροπή των περιοχών αυτών, όπου είναι
δυνατόν, σε ζώνες πράσινου/πάρκων αναψυχής - πολιτισµού - άθλησης.



ανάδειξη των παραδοσιακών πυρήνων και αναβίωση του ‘παλιού’ χαρακτήρα του κεντρικού
δρόµου των οικισµών (δρόµος ήπιας κυκλοφορίας/πεζόδροµος) και υπόδειξη αναγκαίων
παρακάµψεων, ανάδειξη τυχόν ιστορικών τόπων και περιοχών φυσικού κάλλους (εντός των
οικισµών).



‘ηπιοποίηση’ τυχόν διερχόµενου (εντός οικισµού) οδικού άξονα µε τη δηµιουργία ‘δενδροστοιχίας’
(στέγασης) σε όλο το µήκος του τµήµατος που βρίσκεται εντός οικισµού, δηµιουργία πεζοδροµίων
και ‘διαµόρφωση εισόδων’ στους οικισµούς.



ανάδειξη και προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους ή/και περιοχών που συνδέονται µε την
τοπική παράδοση και βρίσκονται κοντά στους οικισµούς - αναβίωση των µονοπατιών που οδηγούν
προς αυτές τις περιοχές και στους γειτονικούς οικισµούς, µε στόχο τη δηµιουργία δικτύου
πεζοδρόµων/µονοπατιών στην ευρύτερη των οικισµών περιοχή και ανάδειξης –προστασίας των
παλαιών καλντεριµιών.



λειτουργική ενίσχυση του οικισµού των Αρµένων, µε στόχο την αναβάθµιση του ρόλο του ως
‘οικιστικού’ κέντρου (5ου ενισχυµένου επιπέδου) της ευρύτερης Ζώνης ΙΙΙ.



Ολοκλήρωση µελέτης ανάπλασης παραδοσιακών Οικισµών
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί














Εργασίες αναπλάσεων , ανακατασκευών και
συντήρησης κοινόχρηστων χώρων που
εκτελούνται από το ∆ήµο Ρεθύµνου.
Η Υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικών
οδικών αρτηριών ∆ήµου Ρεθύµνου µε
αποτέλεσµα την δηµιουργία πεζοδροµίων µε
προδιαγραφές για ΑΜΕΑ και
ποδηλατόδροµους.
Η Υλοποίηση του έργου διαµόρφωσης της
πλατείας στην περιοχή του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου έκτασης 7,5 στρεµµάτων που έδωσε
πνοή στους κατοίκους του Ιστορικού κέντρου.
Η διαµόρφωση της πλατείας Αγνώστου
Στρατιώτη, Μητροπόλεως, Καθολικών, που θα
εξασφαλίσουν κοινόχρηστους χώρους µε
σύγχρονες προδιαγραφές , φύτευση και
ηλεκτροφωτισµό.
Χρηµατοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο της
∆΄Προγραµµατικής Περιόδου για ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων.
Η ωρίµανση έργων ανάπλασης παραλιακού
Μετώπου Κουµπέ
Η επέκταση της ανάπλασης στην Παλαιά
Εθνική Οδό .








Η Ζώνη Ι (βόρεια παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ)
χαρακτηρίζεται από ‘παγιωµένη’ έλλειψη
λειτουργικότητας
(παρά
τις
σχετικές
µελέτες/προγραµµατισµούς) καθώς αποτελεί
αστικό ‘συνεχές’ (δε διακόπτεται από ‘φυσικό’
χώρο/ζώνη πρασίνου), παρουσιάζει σηµαντικές
ελλείψεις σε ελεύθερους/κοινόχρηστους χώρους
(π.χ. δε διαθέτει πλατεία καθ’ όλο το µήκος της
ακτογραµµής της!), αντιµετωπίζει έντονο
κυκλοφοριακό πρόβληµα και σοβαρές ελλείψεις
σε πεζοδροµήσεις και οργανωµένους χώρους
στάθµευσης.
Περιορισµένη έκταση κοινοχρήστων χώρων.
Αυθαίρετες
παρεµβάσεις
ιδιωτών
σε
κοινόχρηστους
χώρους
(πεζοδρόµια,
πεζόδροµοι, πλατείες κλπ).
Το υψηλό κόστος (για την Τ.Α.) µετατροπής
των ελεύθερων χώρων σε διαµορφωµένους
κοινόχρηστους.

Η ωρίµανση των µελετών για την ανάπλαση
των δρόµων Κουρµούλη –Κριάρι Αποστολάκη θα δηµουργήσουν κοινόχρηστους
χώρους και συνθήκες βιώσιµης αστικής
ανάπτυξης.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
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Υλοποίηση παρεµβάσεων αστικού σχεδιασµού σε κοινόχρηστους χώρους στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενίσχυση µηχανισµών ελέγχου των αυθαίρετων χρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους.
Επανακαθορισµός και χωροθέτηση των κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων των περιοχών
εντός ΓΠΣ.



Αναζήτηση και εξασφάλιση τυχόν (νέων) κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων των περιοχών
εντός ΓΠΣ



Περιοχή επέκτασης (ισχύοντος) ΓΠΣ εντός ΖΟΕ (νότια παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ), καθορισµός
δικτύου ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου.



ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους ή/και περιοχών που συνδέονται µε την τοπική
παράδοση και βρίσκονται κοντά στους οικισµούς - αναβίωση των µονοπατιών που οδηγούν
προς αυτές τις περιοχές και στους γειτονικούς οικισµούς, µε στόχο τη δηµιουργία δικτύου
πεζοδρόµων/µονοπατιών στην ευρύτερη των οικισµών περιοχή.



Καθορισµός/οριοθέτηση περιοχών αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος ως Π.Ε.Π. (Περιοχές
Ειδικής Προστασίας). Πρόκειται για:

-

το ‘ιερό’ όρος Βρύσινας, η οριοθέτηση του οποίου θα καθοριστεί µε βάση την (τελική) πρόταση
χάραξης του περιφερειακού του δακτυλίου (εξαιρουµένων των οικισµών, κ.λπ.).

-

τα Φαράγγια (Πρασιανό, Μύλων, Γαλλιανό), η οριοθέτηση των οποίων θα καθοριστεί µε βάση την
µελέτη ανάδειξής τους που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

-

το Βελανιδοδάσος, η οριοθέτηση του οποίου θα καθοριστεί µε βάση την µελέτη ανάδειξής του
που έχει ήδη ολοκληρωθεί.


Ανάδειξη περιπατητικών
αρχαιολογικούς προορισµούς.

διαδροµών

που

θα

συνδυάζουν

φυσιολατρικούς

και

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί










Η Βελτίωση της συντήρησης των υπαρχόντων
χώρων πρασίνου.
Οι δεντροφυτεύσεις στα πλαίσια του έργου της
ανάπλασης των κεντρικών οδικών αρτηριών
της πόλης.
Η υλοποίηση έργων ανάπλασης πλατειών που
περιλαµβάνουν οργανωµένη φύτευση και
σύστηµα άρδρευσης.
Ο ∆ηµοτικός Κήπος που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης είναι όαση πρασίνου για τους
πολίτες.
Η προοπτική παραχώρησης στην Τ.Α.
εκτάσεων στρατοπέδων.
Η δηµιουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στο
Οικόπεδο των 4ων Μαρτύρων και πλατείας µε
χαµηλή φύτευση.




Η διαρκής µείωση των ελεύθερων χώρων στον
Αστικό Ιστό.
Χρόνιες εκκρεµότητες απαλλοτριώσεων για τη
δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης


Η εντατικοποίηση του προγράµµατος δεντροφυτεύσεων µε κατάλληλο υλικό και η συντήρηση των
υφιστάµενων χώρων πρασίνου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί











Η διαρκής βελτίωση της αποκοµιδής των
οικιακών απορριµµάτων.
Η λειτουργία του σταθµού µεταφόρτωσης
απορριµµάτων.
Η αυξητική τάση ανακύκλωσης υλικών από τα
αστικά απορρίµµατα.
Η θεσµοθέτηση νέων πολιτικών στο πλαίσιο
της Ε.Ε. και της χώρας για τη µείωση και τη
διαχείριση των απορριµµάτων.
Η σταδιακή πρόοδος στην υλοποίηση του
Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη ∆ιαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων (∆ηµιουργία Νέου
ΧΥΤΑ)
Η εκτέλεση του έργου από τον Ε.Σ.∆.Α.Κ. για
την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. στο
Μαρουλά.







Οι καθυστερήσεις στην ετοιµασία και
εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού για
τη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.
Το κόστος µεταφοράς και εναπόθεσης των
απορριµµάτων του ∆ήµου σε Χ.Υ.Τ.Α.
γεινονικού Ο.Τ.Α.
Η διαρκής αύξηση του παραγόµενου όγκου
αστικών απορριµµάτων λόγω επικράτησης
νέων καταναλωτικών προτύπων.
Οι δυσκολίες που προκύπτουν στην αποκοµιδή
των απορριµµάτων λόγω του προβλήµατος της
παράνοµης στάθµευσης στην πόλη.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης




Η περαιτέρω πρόοδος των προγραµµάτων ανακύκλωσης µε έµφαση στη διαλογή στην πηγή
και σε συνεργασία µε τα συστήµατα διαχείρισης.
Η προώθηση των αποφάσεων για τον Περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης των
απορριµµάτων.
Η αναβάθµιση και διαχείριση µέσω τηλεµατικού συστήµατος του στόλου των
απορριµµατοφόρων που διαθέτει ο ∆ήµος.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες












Προβλήµατα και Περιορισµοί

Η ύπαρξη του εκτεταµένου παραθαλάσιου
µετώπου το οποίο αποτελεί διαχρονικό στοιχείο
της ταυτότητας της πόλης και τουριστικό πόλο
έλξης.
Η υλοποίηση του έργου για την ανάπλαση του
παραλιακού µετώπου από την Πλατεία
Αγνώστου Στρατιώτη µέχρι το Ενετικό Λιµάνι.
Η µίσθωση των τµηµάτων της παραλίας σε
ιδιώτες για οµπρελοκαθίσµατα επιφέρει
σηµαντικά έσοδα στο ∆ήµο.
Η ανάθεση της µελέτης για την ανάπλαση του
∆υτικού Παραλιακού Μετώπου του ∆ήµου
Ρεθύµνου (Περιοχή Κουµπέ).
Ο προγραµµατισµός για την ανάπλαση της
περιοχής από το κτίριο ∆ελφίνι έως την
Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη .
Η δυνατότητα ανάπλασης του παραλιακού
Μετώπου από το κτίριο ∆ελφίνι έως το ρέµα
Κουτσολίδι .
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Η κυκλοφοριακή υπερφόρτωση της παραλιακής
λεωφόρου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες
δηµιουργεί αρνητικές συνθήκες για την περιοχή
και τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης
Οι εργασίες που απαιτούνται για την
αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου .
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Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης




Οι παρεµβάσεις για την µελέτη και υλοποίηση έργου ανάπλασης του παραλιακού µετώπου του
∆ήµου που εκτείνεται ανατολικά του κτιρίου του ∆ελφινιού µέχρι την οδό Αυστραλών
Πολεµιστών και δυτικά στην περιοχή Κουµπέ (∆υτικό και Ανατολικό Μέτωπο , εκπόνηση
Master Plan).
Η υλοποίηση του έργου για την ανάπλαση του περιφερειακού δρόµου (περιοχή
Γκιουλούµπαση)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί












Η εφαρµογή του προγράµµατος
ελεγχόµενης στάθµευσης καθώς και του
θεσµού βραχυχρόνιας στάθµευσης .
Η προετοιµασία της µελέτης για την
δηµιουργία υπόγειων χώρων στάθµευσης
στην πόλη µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ ή
σύµβασης παραχώρησης .
Η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων στις
κεντρικές αρτηρίες της πόλης.
Η εφαρµογή του δακτυλίου στο Ιστορικό
Κέντρο του ∆ήµου.
Το στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης
κινητικότητας που ολοκληρώνεται




Η έλλειψη χώρων στάθµευσης.
Η αυξητική τάση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ.
Η έλλειψη αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς
εντός της πόλης µε συχνά δροµολόγια.
Η παράνοµη παρόδια στάθµευση και η
γενικότερη κακή οδηγική συµπεριφορά.
Αν δεν αντιµετωπισθούν µε ουσιαστικό τρόπο
(που ενέχει σηµαντικό κοινωνικό και
οικονοµικό
κόστος)
τα
προβλήµατα
κυκλοφορίας και στάθµευσης, θα υπάρξει
ραγδαία
επιδείνωση
των
σχετικών
προβληµάτων,
και
γενικότερα
των
πολεοδοµικών συνθηκών.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης






Η επικαιροποίηση και εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης.
Η προώθηση του έργου κατασκευής των υπόγειων χώρων στάθµευσης.
Η επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόµων και στην υπόλοιπη πόλη
Η εκπόνηση µελετών ωρίµανσης αναγκαίων έργων σύµφωνα µε τις νέες κυκλοφοριακές
συνθήκες που διαµορφώνονται.
Η εφαρµογή του σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες






Προβλήµατα και Περιορισµοί

Ευρύ πλέγµα υπηρεσιών και φορέων
κοινωνικής µέριµνας του ∆ήµου Ρεθύµνου το
οποίο απευθύνεται σε ευαίσθητες κατηγορίες
πολιτών (παιδί , γυναίκα, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ,
κλπ).
Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της ένταξης
ευαίσθητων οµάδων στην κοινωνική ,
οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραµµάτων ( Κέντρο Ηµερήσιας φροντίδας
Ηλικιωµένων, Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών,Πρόγραµµα µονάδων
Κοινωνικής Μέριµνας)
∆ίκτυο συνεργασίας µε υπόλοιπους φορείς της
πόλης οι οποίοι αναπτύσσουν παρεµφερείς
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Αυξηµένες απαιτήσεις µέριµνας και φροντίδας
οι οποίες προκύπτουν λόγω των εντονότερων
κοινωνικών προβληµάτων στις αστικές
περιοχές.
Σε
ορισµένες
περιπτώσεις προβλήµατα
ενσωµάτωσης και αποδοχής ευπαθών οµάδων
από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Μεγάλο οικονοµικό κόστος για τη διατήρηση
και ανάπτυξη των µονάδων κοινωνικής
µέριµνας
Απροθυµία της Πολιτείας να επιχορηγεί τους
∆ήµους για επιδοτούµενες δράσεις που
κινδυνεύουν να σταµατήσουν.
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δραστηριότητες .
Συνεχής βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για
τα δικαιώµατα και στην ισότητα ευκαιριών
όλων των κοινωνικών οµάδων.
Σηµαντική συµµετοχή του ∆ήµου στην
άµβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων και την
διασφάλιση κοινωνικής συνοχής.
Η ενσωµάτωση όλων των ΚΑΠΗ σε ένα ενιαίο
Νοµικό Πρόσωπο µε πέντε παραρτήµατα το
έτος 2007.
Η δυνατότητα υλοποίησης κοινωνικών
δράσεων και επέκτασης των υφιστάµενων στα
πλαίσια της ∆΄προγραµµατικής περιόδου.
Στελέχωση και λειτουργία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνου.
Συµµετοχή του ∆ήµου ως βασικός εταίρος στην
Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «Κέντρο
Πρόληψης Κατά των Ναρκωτικών»
Συµµετοχή του ∆ήµου από το έτος 2007 στο
«∆ίκτυο Υγειών Πόλεων» . Πανελλήνιο δίκτυο
σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
∆ηµιουργία δύο Βρεφονηπιακών Σταθµών
στους Αρµένους και στην Παλία Πόλη
Ρεθύµνου που χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ
Κρήτης στα πλαίσια του Γ΄Κ.Π.Σ.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης





Στήριξη των θεσµών αντιµετώπισης κοινωνικού αποκλεισµού (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Μονάδων
Κοινωνικής Μέριµνας)
Η ωρίµανση του έργου για την κατασκευή κτιρίων κοινωνικών δράσεων στην περιοχή που
έχουν χωροθετηθεί ήδη από το ∆ήµο και η δυνατότητα ένταξης τους για χρηµατοδότηση
στο Ε.Σ.Π.Α.
Ενίσχυση δοµών των υφιστάµενων κοινωνικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί







Η παρουσία ΑΕΙ , ΤΕΙ, Ερευνητικών
Ινστιτούτων, ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ
Η κάλυψη των περισσότερων σχολείων
Β΄βαθµιας Εκπαίδευσης από το πρόγραµµα
φύλαξης σχολικών κτιρίων.
Η διάθεση σηµαντικών πόρων από το ∆ήµο
Ρεθύµνου για τη συντήρηση των σχολικών
εγκαταστάσεων και υποδοµών.
Ικανοποιητική αναλογία µαθητών ανά τµήµα σε
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης για το σύνολο
της γεωγραφικής περιοχής του ∆ήµου
Ρεθύµνου.









Οι ανάγκες συντήρησης των σχολικών
υποδοµών αυξάνονται συνεχώς λόγω της
παλαιότητας των κτιρίων.
Ανάγκη
δηµιουργίας
νέων
σχολικών
εγκαταστάσεων
από
τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου.
Συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στους αύλειους χώρους των
σχολείων.
Η εξασφάλιση οικοπέδου για την ανέγερση
σχολείων µέσω του Γ.Π.Σ.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης


Ο προγραµµατισµός των εργασιών συντήρησης και αναβάθµισης των σχολικών
εγκαταστάσεων.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί


















Η ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών υποδοµών
, ιστορικών µνηµείων και αρχαιολογικών
χώρων τόσο µέσα στο Ιστορικό κέντρο όσο και
σε άµεση γειτνίαση µε τον σύγχρονο αστικό
ιστό.
Η Ζώνη ΙΙΙα (δυτικά του Βρύσινα/ευρύτερη
περιοχή Αρµένων): διαθέτει ένα ιδιαίτερα
αξιόλογο αρχαιολογικό χώρο (Υστεροµινωικό
Νεκροταφείο) και ένα αξιόλογο φυσικό τοπίο
(Βελανιδοδάσος, ρεµατιές/φαράγγια)
Η καθιέρωση του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ
σαν µία από τις κορυφαίες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του ∆ήµου.
Η υλοποίηση του έργου επέκτασης της
∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Λ. Κανακάκις»
δηµιούργησε ένα εκθεσιακό χώρο µε σύγχρονες
προδιαγραφές.
Η προβολή των ιστορικών µνηµείων και της
πολιτιστικής κουλτούρας µέσω της ιστοσελίδας
του ∆ήµου.
Η διοργάνωση Καρναβαλιού από το ∆ήµο
Ρεθύµνου µε πανελλήνια εµβέλεια.
Η χωροθέτηση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
στην Πόλη.
Η Ολοκλήρωση του Παλαιοντολογικού
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ιδρύµατος
«Γουλανδρή» στο Κέντρο της Πόλης.
Οι δράσεις του Κέντρου Νέων του ∆ήµου
Ρεθύµνου.(µαθήµατα χειροτεχνίας,
φωτογραφίας, κλπ) και του Κέντρου Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας.
Η αναβάθµιση της γιορτής Κρασιού η οποία θα
προβάλλει τα ποιοτικά και πιστοποιηµένα
προϊόντα της Κρητικής γης, που θα εκτίθενται
και θα δοκιµάζονται από τους επισκέπτες στους
χώρους της γιορτής µε πρωταγωνιστή το κρασί.



Ελλιπής συντήρηση µνηµείων .



Αδυναµία επιχορήγησης της λειτουργίας
ορισµένων πολιτιστικών δράσεων από το ∆ήµο.



Η περιορισµένη συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα σε δραστηριότητες στο χώρο του
Πολιτισµού.



Απροθυµία του Υπουργείου Πολιτισµού να
χρηµατοδοτεί πολιτιστικές δράσεις , τηρώντας
τις συµβατικές του υποχρεώσεις από ισχύουσες
προγραµµατικές συµβάσεις ή που εκκρεµούν
προς υπογραφή µε ευθύνη του ΥΠΠΟ.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης





Η υλοποίηση έργων ανάδειξης µνηµείων
Η βελτίωση της προβολής των πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων
Η µελέτη και η υλοποίηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Πόλης
Η καταγραφή και διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Υπαίθρου όπως παλιά
µονοπάτια, αλώνια, Μύλοι και άλλα.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί





Η διεξαγωγή αγώνων, η διοργάνωση µεγάλων
αθλητικών συναντήσεων (π.χ. πανευρωπαϊκό
πρωτάθληµα µπάσκετ παίδων).
Η υποστήριξη του µαζικού εργασιακού και
σχολικού
αθλητισµού
µε
ανανεωµένα
προγράµµατα από τον ∆ηµοτικό Αθλητικό
Οργανισµό Ρεθύµνου.
Η υποστήριξη µε ειδικά προγράµµατα
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Η έλλειψη οικονοµικής στήριξης από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού.



Η έλλειψη µόνιµου προσωπικού σχετικού µε
ειδικότητες µηχανικών και τεχνικού
προσωπικού στον ∆.Α.Ο.Ρ. .



Σοβαρή έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και
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υποδοµών.

ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού (ηλικιωµένοι,
Α.Μ.Ε.Α.) από το ∆.Α.Ο.Ρ.
Η συµφωνία µεταξύ ∆ήµου και Πανεπιστηµίου
Κρήτης, για την παραχώρηση εκτάσεων του
Πανεπιστηµίου προκειµένου να δηµιουργηθεί
Αθλητικό Κέντρο στην περιοχή του Γάλλου.
Η κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο
Αρµένων (εργολαβία σε εξέλιξη)



Καλύτερη οργάνωση και προβολή
προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης





Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων µικρών αθλητικών χώρων στους
οικισµούς του ∆ήµου
Η αναζήτηση χρηµατοδότησης για την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής αθλητικών
εγκαταστάσεων στο ∆ΑΚ Γάλλου που θα δώσουν πνοή στις αθλητικές υποδοµές στο
Ρέθυµνο
Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο βόρειο τµήµα του ∆ηµοτικού
Κλειστού Γυµναστηρίου(αίθουσα ενδυνάµωσης- ιατρείο- φυσικοθεραπευτήριο –
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- γραφεία ∆.Α.Ο.Ρ.)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες












Προβλήµατα και Περιορισµοί

Ικανοποιητικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά
(περιορισµένη
παρουσία
γηρασµένου
πληθυσµού, αυξηµένο ποσοστό του εργατικού
δυναµικού στο σύνολο του πληθυσµού του
∆ήµου).
Χαµηλά ποσοστά ανεργίας σε σχέση µε άλλες
περιοχές της Ελλάδας.
Ικανοποιητικό
µορφωτικό
επίπεδο
των
κατοίκων (υψηλό ποσοστό µε ολοκληρωµένη
τουλάχιστον τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση).
Η απασχόληση σε κρίσιµους τοµείς της
οικονοµιας (τουρισµός, χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, µεταποίηση) καταγράφεται σε
σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά από τους
αντίστοιχους εθνικούς µέσους όρους.
Η παρουσία ΑΕΙ , ΤΕΙ , ∆ηµόσιων ΙΕΚ.
Μεγάλες τουριστικές µονάδες και γενικότερα
σύγχρονες τουριστικές υποδοµές που δίνουν
ώθηση στον τουρισµό.
Η λειτουργία δοµών ενίσχυσης της εκπαίδευσης
ενηλίκων και προώθησης της δια βίου µάθησης.
Το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας του
∆ήµου Ρεθύµνου, µε φορείς της πόλης (ΟΑΕ∆,
Επιµελητήρια, Εµπορικοί Σύλλογοι, κλπ)
Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτκής για
την εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβόνας
και οι προτεραιότητες σχεδιασµού του ΕΣΠΑ
2007-2013.




Έλλειψη τεχνολογικών πάρκων και επενδύσεων
στις νέες τεχνολογίες.
Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει αύξηση τους
χειµερινούς µήνες λόγω των εποχιακών
άνεργων.

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης




Η υποστήριξη της απασχολισιµότητας ευαίσθητων οµάδων (ΑΜΕΑ, γυναίκες,
µονογονεϊκές οικογένειες κλπ) µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων .
Η ενίσχυση των αναγκαίων µετασχηµατισµών προς την κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας (προγράµµατα εξιδείκευσης στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική)
Η υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί







Η δηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στον Νοµό
Ρεθύµνου (ΒΙΠΕ Ρεθύµνου).
Η
Συγκέντρωση
δραστηριοτήτων
του
τριτογενούς τοµέα
Η ύπαρξη φυσικού και
ιστορικού
περιβάλλοντος που ευνοούν την ανάπτυξη
θεµατικών µορφών τουρισµού.
Η
δυναµική
ανάπτυξη
ξενοδοχειακών
υποδοµών για την υποδοχή τουρισµού υψηλού
επιπέδου.
Η δηµιουργία Οργανισµού Τουριστικής
Προβολής Ρεθύµνου, από την Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνου.
Η υλοποίηση δικτύου ευρυζωνικών υποδοµών
από το ∆ήµο Ρεθύµνου.






Οι
καθυστερήσεις
εκσυγχρονισµού
και
αναβάθµισης υποδοµών (λιµάνι, Β.Ο.Α.Κ.)
Το µικρό µέγεθος των περισσότερων τοπικών
επιχειρήσεων που τις καθιστά ευάλωτες στις
µεταβολές των συνθηκών ανταγωνισµού.
Μικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα σε
προγράµµατα
Ε&
ΤΑ
(Έρευνας
και
Τεχνολογιών Αναπτυξης).

Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης




Υποστήριξη της Επιχειρηµατικής εξωστρέφειας
Αναβάθµιση και βελτίωση των ψηφιακών υποδοµών
Προώθηση δικτύωσης και συνεργασιών για την υιοθέτηση καινοτόµων εφαρµογών
και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού συστήµατος παραγωγής
/µεταφοράς τεχνολογίας.



Αναβάθµιση περιοχών για την υποδοχή δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα.

2.5.2 Κρίσιµα ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης

Όπως προκύπτει από την προηγούµενη ανάλυση, τα κρισιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης της
περιόδου 2007-2010 για την περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου συνοψίζονται στα ακόλουθα
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 Επέκταση υφιστάµενου σχεδίου Πόλεως σε εφαρµογή των προβλεπόµενων από το
Γ.Π.Σ.- Υλοποίηση Ρυµοτοµήσεων και αξιοποίηση Κ.Χ.
 Στο πλαίσιο επανακαθορισµού των διοικητικών ορίων των ‘Καποδιστριακών’ ∆ήµων, τα
όρια του ∆ήµου Ρεθύµνης θα πρέπει να διευρυνθούν για να διασφαλιστεί:
o

η συνέχεια της ‘πραγµατικής’ πόλη, ενσωµατώνοντας την αστικοποιηµένη
περιοχή (Βιολί Χαράκι-Ατσιπόπουλο, κ.λπ.)

o

η συνέχεια της τουριστικής ζώνης (Αδελοπηγιανού Κάµπου-Σταυρωµένου,
κ.λπ.)

o η συνέχεια της γεωργικής ζώνης (ελαιοκοµική περιοχή Αδελοπήγια, κ.λπ.)
 Ολοκλήρωση του οδικού δακτυλίου του Βρύσινα (ιδίως το βόρειο τµήµα) θα άρει την
αποµόνωση αρκετών οικισµών γύρω από αυτόν και θα επιτρέψει την αναπτυξιακή τους
ενίσχυση ως παραθεριστικών κέντρων.
 Θεσµοθέτηση σύγχρονου και επικαιροποιηµένου ΓΠΣ
 Εκπόνηση µελετών και Ωρίµανση έργων
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σχεδιασµού για χρηµατοδότηση τους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στα πλαίσια της βιώσιµης
αστικής ανάπλασης.
 Υλοποίηση Πολεοδοµικού σχεδιασµού
 καθορισµός/έλεγχος των χρήσεων γης, που θα παρέχει τη δυνατότητα χωροθέτησης
οργανωµένου υποδοχέα µεταποιητικών δραστηριοτήτων καθώς και ειδικών λειτουργιών
αστικού χαρακτήρα
 Καθορισµός/έλεγχος των χρήσεων γης στις ‘εκτός σχεδίου’ περιοχές, που θα παρέχει τη
δυνατότητα χωροθέτησης:
- µεταποιητικών µονάδων (χαµηλής όχλησης), στην περιοχή της ‘Καστελλοχαλέπας’,
- ειδικών λειτουργιών κοινής ωφέλειας.
 ∆ηµιουργία (κατά τµήµατα) νέου περιφερειακού δρόµου για διευκόλυνση/ενίσχυση του
κύριου οδικού δικτύου της ευρύτερης αστικοποιηµένης ζώνης.
 Καθορισµός ορίων στους µη-οριοθετηµένους οικισµούς.
 Καθορισµός τυχόν επεκτάσεων (µέσω πολεοδόµησης) στους οριοθετηµένους οικισµούς
(όπου αυτό απαιτείται δεδοµένου του µεγάλου, εν γένει, ποσοστού της αδόµητης εντός
ορίων έκτασης) για την κάλυψη αναγκών σε νέες κατοικίες (α΄ & β΄/παραθεριστικές),
την εξασφάλιση κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων (χώροι στάθµευσης, ελεύθεροι
χώροι, χώροι πρασίνου, άθλησης, κ.λπ.) και τη χωροθέτηση περιοχής συγκέντρωσης
χρήσεων χαµηλής όχλησης (εργαστήρια), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 Καθορισµός των ακατάλληλων προς δόµηση περιοχών εντός των οικισµών (λόγω π.χ.
κλίσεων, γεωλογικής ακαταλληλότητας, ύπαρξης ρεµάτων) - µετατροπή των περιοχών
αυτών, όπου είναι δυνατόν, σε ζώνες πράσινου/πάρκων αναψυχής - πολιτισµού άθλησης.
 Ανάδειξη των παραδοσιακών πυρήνων και αναβίωση του ‘παλιού’ χαρακτήρα του
κεντρικού δρόµου των οικισµών (δρόµος ήπιας κυκλοφορίας/πεζόδροµος) και υπόδειξη
αναγκαίων παρακάµψεων, ανάδειξη τυχόν ιστορικών τόπων και περιοχών φυσικού
κάλλους (εντός των οικισµών).
 ‘Ηπιοποίηση’ τυχόν διερχόµενου (εντός οικισµού) οδικού άξονα µε τη δηµιουργία
‘δενδροστοιχίας’ (στέγασης) σε όλο το µήκος του τµήµατος που βρίσκεται εντός
οικισµού, δηµιουργία πεζοδροµίων και ‘διαµόρφωση εισόδων’ στους οικισµούς.
 Ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους ή/και περιοχών που συνδέονται µε την τοπική
παράδοση και βρίσκονται κοντά στους οικισµούς - αναβίωση των µονοπατιών που
οδηγούν προς αυτές τις περιοχές και στους γειτονικούς οικισµούς, µε στόχο τη
δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων/µονοπατιών στην ευρύτερη των οικισµών περιοχή.
 Λειτουργική ενίσχυση του οικισµού των Αρµένων, µε στόχο την αναβάθµιση του ρόλο
του ως ‘οικιστικού’ κέντρου (5ου ενισχυµένου επιπέδου) της ευρύτερης Ζώνης ΙΙΙ.
 Υλοποίηση παρεµβάσεων αστικού σχεδιασµού σε κοινόχρηστους χώρους.
 Ενίσχυση µηχανισµών ελέγχου των αυθαίρετων χρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους.
 Επανακαθορισµός και χωροθέτηση των κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων των περιοχών
εντός ΓΠΣ.
 Αναζήτηση και εξασφάλιση τυχόν (νέων) κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων των
περιοχών εντός ΓΠΣ
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 Περιοχή επέκτασης (ισχύοντος) ΓΠΣ εντός ΖΟΕ (νότια παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ),
καθορισµός δικτύου ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου.
 ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους ή/και περιοχών που συνδέονται µε την τοπική
παράδοση και βρίσκονται κοντά στους οικισµούς - αναβίωση των µονοπατιών που
οδηγούν προς αυτές τις περιοχές και στους γειτονικούς οικισµούς, µε στόχο τη
δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων/µονοπατιών στην ευρύτερη των οικισµών περιοχή.
 Καθορισµός/οριοθέτηση περιοχών αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος ως Π.Ε.Π.
(Περιοχές Ειδικής Προστασίας). Πρόκειται για:
-

το ‘ιερό’ όρος Βρύσινας, η οριοθέτηση του οποίου θα καθοριστεί µε βάση την (τελική)
πρόταση χάραξης του περιφερειακού του δακτυλίου (εξαιρουµένων των οικισµών,
κ.λπ.).

-

τα Φαράγγια (Πρασιανό, Μύλων, Γαλλιανό), η οριοθέτηση των οποίων θα καθοριστεί µε
βάση την υπό εκπόνηση µελέτη ανάδειξής τους.

-

το Βελανιδοδάσος, η οριοθέτηση του οποίου θα καθοριστεί µε βάση την υπό εκπόνηση
µελέτη ανάδειξής του.



Ανάδειξη περιπατητικών διαδροµών που θα συνδυάζουν φυσιολατρικούς και
αρχαιολογικούς προορισµούς.

 Η εντατικοποίηση του προγράµµατος δεντροφυτεύσεων µε κατάλληλο υλικό και η
συντήρηση των υφιστάµενων χώρων πρασίνου.
 Η περαιτέρω πρόοδος των προγραµµάτων ανακύκλωσης µε έµφαση στη διαλογή στην
πηγή και σε συνεργασία µε τα συστήµατα διαχείρισης.
 Η προώθηση των αποφάσεων για τον Περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης των
απορριµµάτων.
 Η αναβάθµιση του στόλου των απορριµµατοφόρων που διαθέτει ο ∆ήµος.
 Οι παρεµβάσεις για την µελέτη και υλοποίηση έργου ανάπλασης του παραλιακού
µετώπου του ∆ήµου που εκτείνεται ανατολικά του κτιρίου του ∆ελφινιού µέχρι την οδό
Αυστραλών Πολεµιστών .
 Η υλοποίηση του έργου για την ανάπλαση του περιφερειακού δρόµου (περιοχή
Γκιουλούµπαση)
 Η επικαιροποίηση και εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης.
 Η προώθηση του έργου κατασκευής των υπόγειων χώρων στάθµευσης.
 Η επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόµων και στην υπόλοιπη πόλη
 Η εκπόνηση µελετών ωρίµανσης αναγκαίων έργων σύµφωνα µε τις νέες κυκλοφοριακές
συνθήκες που διαµορφώνονται.
 Εφαρµογή του σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 Στήριξη των θεσµών αντιµετώπισης κοινωνικού αποκλεισµού (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ,
Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας)
 Η ωρίµανση του έργου για την κατασκευή κτιρίων κοινωνικών δράσεων στην περιοχή
που έχουν χωροθετηθεί ήδη από το ∆ήµο και η δυνατότητα ένταξης τους για
χρηµατοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α.
 Ενίσχυση δοµών των υφιστάµενων κοινωνικών υπηρεσιών
 Η βελτίωση της προβολής των πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων
 Η δηµιουργία Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Πόλης
 Η αναζήτηση χρηµατοδότησης για την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής των
αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ΑΚ Γάλλου που θα δώσουν πνοή στις αθλητικές
υποδοµές στο Ρέθυµνο
 Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων µικρών αθλητικών χώρων στους
οικισµούς του ∆ήµου
 Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο βόρειο τµήµα του ∆ηµοτικού Κλειστού
Γυµναστηρίου(αίθουσα

ενδυνάµωσης-

ιατρείο-

φυσικοθεραπευτήριο

–

αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων- γραφεία ∆.Α.Ο.Ρ.).
 Εκπόνηση µελέτης κοινωνικής κατάστασης ∆ήµου.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Η υποστήριξη της απασχολισιµότητας ευαίσθητων οµάδων (ΑΜΕΑ, γυναίκες,
µονογονεϊκές οικογένειες κλπ) µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων .
 Η ενίσχυση των αναγκαίων µετασχηµατισµών προς την κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας (προγράµµατα εξιδείκευσης στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική)
 Η υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων για την τοπική ανάπτυξη και
απασχόλησηΥποστήριξη της Επιχειρηµατικής εξωστρέφειας
 Προώθηση δικτύωσης και συνεργασιών για την υιοθέτηση καινοτόµων εφαρµογών και
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού συστήµατος παραγωγής /µεταφοράς
τεχνολογίας.
 Αναβάθµιση περιοχών για την υποδοχή δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα.
 ∆ηµιουργία πάρκου έρευνας και Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα
στον τοµέα του πολιτισµού.
 Μελέτη ανάδειξης νέων µορφών απασχολησιµότητας
 Μέτρα σύνδεσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την τοπική οικονοµία και την
απασχολησιµότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
3.1 Γενική Περιγραφή της Υφιστάµενης Εσωτερικής Κατάστασης και
Οργάνωσης
3.1.1

Γενική Εικόνα

Ο ∆ήµος Ρεθύµνου απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά µεταξύ τους µε σκοπό την αποτελεσµατική
διεκπεραίωση των εργασιών και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών των
∆ηµοτών και των επιχειρήσεων του ∆ήµου.
Οι δραστηριότητες του ∆ήµου επικεντρώνονται στα παρακάτω (ενδεικτικά και µη αποκλειστικά):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Υποστήριξη του ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Υποστήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του Προέδρου ∆.Σ και των επιτροπών του.
Υποστήριξη ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής διαφόρων κατηγοριών αλλοδαπών.
Πολιτογράφηση για απόκτηση Ελληνικής Υπηκοότητας από αλλοδαπούς.
∆ιαχείριση ∆ηµοτολογίου-Μ.Αρρένων.
Προετοιµασία και διενέργεια εκλογών (Βουλευτικές-Ευρωεκλογές-∆ηµοτικές-∆ηµοτικά
Συµβούλια Νέων)
∆ιαχείριση Ληξιαρχείου.
Εκτέλεση υπηρεσιών όπως Πολιτικοί Γάµοι, Ονοµατοδοσία οδών κλπ.
Υποστήριξη επιµορφωτικών προγραµµάτων στο Κέντρο Νέων.
Πληροφόρηση νέων
Φροντίζει για την µελέτη και την εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογράφησης στις
προσφερόµενες υπηρεσίες από το δήµο αλλά και την εφαρµογή συστηµάτων
πληροφόρησης σε όλες τις λειτουργίες του
∆ιαχείριση προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας ευπαθών οµάδων, οικονοµικά ασθενών
ή προβληµατικών οικογενειών καθώς και προγράµµατα απεξάρτησης.
∆ιαχείριση προγραµµάτων Ο.Γ.Α
Φύλαξη σχολικών µονάδων του ∆ήµου.
Έλεγχος και παρακολούθηση ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών του ∆ήµου και της
µισθοδοσίας τους.
Οικονοµική διαχείριση.
Λογιστική παρακολούθηση.
Ταµειακός προγραµµατισµός και εκτέλεση ταµειακών πράξεων.
Προϋπολογισµός και απολογισµός.
Είσπραξη τελών και φόρων.
Ενοικίαση δηµοτικών χώρων, ακινήτων και αιγιαλού.
Εκτέλεση και διαχείριση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ Αναγεννησιακό
φεστιβάλ, Καρναβάλι, κλπ).
∆ιαχείριση τουριστικών αξιοθέατων (φρούριο Φορτέτζας).
Τουριστική προβολή της πόλης.
Υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων.
Συµµετοχή σε πάρκα επιχειρηµατικότητας, συνδέσµους (ΒΙΟΠΑ, ΣΕ∆ΗΚ)
∆ιαχείριση ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, ∆ηµοτικής Χορωδίας, Πειραµατικής ∆ηµοτικής
Συµφωνικής Ορχήστρας.
∆ιαχείριση ΚΑΠΗ.
Χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ενηµέρωση
και σφράγιση αυτών όταν συντρέχουν λόγοι.
Εξυπηρέτηση πολιτών από το Κ.Ε.Π του ∆ήµου.
Έλεγχος της στάθµευσης οχηµάτων σε χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης.
Έλεγχος καταλήψεων, οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων.
Έλεγχος διενέργειας διαφήµισης µε αφίσες σε δηµοτικά πλαίσια.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Έλεγχος τήρησης καθαριότητας και ευπρεπισµού.
Έλεγχος κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
Έλεγχος µικροπωλητών.
Έλεγχος σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
Εκτέλεση µεγάλων τεχνικών έργων όπως αστικές αναπλάσεις, δρόµοι, κτίρια
Συντήρηση Υφιστάµενων κτιρίων και ∆ηµοτικών Υποδοµών
Φωταγώγηση δρόµων , πλατειών και πεζόδροµων
Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Έλεγχος και επέκταση της πόλης
Ύδρευση αποχέτευση και βιολογικό καθαρισµό λυµάτων
Μελέτη και ρύθµιση της κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων
Εκµετάλευση ∆ηµοτικών Ακινήτων , οικοπέδων και χώρων στάθµευσης.
Αποκοµιδή και απόρριψη απορριµµάτων
Ανακύκλωση απορριµµάτων
Καθαρισµός ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου
∆ιαχείριση ελεύθερων χώρων, πεζοδροµίων, πεζόδροµων και πρασίνου
∆ιαχείριση Παιδικών χαρών και δηµοτικών χώρων αναψυχής.
∆ιαχείριση ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
Έλεγχος ∆ηµοτικής Περιουσίας
Συντήρηση – επέκταση αστικού και περιαστικού πρασίνου

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο ∆ήµος Ρεθύµνης θεωρείται ένας µεσαίου µεγέθους
οργανισµός, ο οποίος λόγω της πληθώρας των αρµοδιοτήτων έχει αυξηµένη πολυπλοκότητα.
Προκειµένου δε να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προσφεροµένων
υπηρεσιών απαιτεί συνεχή διοικητική αναδιοργάνωση, αυξηµένη χρήση πληροφοριακών και
τεχνολογικών λύσεων, συνεχή κατάρτιση και βελτίωση του προσωπικού.
3.1.2 Υφιστάµενο Οργανόγραµµα του Ο.Τ.Α Ρεθύµνης
Το οργανόγραµµα υπηρεσιών του ∆ήµου έχει ως εξής:
Στα ακόλουθα περιγράφονται οι σχετικές λειτουργίες υπό τη µορφή αρµοδιοτήτων και
λειτουργιών των σχετικών ∆ιευθύνσεων – Τµηµάτων παρέχοντας µία αναλυτική εικόνα των
Υπηρεσιών του ∆ήµου
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
1.Γραφείο Ιδιαιτέρου Γραµµατέα (µετακλητός)
2.Γραφείο Αντιδηµάρχων
3.Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και Συνεργατών
4.Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
5.Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
6.Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού (δεν έχει στελεχωθεί)
7.Γραφείο Πολιτισµού - Εικαστικών
8.Γραφείο Τουρισµού
9.Γραφείο Αδελφοποιήσεων
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο ∆/νσης
Γραφείο Γραµµατείας
1ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
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1.Γραφείο Προϊσταµένου
2.Γραφείο Πρωτοκόλλου-∆ιεκπεραίωσης - Αρχείου
3.Γραφείο Γραµµατείας ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4.Γραφείο ∆ακτυλογραφήσεων και Αρχείου ∆ηµ. Συµβουλίου
5.Γραφείο Γραµµατείας ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
6.Γραφείο Μηχανογράφησης -Μηχανοργάνωσης
7.Γραφείο Προσωπικού
8.Γραφείο αλλοδαπών και µετανάστευσης
9.Γραφείο ∆ηµοτολογίου-Μητρώων -Εκλογών
10.Γραφείο Ληξιαρχείου-Πολιτικών Γάµων
11.Γραφείο Νεότητας
12.Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας
13.Γραφείο Κλητήρων –Θυρωρών
14.Γραφείο διευκόλυνσης ατόµων µε αναπηρίες
15..Γραφείο Σχολικών Φυλάκων
2.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
1.Γραφείο Προϊσταµένου
2.Γραφείο Εσόδων
3.Γραφείο Λογιστηρίου
4.Γραφείο µισθοδοσίας
5.Γραφείο Ειδικού Ταµία
6.Γραφείο Εισπρακτόρων
7.Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος
8.Γραφείο Προµηθειών και αποθήκης
3.ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. Γραφείο Προϊσταµένου
2. Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών
3. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
∆ .∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο ∆/νσης
Γραφείο Γραµµατείας
1.ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ
1.Γραφείο Προϊσταµένου
2.Γραφείο µελετών-επίβλεψης έργων οικοδοµικών - οδοποιίας
3.Γραφείο µελετών-επίβλεψης Η/Μ έργων
4.Γραφείο κυκλοφοριακών θεµάτων
5. Γραφείο ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων
6.Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
7. Γραφείο κατασκευής και συντήρησης έργων
8.Γραφείο ηλεκτρολογικών –µηχανολογικών έργων
9.Γραφείο πράσινου, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
10.Γραφείο συντήρησης επέκτασης πράσινου
2.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Λειτουργεί ως γραφείο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω
του ότι δεν έχει στελεχωθεί µε το κατά νόµο προσωπικό ώστε να λειτουργεί ως τµήµα)
1.Γραφείο Προϊσταµένου
2.Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών
3.Γραφείο οικοδοµικών αδειών
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3.ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.Γραφείο προϊσταµένου
2.Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων
3.Γραφείο σάρωσης κοινόχρηστων χώρων (δρόµων –πλατειών κλπ)
4.Γραφείο Νεκροταφείου
5.Γραφείο κίνησης ,Επισκευής µηχανηµάτων - οχηµάτων
4.ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (∆εν έχει στελεχωθεί)
1.Γραφείο Προϊσταµένου
2.Γραφείο Γραµµατείας
3. Γραφείο Μελετών επιβλέψεων έργων
4.Γραφείο αρχαιολογικής τεκµηρίωσης
Ε. ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γραφείο ∆/νσης
Γραφείο Γραµµατείας –Εσωτερικής Υπηρεσίας
1.ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1.Γραφείο Πρ/νου
2 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
1.Γραφείο Πρ/νου
Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λειτουργεί ως Γραφείο του Οικονοµικού Τµήµατος για το
λόγο ότι δεν είναι στελεχωµένο µε τον απαιτούµενο από το νόµο αριθµό υπαλλήλων ώστε να
λειτουργεί ως ∆ιεύθυνση.

3.1.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
1. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύµνης (∆.Ε.Υ.Α.Ρ)
2. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνου (Κ.Ε.∆Η.Ρ.)
3. ∆ηµοτικό Θέατρο Ρεθύµνης (∆Η.ΘΕ.ΡΕ)
4. Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης (υπό διαδικασία συγχώνευσης µε
την Κ.Ε.∆Η.Ρ.)
5. ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ρεθύµνης
2. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Ρεθύµνου (ΚΑΠΗ)
3. ∆ηµοτική Φιλαρµονική-∆ηµοτικό Ωδείο
4. ∆ηµοτική Χορωδία
5. Πειραµατική ∆ηµοτική Συµφωνική Ορχήστρα
3.1.4 Γενικά Στοιχεία Ανθρώπινου ∆υναµικού
Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
1
2

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2
0

Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ΕΥΑΡ
Κ.Ε.∆Η.Ρ.
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί
ΚΑΠΗ
∆.Α.Ο.Ρ.
∆ηµοτική Φιλαρµονική -∆ηµοτικό
Ωδείο
∆ηµοτική Χορωδία
Πειραµατική ∆ηµοτική Συµφωνική
Ορχήστρα
∆ηµοτικό Θέατρο
Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας- ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λ.
Κανακάκις
∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

109

19

124
0
0
36
15
6
1

12
98
41
10
8
10
7

0
0

0
1

0
0

0
3

0
294

0
228

Σηµείωση:
∆εν περιλαµβάνονται το εποχικό προσωπικό υπηρεσίας καθαριότητας, υπηρεσίας πρασίνου κλπ
που συνήθως προσλαµβάνεται µε οκτάµηνες συµβάσεις.
∆εν περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εξωτερικού συνεργάτη
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3.1.5 Γενικά Οικονοµικά στοιχεία και Ακίνητη Περιουσία
3.1.5.1 Συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία ετών 2005-2007
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού και αναµορφώσεων αυτού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008

ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
2008

9.979.842,69
10.364.901,53
9.129.013,12
11.423.871,40

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α
(ΟΛΑ τα
υπόλοιπα
τακτικά έσοδα,
π.χ από ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
5.355.382,59
6.550.639,27
6.940.875,66
8.240.864,47

ΕΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2005
2006
2007
2008

13.263.584,52
15.255.066,96
19.102.655,82
22.137.859,02

35.559.350,05
55.486.889,86
53.455.076,56
50.276.782,26

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

37.062.002,65 550.000,00 52.947.227,73
56.533.019,80 882.000,00 74.330.560,60
61.176.981,73 1.119.291,74 78.366.162,25
57.434.767,95 4.561.759,58 81.661.263,40

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
4.096.170,19
3.584.073,81
5.523.575,26
8.642.406,95

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

28.122,97
4.529,97
284.854,61
604.215,17

52.947.227,73
74.330.560,60
78.366.162,25
81.661.263,40

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
(ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α )
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
2008

8.427.344,64
8.920.925,70
9.297.022,25
10.849.250,57

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α
(ΟΛΑ τα
υπόλοιπα
τακτικά έσοδα,
π.χ από ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
5.880.405,17
6.417.638,60
6.599.845,18
7.453.540,98

147

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

11.744.969,15
8.031.001,30
10.203.724,57
16.457.413,03

1.492.844,77
5.018.702,33
2.731.760,97
4.561.808,61

27.545.563,73
28.388.267,93
28.832.352,97
39.322.013,19
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ΕΞΟ∆Α (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ)
ΕΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2005
2006
2007
2008

12.232.326.09
12.293.840,73
12.863.180,10
16.103.372,01

5.906.888,73
4.728.596,29
4.366.890,63
7.411.653,13

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
3.599.986,88
3.214.956,53
2.695.764,22
7.387.511,81

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

-

21.739.201,70
20.237.393,55
19.925.834,95
30.902.536,95

ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
6.436.575,15
2006
6.366.592,21
2007
6.092.846,12
2008
7.964.563,23

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
5.295,00
1.404,20
-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
1.285.762,54
29.838,99
2006
1.760.319,27
39.915,68
2007
2.134.318,72
45.220,14
2008
2.391.953,49
11.199,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
84.186,37
41.124,49
2006
123.441,28
157.314,88
2007
53.280,60
1.228.108,03
2008
225.104,95
970.344,07
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
2.495.257,80
658.556,00
2006
2.354.790,51
642.540,30
2007
2.689.481,96
147.990,01
2008
3.296.207,40
383.759,02
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - Α∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
154.443,79
2006
389.893,23
2007
3,808,00
2008
1.499,99
2.618,00
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
982.763,47
4.951.510,57
2006
967.735,92
3.435.888,67
2007
1.112.657,71
2.924.531,07
2008
1.299.602,46
6.032.452,30

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
511.919,43
2006
451.660,36
2007
458.235,04
2008
578.084,78

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
66.119,89
42.532,01
8.056,74
11.280,74

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
2006
2007
2008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
600,00
2006
3.249,74
17.591,82
2007
8.800,00
2008
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
125.223,26
2006
118.208,88
2007
130.165,58
2008
184.001,85
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
2005
310.038,07
2006
147.842,56
2007
192.194,37
2008
162.353,86

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
-

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
1.515,50
376,64
-
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3.1.5.2 Ακίνητη Περιουσία ∆ήµου και Βασικών Νοµικών Προσώπων
Ακίνητη Περιουσία ∆ήµου Ρεθύµνης για Επιχειρησιακό σχέδιο

2007
Αξία Κτήσης σε
ΕΥΡΩ
Σύνολο Ακινητοποιήσεων στο Ισολογισµό
Από τα οποία
Σύνολο Αξίας Κτήσεως Οικοπέδων Γηπέδων
Οδοί / Οδοστρώµατα
Αγροί
Κτίρια Γραφείων-Καταστ-ΟικιώνΣχολείων

Αναπόσβεστη
Αξία σε ΕΥΡΩ

345.163.943,30 333.507.819,11

190.272.019,15 190.272.019,15
5.728.463,75
3.482.097,69
104.283.470,40 104.283.470,40
11.024.742,56

7.370.036,92

Τα κυριότερα ακίνητα του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι:
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
ΤΜ

ΕΙ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΗ

∆/ΝΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΗ

∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
33000
∆.∆ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
8275
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

50,08
49,6
112
104
514,5

∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
103,3
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
1000
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
500
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
56
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
640
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
90
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
48
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
60
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
64
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
250
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
1400000
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
500000
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
350000
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
4000
∆.∆ ΑΡΜΕΝΩΝ
1200
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
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112
48
25
6000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 30ΤΜ ΠΡΩHΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 300ΤΜ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 35Τ Μ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ & ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ & ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ & ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 20ΤΜ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ
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ΕΙ∆ΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
1000
∆.∆ ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ
3650
∆.∆ ΚΟΥΜΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
∆.∆ ΚΟΥΜΩΝ
1941
∆.∆ ΚΟΥΜΩΝ
63

ΚΤΙΣΜΑ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆.∆ ΚΟΥΜΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΧΡΗΣΗ

∆/ΝΣΗ
∆.∆ ΟΡΟΥΣ
∆.∆ ΟΡΟΥΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΤΙΣΜΑ
ΚΤΙΣΜΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΕΡΝΑ ΠΗΓΗ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΠΗΓΑ∆Ι

ΧΡΗΣΗ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

22,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

∆.∆ ΟΡΟΥΣ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΤΜ
4000
19,74
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
15,00
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
15,00
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
100,00
700,00
700,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.100,00
7.080,00
30,00

∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ
∆.∆ ΚΑΣΤΕΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 100ΤΜ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ

∆.∆ ΚΑΡΕ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

∆/ΝΣΗ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ
∆.∆ ΚΑΡΕ

ΤΜ
270.530,00
245.760,00
151.270,00
800,00
47.450,00
2.000,00
2.000,00
410,00
170,00

∆.∆ ΚΑΡΕ

638,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 297ΤΜ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

∆.∆ ΣΕΛΛΙ
ΕΙ∆ΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆/ΝΣΗ
∆.∆ ΣΕΛΛΙ

ΤΜ
100.000,00
∆.∆ ΠΡΑΣΣΙΕΣ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
∆.∆ ΠΡΑΣΣΙΕΣ
29,70
∆.∆ ΠΡΑΣΣΙΕΣ
60,00
∆.∆ ΠΡΑΣΣΙΕΣ
200,00
∆.∆ ΠΡΑΣΣΙΕΣ
13.500,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
4.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
400,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
920,00

151

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 80ΤΜ ΤΟΠ. ΣΥΜΗ
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970,00
80,00
1.000,00
64,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
177,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
1.140,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
87.500,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
15.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
227.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
120.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
61.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
14.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
21.000,00
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
690,00
ΜΥΛΩΝ
500,00
ΚΑΠΕ∆ΙΑΝΩΝ
500,00
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
ΧΥΤΑ
ΧΥΤΑ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΗ

59
24
22.500,00
45.000,00
967.000,00
400.000,00
2.750.000,00
228,00
80,00
58.000,00
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ (ΑΘΑΝΑΤΟΣ)
250.000,00
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ (ΑΘΑΝΑΤΟΣ)
Τ.∆. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΤΜ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Ο.Τα.449Α Ι∆.05)
495

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
(Ο.Τα 420Α Ι∆.09)

563

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ο∆ΟΣ ΠΑΣΤΕΡ

9587

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

5 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
∆.∆ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ
∆.∆ ΜΑΡΟΥΛΑ

ΓΑΛΛΟΥ

3230

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΛΟΥ

1379

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΛΟΥ

1129

15 ∆ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ
ΟΤ 486,487

60000
3596
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ΚΟΙΝ ΠΗΓΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 65ΤΜ ΠΡΩΝ ΚΟΙΝ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤ. 70
ΤΜ

2400Μ ΚΤΙΣΜΑ(ΕΝΕΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
7 ∆ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
13 ∆ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ
14 ∆ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
∆ΑΣΟΣ
∆ΑΣΟΣ

∆ΗΜ ΚΗΠΟΣ

∆ΑΣΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ
ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΠΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΑΜΠΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΗΓ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΛΑΤΕΙΑ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΥΠΗΤΗ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΥΠΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΑ (Ν,Ε,Ο)

1713
5801
1653
519
2562
7200
16108
95523
249635

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 100ΤΜ ΚΕΝΟ &50ΤΜ ΠΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

73482

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Λ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80

11210
606

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

Ο∆ΟΣ ΜΕΛΙ∆ΟΝΗ

150

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 1500ΤΜ
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 240ΤΜ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2Α

70

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 40ΤΜ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΑΧΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

40

∆ΑΣΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ&ΧΕΙΜΑΡΑΣ 362
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
70
ΙΝ ΑΓ ΛΑΖΑΡΟΥ
70
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ (Ο.Τ
420)
250

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΚΟΥΜΠΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ(ΟΤ
3822)
655

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΟΤ 487 929

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

Ο∆ΟΣ ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ

914

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ3

543

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
ΚΤΙΣΜΑ ΣΕ ΟΡΟΦΟ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 960 ΤΜ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΤΙΣΜΑ 70ΤΜ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
ΚΤΙΣΜΑ 113ΤΜ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

300 ΚΤΙΣΜΑ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
ΚΤΙΣΜΑ 443ΤΜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΚΤΙΣΜΑ 532ΤΜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

507
406
529

ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (∆ ΝΙΚ
ΦΩΚΑ)

10108

ΚΤΙΣΜΑ 450,00 ΤΜ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΡΙΑ

45080

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΤΙΣΜΑ 50ΤΜ

ΗΓ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΠΡΩΗΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο)

20400

ΚΤΙΣΜΑ 400ΤΜ ∆ΗΜ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΤΙΣΜΑ 1600ΤΜ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΟΥΡΑ ΜΙΣΙΡΙΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ

16000
4000

ΜΟΑΤΣΟΥ
ΠΡΙΣΚΟΣΟΡΙ∆Η
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ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΚΤΙΣΜΑ 4200ΤΜ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ
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ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

5198

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 17 (ιδιοκτ.07)

198,58

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Λ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

4228

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ

7450
11500
2000

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 17 (ιδιοκτ.029)

246,95

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 17 (ιδιοκτ.030)

741,76

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 10

44,95

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 10

450,86

ΟΠΟΥ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 514,98ΤΜ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο + ΕΡΕΙΠΙΟ

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ

ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 12

1198,64

ΟΠΟΥ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 738,32 ΤΜ

ΟΠΟΥ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 261,32 ΤΜ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
500
ΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 70ΤΜ
Ο∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ∆ΩΝ
ΚΤΙΣΜΑ
∆ΗΜ ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ Ο∆ΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗ
50
Οι εκτάσεις των ∆.∆ είναι κατά εκτίµηση σύµφωνα µε τις δηλώσεις των Προέδρων ∆.∆
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3.1.6

Μηχανολογικός εξοπλισµός ∆ήµου Ρεθύµνου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΜ 51301

LANDINI SPA

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
MC CORMICK F60® ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΚ

ΒΒΡ 154

KAWASAKI

KAZE-R

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΒΑ

ΒΒΡ 155

KAWASAKI

KAZE-R

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΚΗΙ 4461

TOYOTA

HILUX

ΚΗΙ 4462

NISSAN

PICK-UP

ΚΗΙ 4464

MERCEDES

1834S

ΚΗΙ 4470

MERCEDES

1823K

ΚΗΙ 4939

VOLVO

FLH4X2R

∆ΙΚΥΚΛΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΚΟΙΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΚΗΙ 4943

MERCEDES

814D

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΗΙ 4954

NISSAN

PICK-UP

ΚΗΙ 4964

MAN

18285

ΚΗΙ 4967

MERCEDES

1722S

ΚΗΙ 4975

RENAULT

KANGOO

ΚΗΙ 4976

NISSAN

KE1111

ΚΗΙ 4977

FIAT

DOBLO

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
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ΒΑ
ΠΚ
ΒΑ
ΠΚ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΌ 01-01-2007
ΕΩΣ 31-12-2007

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΌ 01-01-2008
ΕΩΣ 31-12-2008

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΌ 01-012007 ΕΩΣ
31/12/2007

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΌ 01-012008 ΕΩΣ
31/12/2008

67,83

0

124,68

124,68

120,32

24,99

4,77

9,74

489,07

142,95

148,76

354,72

138,02

450,77

603,44

1177,31

565,95

662,57

1128,14

2305,47

16831,4

8.241,23

4130,38

7421,73

20014,07

9.238,53

9931,59

21.210,58

830,68

2.153,78

622,27

1829,24

2923,1

8.574,88

3007,59

4651,67

288,72

721,92

1392,59

2556.47

13706,89

14.552,98

7966,97

16.506,51

3941,98

7.367,95

2090,34

3.337,90

344,5

36,19

432,09

827.79

3377,52

738,53

1335,97

2421.35

165,01

0,00

244,59

574,57
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ΚΗΙ 4978

NISSAN

ΚΗΙ 4979

NISSAN

ΚΗΙ 9351

IVECO

ΚΗΙ 9357

ΚΗΙ 9360

ΚΗΙ 9361

ΚΗΙ 9362

IVECO

ISUZU

MERCEDES

ΜΑΝ

ΚΗΙ 9366

FORD

KHI 9367

FORD

ΚΗΥ 4402

MERCEDES

ΚΗΥ 4419

MERCEDES

ΚΗΥ 4420

MERCEDES

ΚΗΥ 4421

MERCEDES

ΚΗΥ 4423

MERCEDES

ΚΗΥ 4425

MERCEDES

PICK UP D22 EXTRA
KA
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ
TL110.35
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
A1LM01 (ML150E24
4X2)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
A1LM01(150E22
4X2) EUROCARGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
NPQR 75
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1922K/38
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
TGS 2644
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
RANGER
ΟΧΗΜΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
RANGER
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1726L
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΕΚΚΕΝ. ΒΟΘΡΩΝ
2226L
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΚΟΙΝΟ
809K
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
LPKF608
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1628
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1936K
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ

ΚΗΥ 4429

OPEL

KADETT

ΚΗΥ 4450

MERCEDES

2024K/38

ΚΗΥ 4457

MERCEDES

2024K

ΠΚ
ΠΚ

ΠΚ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΚ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΚ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΚ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
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ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ
ΠΚ

ΣΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΚ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΚ

ΚΟΙΝΟ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) ΠΚ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΚ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΠΚ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΣΕ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

780,44

18,00

429,44

913,95

41,23

0,00

484,78

1343,03

5540,52

5.253,54

11149,08

21.733,84

3758,79

9.330,73

14159,03

24.662,90

297,5

0,00

236

739,35

4615,96

1930,52

6409,55

13.804,47

0,00

346,48

0,00

10.318,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,18

1362,54

10880,91

4414,27

6.241,94

678,3

0,00

30,03

3650,46

133,55

151,47

128,16

520,68

8092,88

14.017,72

5390,07

25.043,84

11519,45

23.759,57

17,67

0,00

169,31

213,87

17678,76

11.597,43

10932,94

19.611,36

17458,52

9.057,06

12658,03

23.077,64

577,76

1.371,33
463,34
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ΠΡΕΣΣΑ
ΚΗΥ 4468

RENAULT

FB30A4

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 4492

FIAT

PUNTO 85

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΥ 4494

FIAT

FIORINO

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 4495

FIAT

FIORINO

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9779

MERCEDES

609D

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΗΥ 9781

MERCEDES

1823K

ΚΟΙΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΒΑ

ΚΟΙΝΟ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) ΒΑ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΒΑ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΒΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ

ΠΚ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΚ

ΚΟΙΝΟ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) ΠΚ

L50-095/2

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

CASE

580G

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΚ

ΜΕ 29965

CASE

1835B

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΚ

ΜΕ 34999

CATERPILLAR

928F

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΚ

ΜΕ 88724

JCB

4CX-4WS-SM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΚ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΗΥ 9799

MERCEDES

124

ΜΕ 104081

NISSAN

ΜΕ 29957

ΡΕΗ 749
ΡΕΚ 316
ΡΕΜ 132

HONDA
HONDA
LUOYANG
NORTHER

ΡΕΜ 284

PIAGGIO

ΡΕΡ 258

LUOYANG
NORTHER

ΡΕΡ 259

LUOYANG
NORTHER

ΡΕΡ 260

LUOYANG
NORTHER

ASTRA GRAND
ASTRA GRAND

∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΚ

∆ΙΚΥΚΛΟ

DAYANG 100

∆ΙΚΥΚΛΟ

APE TM P703

ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

DAYANG 100
DAYANG 100
DAYANG 100

∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
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1682,2

1.898,05

812,94

1303,76

2674,91

194,50

237,35

333,23

511,32

181,76

432,86

809,73

391,7

347,43

388,07

732,84

1172,28

4.818,11

986,85

2070.88

29811,78

13.505,31

9717,46

19.336,89

673,5

1.999,30

863,86

1.918,31

6396,13

8.235,87

288,76

1355,75

10667,61

1245,77 0,00

127,19

59,5

69,02

31,39

51,82

208,25

80,00

462,25

462,25

3795,37

1125,47

1016,21

3074,72

343,31

259,17

52,91

94,90

658,51

215,99

43,5

70,13

294,63

193,40 0,00

586,67

584,66

336,55

602,28

10

0,00

20,82

48,94

235

169,97

7,88

70,76

512,69

0,00

31,2

49,28

0,00
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ΡΕΤ 288

LUOYANG
NORTHER

DAYANG 100A

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΒΣ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΡΕΧ 325

KWANG YANG

S5

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΒΑ

ΡΕΧ 326

HONDA

ASTRA GRAND

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΒΑ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΑ

ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΡΕΧ 327

HONDA

ASTRA GRAND

∆ΙΚΥΚΛΟ

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΣΥΝΟΛΑ
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50,1
353,01

118,01

79,79

82,00 0,00

262,29
0,00

0

80,00

19,84

46,15

170,77

147,98

43,68

138,87

194.556.10

177.214,50

122.178,00 246.766.32
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3.1.7 Μηχανογράφηση υπηρεσιών ∆ήµου Ρεθύµνου
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι πλήρως µηχανογραφηµένες. Ο ∆ήµος Ρεθύµνου
διαθέτει δίκτυο ∆οµηµένης καλωδίωσης και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις θέσεις εργασίας
του προσωπικού. Η τεχνική υποστήριξη της υποδοµής ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Προληπτική Συντήρηση της τεχνικής υποδοµής γίνεται από τον Υπεύθυνο Πληροφορικής του
∆ήµου όσον αφορά τον εξοπλισµό (hardware) και το software. Επιπλέον ο ∆ήµος έχει συνάψει
σύµβαση συντήρησης – υποστήριξης µε τις εταιρίες που έχουν προµηθεύσει τα προγράµµατα της
Οικονοµικής – ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας. (OTS – Alfaware –ECM κλπ)..
Η Οικονοµική Υπηρεσία εφαρµόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ (Π∆ 315/99) και η
οικονοµική διαχείριση γίνεται µε το Οικονοµικό διαχειριστικό σύστηµα Ο.Τ.Α. της εταιρίας
ALFAWARE. Η διαχείριση του ∆ηµοτολογίου – Μητρώου Αρρένων – Εκλογικών καταλόγων
και Ληξιαρχείου γίνεται µέσω εφαρµογών της εταιρίας Ο.T.S. Η διαχείριση των έργων της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γίνεται µέσω της εφαρµογής «προκοστολόγηση» της εταιρίας
A.C.E Η διαχείριση µητρώου Αλλοδαπών γίνεται µέσω της εφαρµογής της εταιρίας ∆.Α.Ε.Μ.
Ο ∆ήµος διαθέτει σύνδεση µε βάσεις νοµικών πληροφοριών (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ), και µε το
Εθνικό Τυπογραφείο (µέσω συνδροµής) για την εξεύρεση πάσης φύσεως δηµοσιευµάτων ΦΕΚ
κλπ. Μέσω κωδικών χρηστών (password) έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Όλοι
οι χρήστες έχουν επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο και έτσι µπορούν να αντλούν πληροφορίες από
χρήσιµες ιστοσελίδες πληροφοριών και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο . Στα πλαίσια της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ∆ήµου Ρεθύµνου υλοποιούνται έργα τα οποία έχουν ενταχθεί
και χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και από
το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 . Στα πλαίσια των έργων αυτών έχει αναπτυχθεί η ιστοσελίδα του
∆ήµου, µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες και πληροφορίες στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις . Στο ∆ήµο επίσης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λογισµικό σύστηµα
παρακολούθησης αιτηµάτων πολιτών, διαχείρισης αδειών καταστηµάτων, ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, εφαρµογή διαχείρισης αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής, εφαρµογή αποστολής SMS για την ενηµέρωση των δηµοτών αναφορικά µε τα
αιτήµατα που υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου, εφαρµογή δωρεάν
τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον ∆ήµο µέσω Ιντενετ (VoIP). Έχει ολοκληρωθεί επίσης το έργο
«Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνου» (GIS) που αφορά
προµήθεια λογισµικού, εξοπλισµού καθώς και την ανάπτυξη εφαρµογών για τη διαχείριση και
ενηµέρωση πολεοδοµικών/ χωροταξικών δεδοµένων, ψηφιοποίηση χαρτών και σχεδίων. Μέρος
των στοιχείων της βάσης Γεωγραφικών Πληροφοριών του ∆ήµου θα διατίθενται στους πολίτες
µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου,. Ο εξοπλισµός µηχανογράφησης (hardware) των υπηρεσιών
του ∆ήµου , περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ Η/Υ (SERVER)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ (PC)
ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΓΡΑΦΟΙ (PLOTERS)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
PROJECTOR
ΤΗΛΕΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ (FAX)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
VIDEO
STEREO
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4
115
59
1
12
2
30
1
1
1
25
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3.2 Περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και των
Νοµικών προσώπων του

3.2.1

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.2.1.1 Γενική περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η διάρθρωση της διοίκησης του ∆ήµου Ρεθύµνου έχει ως εξής σύµφωνα µε τον ισχύοντα
οργανισµό:
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
1. Ιδιαίτερος Γραµµατέας ( µετακλητός)
∆εν παρεµβάλλεται στην οργανωτική και βαθµολογική κλίµακα και η θέση του δεν έχει
αντιστοιχία µε τη θέση της κλίµακας αυτής, αλλά υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική
εξάρτηση του ∆ηµάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.
2. Γραφείο Αντιδηµάρχων
1. Γραµµατεία Αντιδηµάρχων
α. Τηρεί το ηµερήσιο πρόγραµµα ενεργειών, υποχρεώσεων, επαφών, συνεργασιών,
επισκέψεων, τηλεφωνηµάτων κλπ των Αντιδηµάρχων.
β. ∆ιεξάγει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδηµάρχων και τηρεί το προσωπικό τους
Αρχείο.
3. Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες.
Η υπηρεσιακή τους σχέση είναι όπως του ιδιαίτερου Γραµµατέα.
α.Ασκούν επιτελικά καθήκοντα χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.
β. Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες γραπτά ή προφορικά για
συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
γ.Το Συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.
4.Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
α. Τηρεί το ηµερήσιο πρόγραµµα ενεργειών, υποχρεώσεων, επαφών, συνεργασιών,
επισκέψεων, τηλεφωνηµάτων κ.λ.π. του ∆ηµάρχου.
β. ∆ιεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί το προσωπικό του
Αρχείο.
γ. Φροντίζει για την οργάνωση των εκδηλώσεων του ∆ήµου (εορτών, συσκέψεων,
συγκεντρώσεων), καταρτίζει τα προγράµµατα, καθορίζει τον τρόποι που θα διεξαχθούν
οι εκδηλώσεις, , το µοίρασµα των προσκλήσεων και καθορίζει γενικά τον τρόπο που θα
διεξαχθούν οι εκδηλώσεις, τηρεί δε καταλόγους µε ονόµατα και διευθύνσεις
Οργανώσεων, Σωµατείων, διακεκριµένων ατόµων, Αρχών κ.λ.π.
δ. Ενηµερώνει το ∆ήµαρχο για τις τελετές που οργανώνουν άλλες Αρχές και Σωµατεία και τις
εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση του.
ε. ∆έχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές παραπόνων των πολιτών και σε συνεργασία µε
τα αρµόδια τµήµατα δίνει τις σχετικές πληροφορίες στους παραπονούµενους.
στ. ∆ακτυλογραφεί τα έγγραφα που συντάσσει ο ∆ήµαρχος και τηρεί Αρχείο όλων των
εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
ζ. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του ∆ηµάρχου.
η. Μεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτών, δηµοσίων φορέων, Μέσων γενικής
ενηµέρωσης κ.λ.π.
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θ.

Φροντίζει για την έκδοση και διάθεση Ενηµερωτικών ∆ελτίων και γενικά εντύπων εκ
µέρους του ∆ήµου.
ι. Παρακολουθεί τον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο, παρακολουθεί όλα τα θέµατα που
αφορούν την πόλη, ενηµερώνει σχετικά τον ∆ήµαρχο και συντάσσει σύµφωνα µε τις
οδηγίες του και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες τις αναγκαίες ενηµερωτικές
απαντήσεις.
ια. ∆ιοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου, όταν προκύπτουν θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας και
διευκολύνει τους δηµοσιογράφους στην παροχή ειδήσεων και πληροφοριών σε
συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο.
ιβ. ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο ∆ήµαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν
ανήκει στην αρµοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του ∆ήµου.
5. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
α. Παρακολουθεί τις δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου και παρίσταται για την υποστήριξη
των δηµοτικών συµφερόντων.
β. Γνωµοδοτεί για θέµατα πάσης φύσεως που τίθενται σ’αυτόν από τον ∆ήµαρχο, τους
Αντιδηµάρχους, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και γενικά τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου και των Επιχειρήσεων µε µορφή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή
Ιδιωτικού ∆ικαίου και πάντοτε στα πλαίσια του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
γ. Τηρεί αρχείο δικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου και των δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν το ∆ήµο.
δ. επεξεργάζεται από νοµικής απόψεως τα συµβόλαια και τα συµφωνητικά .

6. Γραφείο Αναπτύξεως και Προγραµµατισµού
α. Παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη της πόλης γενικά σε σύγκριση και µε άλλες πόλεις
και περιοχές, εντός και εκτός της χώρας, και ενηµερώνεται για αναπτυξιακές δράσεις και
µεθόδους που εφαρµόζονται.
β., Μελετά τους επί µέρους τοµείς της ζωής των δραστηριοτήτων της πόλης.
γ. παρακολουθεί τα Κοινοτικά, τα Εθνικά, Περιφερειακά , Τοπικά και πάσης άλλης φύσεως
Προγράµµατα και διερευνά κάθε πιθανότητα εκµεταλλεύσεως τους.
δ. Εισηγείται σε συνεργασία και µε τις άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου την υποβολή αιτήσεων
ή προτάσεων εκ µέρους του για τη συµµετοχή του στα ανωτέρω Προγράµµατα, τις οποίες
συντάσσει, προωθεί, παρακολουθεί µέχρι της υλοποιήσεως τους.
ε. Εισηγείται γενικότερα Μελέτες, Έργα και λοιπές αναπτυξιακές δράσεις σε όλους τους
τοµείς της ζωής της πόλης και οργανώνει τα αναγκαία δεδοµένα για την τεκµηρίωση τους.
7. Γραφείο Πολιτιστικών και Εικαστικών θεµάτων.
α. Παρακολουθεί τα σύγχρονα πνευµατικά ρεύµατα και ενηµερώνεται για την εξέλιξη τους.
β. Συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο και τους άλλους πνευµατικούς και πολιτιστικούς φορείς
της πόλης.
γ. Εισηγείται για τον προγραµµατισµό των επί µέρους πνευµατικών-πολιτιστικών και
εικαστικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου και µεριµνά για την οργάνωση και την επιτυχή
πραγµατοποίηση τους.
8. Γραφείο Τουρισµού
α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Τουριστικού φαινόµενου τόσο σε διεθνή όσο και σε τοπική
κλίµακα (πόλη, νοµός, Κρήτη, χώρα).
β. Μελετά τις δυνατότητες ορθής τουριστικής ανάπτυξης της πόλης γενικά και κατά τοµείς,
ιδιαίτερα τις νέες µορφές.
γ. Μελετά τις δυσµενείς επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισµού στο περιβάλλον και
γενικότερα στην ποιότητα ζωής στην πόλη και ευρύτερα στον τόπο.
δ. Παρακολουθεί το θέµα της προβολής του Ρεθύµνου, ως πόλης και ευρύτερης περιοχής και
εισηγείται συγκεκριµένους τρόπους, µεριµνά δε για την πραγµατοποίηση τους (εκδόσεις,
Εκθέσεις κ.λ.π.).
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ε. Συνεργάζεται µε τους τουριστικούς παράγοντες τον ΕΟΤ για την από κοινού αντιµετώπιση
των π[προβληµάτων που προκύπτουν και την προώθηση αναπτυξιακών στόχων.
στ. Εισηγείται σε συνεργασία και µε τις άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου τους τουριστικούς
φορείς και τον ΕΟΤ, συγκεκριµένες Μελέτες, έργα, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις που
αποβλέπουν στην ορθή ανάπτυξη του Τουρισµού στον τόπο.
9. Γραφείο Αδελφοποιήσεων
α.Φροντίζει για την ανάπτυξη των δεσµών µε τις πόλεις που έχουν ήδη αδελφοποιηθεί µε το
∆ήµο µας.
β. Μελετά και συντονίζει τις διαδικασίες αδελφοποίησης του ∆ήµου µας µε άλλες πόλεις.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει σ’ αυτό ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου.
β. Ενεργεί την αλληλογραφία του Προέδρου.
γ. Καθορίζει τις ώρες και ηµέρες που ο Πρόεδρος δέχεται επιτροπές, πολίτες και
υπηρεσιακού παράγοντες του ∆ήµου.
δ. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα που εισάγονται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.

3.2.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών:
-ελέγχει τον συνολικό οργανισµό, χαράσσει πολιτικές κατευθύνσεις, εκτελεί
όλες τις βασικές δραστηριότητες του ∆ήµου
-ασκεί τον πλήρη οικονοµικό και ταµειακό έλεγχο του ∆ήµου
-φροντίζει για τη µελέτη και την εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογράφησης
στις προσφερόµενες υπηρεσίες από το ∆ήµο αλλά και την εφαρµογή
συστηµάτων πληροφόρησης σε όλες τις λειτουργίες του
-Εκτελεί κάθε εργασία σχετική µε την άσκηση ∆ηµοτικής Πρόνοιας και
αντίληψης, επεξεργάζεται και προτείνει τα µέτρα που πρέπει να παρθούν σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις περίθαλψης οικονοµικής ενίσχυσης κλπ
-αναπτύσσει κάθε µορφής δραστηριότητα που έχει σχέση µε την επιµόρφωση
των νέων µέσα από την λειτουργία τµηµάτων µουσικής, ζωγραφικής,
θεάτρου, χορού κλπ
-παρέχει στους νέους όλες τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για
κάθε δραστηριότητά τους.
1. Γραφείο ∆/ντή
α. Προΐσταται των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
β. Επιβλέπει, µεριµνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των τµηµάτων.
γ. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους από τους οποίους ενηµερώνεται για την πορεία
των εργασιών τους και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για την ταχύτερη υλοποίηση.
δ. Επιβλέπει γενικά τη συνολική πορεία των ∆ιοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων.
ε. Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αµοιβαίας
κατανόησης µεταξύ του προσωπικού καθώς και για την διατήρηση της συνοχής της
Υπηρεσίας.
στ. παραλαµβάνει και χρεώνει αντίστοιχα για κάθε τµήµα την αλληλογραφία που
απευθύνεται προς το ∆ήµο, θέτει υπόψη του ∆ηµάρχου τα ειδικότερης σηµασίας έγγραφα
αυτής, και µετά τα διαβιβάζει µέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου στις αρµόδιες ∆/νσεις
και στα αρµόδια Τµήµατα και Γραφεία, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει την
συνέπεια διεκπεραίωσης των εργασιών.
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ζ. Τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο και το Αρχείο εκτός αν ανατεθεί αυτό σε ειδικά
εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο.
η. Ελέγχει το προσωπικό για την ακριβή τήρηση του ωραρίου του και την εκτέλεση των
καθηκόντων του, αναθέτει δε όταν υπάρχει ανάγκη, µετά από έγκριση του ∆ηµάρχου, σε
οποιονδήποτε εξ’ αυτού, κάθε έκτακτη εργασία, έστω και άσχετη προς την ειδική
αρµοδιότητά του.
θ. Αναθέτει σε οποιοδήποτε Τµήµα ή Γραφείο ανεξάρτητα από αρµοδιότητα, τυχόν
έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υποθέσεων
ι. Εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Μεριµνά για την τήρηση των διατάξεων περί Λογιστικού και ∆ιπλογραφικού Λογιστικού
Συστήµατος.
ια. Σε συνεργασία µε τον ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας εισηγείται την αυξοµείωση των
πιστώσεων των έργων.
ιβ. Εισηγείται στο ∆ήµαρχο για την κατανοµή και τοποθέτηση κατά γραφείο του προσωπικού
( προσλήψεις κλπ).
ιγ. Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών
Υπαλλήλων και των συναφών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
ιδ. Μεριµνά για τη µελέτη των θεµάτων, εκσυγχρονισµού του τρόπου και των µεθόδων
εργασίας των διαφόρων δηµοτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη µελετών οικονοµικής
ανάπτυξης του ∆ήµου, για το µεθοδικό προγραµµατισµό δραστηριοτήτων για τη
σκοπιµότητα δηµιουργίας δηµοτικών νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων, και επιχειρήσεων.
ιε. Παρακολουθεί την εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τη Νοµολογία, γνωµατεύσεις,
εγκυκλίους οδηγίες, ερµηνείες νόµων κλπ και ανακοινώνει στα αρµόδια τµήµατα και
Γραφεία του ∆ήµου.
ιστ. Ενηµερώνεται και µονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα τµήµατα και τα
γραφεία της ∆/νσής του .
ιζ. Εισηγείται θέµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή .
ιη. Ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που θα του αναθέσει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος ή
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2.Γραφείο Γραµµατείας
α. ∆ακτυλογραφεί τα έγγραφα της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας.
β. Κρατάει σηµειώσεις για τα προβλήµατα που δέχεται τηλεφωνικά από τους δηµότες και
ενηµερώνει τον ∆/ντή τους πρ/νους και τους υπεύθυνους των γραφείων.
γ. Ενηµερώνει τον ∆/ντή της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας τους Πρ/νους και
τους υπεύθυνους γραφείων για κάθε εκκρεµότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες .
ε. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διαταγές εγκυκλίους και διατάγµατα που
αφορούν την ∆ιοικητική και Οικονοµική Υπηρεσία.

3.2.2.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1.
Γραφείο Προϊσταµένου
α. Επιµελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανοµή των εργασιών στο
Τµήµα
υπαλλήλων. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τµήµα, την χαρακτηρίζει
και τη διανέµει προς ενέργεια στα αρµόδια Γραφεία.
β. Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για
διάφορα αντικείµενα που κρίνει σηµαντικά και γενικά συντονίζει την όλη εργασία του
προσωπικού που υπάγεται στο Τµήµα αυτό.
γ. Ελέγχει τις αποφάσεις που εκδίδονται από τα επί µέρους Γραφεία του Τµήµατος καθώς
και όλη τη σχετική αλληλογραφία.
δ. Φροντίζει για τις διαδικασίες προπαρασκευής και διενέργειας εκλογών (Βουλευτικών,
∆ηµοτικών, Συνοικιακών κλπ.).
ε. Επιβλέπει για την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.
στ. Επιβλέπει για την εκκαθάριση του παλαιού αρχείου του ∆ήµου.
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ζ. Ενηµερώνει τους Προϊσταµένους των Γραφείων, τµηµάτων και ∆ιεύθυνσης κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα για εισερχόµενα έγγραφα στο ∆ήµο στα οποία δεν έγινε καµία
ενέργεια.
η. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τµήµατός του και
ενηµερώνει το ∆/ντή.
2. Γραφείο Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραιώσεως και Αρχείου.
α. Φροντίζει για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των
εισερχοµένων στο ∆ήµο εγγράφων ως και για την διανοµή στις υπηρεσίες του ∆ήµου.
β. Φροντίζει για την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση των εξερχόµενων
εγγράφων.
γ. Μεριµνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των ∆ηµοπρασιών, των
διαφόρων ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων του ∆ηµάρχου.
δ. Τηρεί το αρχείο όλων των υπηρεσιών και εισηγείται για την καταστροφή του θεωρουµένου
ως αχρήστου.
ε. Τηρεί βιβλία παράδοσης εγγράφων και προς τις υπηρεσίες του ∆ήµου και προς τις
διάφορες ∆ιοικητικές αρχές.
στ. Φροντίζει για την επίδοση σε δηµότες ή δηµοτικούς Συµβούλους προσκλήσεων άλλων
∆ιοικητικών Αρχών.
3. Γραφείο Γραµµατείας ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
α. Βοηθάει τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και κοινοποιεί αυτήν κατά τις διατάξεις του Κώδικα.
β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
γ. Υποβάλλει αντίγραφα των αποφάσεων στην αρµόδια διοικητική αρχή για τον έλεγχο της
νοµιµότητας.
δ. Παραλαµβάνει τα εισηγητικά και λοιπά έγγραφα που αφορούν τις αρµοδιότητές του και
προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.
ε. ∆ιαβιβάζει προς τις Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα θέµατα που παραπέµπονται
σ’ αυτές προς µελέτη και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ζ. ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσιακή υπόθεση που σχετίζεται µε την λειτουργία και τα θέµατα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Γραφείο ∆ακτυλογραφήσεως και Αρχείου ∆ηµ.Συµβουλιου.
α. ∆ακτυλογραφεί τις αποφάσεις και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται που σχετίζονται µε τις
αρµοδιότητες της Γραµµατείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
β. Αρχειοθετεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και τις πράξεις της
∆ιοικητικής Αρχής που αφορούν την έγκριση ή τον έλεγχο των αποφάσεων αυτών.
γ. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των σχετικών εγκρίσεων.
δ. Κοινοποιεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς τις αρµόδιες για την εκτέλεση
αυτών υπηρεσίες του ∆ήµου.
5. Γραφείο ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
α. Παραλαµβάνει τα εισηγητικά και λοιπά έγγραφα που αφορούν τις εργασίες του Γραφείου
αυτού και προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.
β. Συντάσσει και κοινοποιεί την ηµερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεµάτων της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
γ. Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.
δ. Καταχωρεί τα πρακτικά και τις λαµβανόµενες αποφάσεις σε ειδικό βιβλίο.
ε. Υποβάλλει αντίγραφο των λαµβανοµένων αποφάσεων της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής στην
αρµόδια για τον έλεγχο αυτών διοικητική αρχή.
στ. Κοινοποιεί τις αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς τις αρµόδιες για την εκτέλεση
αυτών Υπηρεσίες του ∆ήµου.
ζ. Εκδίδει επικυρωµένα αντίγραφα των αποφάσεων της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
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η. ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσιακή υπόθεση που σχετίζεται µε τη λειτουργία και τα θέµατα της
∆ηµαρχικής Επιτροπής.
6. Γραφείο Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης.
α. Φροντίζει για τη µελέτη και την εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογράφησης στις
προσφερόµενες υπηρεσίες από το ∆ήµο αλλά και την εφαρµογή συστηµάτων
πληροφόρησης σε όλες τις λειτουργίες του.
β. Εισηγείται για την εφαρµογή, επέκταση σε διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων
µηχανογραφικής επεξεργασίας, ώστε να γίνεται καλύτερα και ταχύτερα η κάθε εργασία.
γ. Επιµελείται την εκπόνηση µελετών ώστε οι εφαρµογές να καλύπτουν πλήρως το φάσµα
αρµοδιοτήτων του ∆ήµου.
7. Γραφείο Προσωπικού.
α. Συντάσσει τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος και εισηγείται τις τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρµογές
αυτού στις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
β. Φροντίζει για την εφαρµογή της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας σχετικά µε την
υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάσταση των εργαζοµένων στο ∆ήµο µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.
γ. Τηρεί τους ατοµικούς φακέλους των υπαλλήλων καθώς και του ηµεροµισθίου προσωπικού
και των κάθε µορφής εργαζοµένων που ασχολείται στο ∆ήµο και φροντίζει για τη συνεχή
παρακολούθηση και ενηµέρωση.
δ. Φροντίζει για την διεξαγωγή όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τις
προσλήψεις, προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις, τοποθετήσεις, χορηγήσεις
αδειών, µισθολογικές και βαθµολογικές προαγωγές του πάσης φύσεως προσωπικού και τις
κοινοποιεί στο Οικονοµικό Τµήµα, για τα περαιτέρω και ενηµερώνει σχετικά τους
ενδιαφερόµενους.
ε. Φροντίζει για την τήρηση του Βιβλίου Μητρώου υπαλλήλων και του Μητρώου
ηµεροµισθίου προσωπικού.
στ. Τηρεί µισθολογικό µητρώο των υπηρετούντων εργατοϋπαλλήλων καθώς και των
ηµεροµισθίων εργατών των Συνεργείων και παρέχει στην Οικονοµική Υπηρεσία κάθε
απαραίτητο στοιχείο για τη σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων.
ζ. Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις κλάδων αρχαιότητας των υπαλλήλων.
η.Συντάσσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
προέρχεται στις αναγκαίες ενέργειες για την απονοµή της συντάξεως, του «εφάπαξ» και
του µηνιαίου ισοβίου βοηθήµατος του ΤΑ∆ΚΥ προς τους υπαλλήλους του ∆ήµου.
θ. Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διαταγές του ∆ηµάρχου.
ι.∆ιαβιβάζει στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κάθε υπόθεση που ανήκει στην αρµοδιότητά του.
ια. ∆ιεκπεραιώνει τις αιτούµενες άδειες των υπαλλήλων.
ιβ. Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει την
ακριβή τήρησή του. Για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό που απασχολείται στις
εξωτερικές υπηρεσίες του ∆ήµου αρµόδιο τυγχάνει το αντίστοιχο τµήµα ή γραφείο.
8.Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
∆ιεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που προβλέπονται από το Ν.2910/01, οι οποίες αφορούν την
είσοδο και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια και την κτήση της Ελληνικής
Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, ήτοι παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων για χορηγήσεις
αδειών παραµονής αλλοδαπών .εισόδου και παραλαβή από την Περιφέρεια και παράδοση
στους ενδιαφεροµένους έτοιµων αδειών διαµονής.
9. Γραφείο ∆ηµοτολογίου Μητρώων και Εκλογών.
α. Επιµελείται την σύνταξη των ∆ηµοτολογίων, Μητρώων Αρρένων και πίνακα
στρατεύσιµων.
β. Ενεργεί µεταβολές ∆ηµοτολογίου, Μητρώον Αρρένων και φροντίζει για την ανεύρεση
στοιχείων των στρατευσίµων.
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γ. Ενεργεί εγγραφές δηµοτών λόγω αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ως και τις
διαγραφές αυτών λόγω απώλειας της Ιθαγενείας.
δ. Ενεργεί εγγραφές αλλοδαπών στα Μητρώα όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και
διαγραφές λόγω θανάτου απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, συνυπάρξεως και απόκτηση
ξένης Ιθαγένειας.
ε. Επιµελείται τις εγγραφές αδηλώτων.
στ. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά.
ζ. Εκδίδει τους εκλογικούς καταλόγους.
η. Συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και ενεργεί για την προετοιµασία των
εκλογών (συγκέντρωσης και διανοµή του εκλογικού υλικού).
θ. Ενεργεί κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση µε εκλογές.
10.Γραφείο Ληξιαρχείου.
α. Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάµων, θανάτων και εκθέσεων) και κατατάσσει σ’
αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα.
β. Τηρεί τα ευρετήρια του Ληξιαρχείου και τους φακέλους των δηλουµένων ληξιαρχικών
γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, και εκθέσεων επιθεωρήσεων Ληξιαρχείου.
γ. Παραλαµβάνει την προς το Ληξιαρχείο αποστελλόµενη αλληλογραφία και µεριµνά για την
άµεση ενέργεια αυτής.
δ. Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις µε αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και
διαβιβάζει αυτές αρµοδίως για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
ε. Αποστέλλει αυτεπαγγέλτως στις διάφορες αρχές απαιτούµενες µηνιαίες καταστάσεις ως
και αντίγραφα συντασσοµένων πράξεων.
στ. Ενεργεί κάθε υπηρεσία ληξιαρχικής φύσεως και παρακολουθεί την νοµοθεσία των
Ληξιαρχείων.
ζ. Εκδίδει τις άδειες τέλεσης Πολιτικών και µη Γάµων και συντάσσει τις οικείες πράξεις των
τελουµένων από τον ∆ήµαρχο Πολιτικών Γάµων που υπογράφονται από τον ∆ήµαρχο,
καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.
11. Γραφείο Νεότητας.
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Νεότητας απορρέουν από τον κανονισµό λειτουργίας του
Κέντρου Νέων του ∆ήµου που έχει εγκριθεί µε την 216/87 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και την 7670/87 πράξη της Νοµαρχίας.
12 . Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας.
α. Μεριµνά για όλα τα κοινωνικά προβλήµατα των δηµοτών ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Φροντίζει για τους απόρους δηµότες που έχουν ανάγκη περίθαλψης, σίτισης, ένδυσης σε
συνεργασία µε τους Κοινωνικούς φορείς και τα ΚΑΠΗ.
γ. Εκτελεί κάθε εργασία σχετική µε την άσκηση ∆ηµοτικής Πρόνοιας και αντίληψης και
ενηµερώνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εντολή του ∆ηµάρχου για την κατάσταση
του ∆ήµου στον Τοµέα αυτό.
δ. Επεξεργάζεται και προτείνει τα µέτρα που πρέπει να παρθούν σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις περίθαλψης οικονοµικής ενίσχυσης κλπ.
ε. Επιµελείται τη σωστή εφαρµογή των αποφάσεων του δηµοτικού Συµβουλίου στα θέµατα
αυτά.
13. Γραφείο κλητήρων – θυρωρών.
α. Μεταφέρουν την αλληλογραφία που διαβιβάζεται µέσω του ταχυδροµείου καθώς και τα
έγγραφα ή έντυπα που διαβιβάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία.
β. Ενεργούν επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων, ανακοινώσεων και προσκλήσεων.
γ. Εκτελούν κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται
από τις υπηρεσιακές ανάγκες.
δ. Είναι υπεύθυνοι για το κλείσιµο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου µετά την αποχώρηση του
προσωπικού αφού βεβαιωθούν ότι όλα έχουν καλώς.
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14. Γραφείο ∆ιευκόλυνσης Ατόµων µε Αναπηρίες
Προωθεί, παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις για την εξασφάλιση της προβασιµότητας
στα κτίρια και των άλλων διευκολύνσεων για τα ΑΜΕΑ.
Προωθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα που θα βελτιώνουν την ποιότητα των συνθηκών
διοικητικής εξυπηρέτησής τους,π.χ πληροφόρηση και εξυπηρέτηση µε τη χρήση των νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση, εφαρµογή
της υπηρεσίας µιάς στάσης για να κινείται ο φάκελος της υπόθεσης από την υπηρεσία και όχι
από τον πολίτη.
15.Γραφείο Εποπτών –Σχολικών Φυλάκων
α. ∆ιαπιστώνει την επάρκεια λειτουργίας φωτισµού των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων,
καθώς και των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του σχολείου
κατά τη διάρκεια λειτουργίας και µη λειτουργίας του.
β. Επιτηρεί την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου (φθορές σε
τζάµια , κλειδαριές, πόρτες κάγκελα κ.λ.π)
γ. Επιτηρεί την καλή κατάσταση των υπαίθριων χώρων του σχολείου (κάγκελα περίφραξης
του αύλειου χώρου, εξωτερικές εισόδους, εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π)
δ. Επιβλέπει την ασφάλιση των χώρων του σχολείου
ε. Ελέγχει την είσοδο εξωσχολικών ατόµων, µε στόχο την πρόληψη κλοπών, φθορών και
λοιπών αδικηµάτων στους χώρους του σχολείου
στ. Καθιστά την παρουσία του εµφανή γιατί µε βάση τη φιλοσοφία της πιλοτικής εφαρµογής
του θεσµού φύλαξης σχολικών κτιρίων, η λειτουργία του φύλακα είναι προληπτική. ∆εν
διαπληκτίζεται κατά τη διάρκεια περιπολίας, µε εξωσχολικά άτοµα όταν αυτά αρνούνται να
συµµορφωθούν στις εντολές του (υποχρέωση του φύλακα είναι η αναφορά στο ∆/ντή του
σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και αντίστοιχα η ειδοποίηση της οικείας
Αστυνοµικής Αρχής µετά από ενηµέρωση του ∆ήµου και του ∆/ντή του σχολείου, κατά τη
διάρκεια µη λειτουργίας του)
ζ. Ενηµερώνει αµέσως για οποιοδήποτε συµβάν τον ∆/ντή του σχολείου, το αρµόδιο
πρόσωπο του ∆ήµου και την καθ ύλη αρµόδια Υπηρεσία ( π.χ οικεία Αστυνοµική Αρχή,
Πυροσβεστική, ∆ΕΗ κ.λ.π)
η. ∆εν παρεµβαίνει σε ζητήµατα ή συµβάντα που προκύπτουν από ή και µεταξύ των µαθητών
(όπως για παράδειγµα καταλήψεις, διαπληκτισµοί µεταξύ των µαθητών κ.λ.π) αλλά να
ενηµερώνει αµέσως τον ∆/ντή του σχολείου.
θ. Να µην αποµακρύνεται από το χώρο του σχολείου και να µην αναλαµβάνει οποιαδήποτε
φύσεως εργασία ,εκτός της φύλαξης (όπως για παράδειγµα χρέη επιστάτη ή κλητήρα του
σχολείου κ.λ.π)
ι. Να συµπληρώνει και να υπογράφει το δελτίο συµβάντων –παρουσίας µε την έναρξη και
λήξη της βάρδιας του .
ια. Να φέρει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποχρεωτικά τον προβλεπόµενο εξοπλισµό
ιβ.Να µην κάνει χρήση αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει τη σωµατική
ευεξία και την πνευµατική διαύγεια του κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.

3.2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. Γραφείο Προϊσταµένου.
α. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τµήµα.
β. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τµήµα, την χαρακτηρίζει και την διανέµει
για ενέργεια στα διάφορα γραφεία.
γ. Εισηγείται στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία για την
σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ∆ήµου σύµφωνα µε το
άρθρο 219 του Π.∆. 410/95, εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης
αυτού και έχει την ευθύνη τηρήσεως των διατάξεων του «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και
του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος.
δ. Εισηγείται για τροποποιήσεις και αναµορφώσεις του προϋπολογισµού µε την εγγραφή
νέων εσόδων και χορηγία αναπληρωµατικών και έκτακτων πιστώσεων και φροντίζει για
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την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού.
ε. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη βεβαίωση των φόρων, τελών και δικαιωµάτων και
των εισπράξεων αυτών.
στ. Παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και προτείνει µέτρα για την αύξηση
των εσόδων του.
ζ. Εισηγείται την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για τα διαχειριστικά ελλείµµατα που
µπορεί να παρουσιαστούν και βεβαιώνει σαν δηµοτικό έσοδο κάθε χρέος που προέρχεται
από βλάβη ή απώλεια ειδών υλικού από υπαιτιότητα των υπευθύνων.
η. Υποχρεούται να ελέγχει τα χρηµατικά εντάλµατα και να υπογράφει αυτά αφού τα βρει
νόµιµα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ι. Μεριµνά για την εκτέλεση κάθε εργασίας που αφορά την κατ’ εφαρµογή των κειµένων
διατάξεων επιβολή, κατάργηση, µείωση ή αύξηση των δηµοτικών φόρων, τελών και
δικαιωµάτων.
ια. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του τµήµατός του και
ενηµερώνει τον ∆/ντή.
2.
Γραφείο Εσόδων.
α. Ασχολείται µε την βεβαίωση των τελών φόρων και δικαιωµάτων που επιτρέπουν οι
κείµενες διατάξεις.
β. Παρακολουθεί και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
γ. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της ∆ΕΗ για τη σωστή και γρήγορη απόδοση των
συνεισπρατουµένων τελών και δηµοτικών φόρων.
δ. Επιµελείται την συµπλήρωση υπευθύνων δηλώσεων νέων παροχών από τη ∆ΕΗ και
εκτελεί κάθε εργασία σχετική µε τη διαγραφή βεβαιωµένων και επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων.
ε. Φροντίζει για την επίλυση των διαφορών που παρουσιάζονται µεταξύ των
φορολογουµένων και ∆ήµου από τα Φορολογικά ∆ικαστήρια και Επιτροπές
Συµβιβασµού, κοινοποιεί τις αποφάσεις, παρακολουθεί για την έγκαιρη εκτέλεσή του και
ενηµερώνει τους καταλόγους.
στ. Συντάσσει φορολογικούς καταλόγους φόρων, τελών και δικαιωµάτων που βεβαιώνονται
µέσω του Ταµείου του ∆ήµου.
ζ. Τηρεί αρχείο και Μητρώο των φορολογουµένων και κάθε βιβλίο που κατά την κρίση του
∆/ντού κρίνεται απαραίτητο στην Υπηρεσία.
η. Συνεργάζεται µε την Τεχνική Υπηρεσία για τον έλεγχο των δηλώσεων των
φορολογουµένων.
θ. Παρακολουθεί τη διακίνηση των πιστωτικών υπολοίπων από τους βεβαιωτικούς
καταλόγους κατά τη χρεωπίστωσή τους για οφειλές που πληρώθηκαν.
ι. Φροντίζει για την έκδοση και κοινοποίηση κάθε είδους προσκλήσεων και ανακοινώσεων
στους οφειλέτες δηµότες.
κ. Εισηγείται µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου στην Ταµειακή Υπηρεσία την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά των οφειλετών για την προστασία των συµφερόντων και
δικαιωµάτων του ∆ήµου.
3.
Γραφείο Λογιστηρίου.
α. Επιµελείται της εκκαθαρίσεως κάθε δαπάνης του ∆ήµου, ειδικότερα ελέγχει τα
δικαιολογητικά κάθε δαπάνης για να διαπιστώσει αν αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε
το νόµο.
β. Εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα και µεριµνά για την υπογραφή τους από τον Προϊστάµενο
του Τµήµατος και τον ∆ήµαρχο.
γ. Επιµελείται της αποστολής αυτών στο Ταµείο του ∆ήµου για εξόφληση.
δ. Τηρεί τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία βιβλία.
4. Γραφείο Μισθοδοσίας
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α. Συντάσσει τις µισθοδοτικές καταστάσεις όλων των εργαζοµένων στο ∆ήµο ανεξαρτήτως
σχέσεως εργασίας και αποστέλλει αυτές στο Λογιστήριο για έκδοση χρηµατικών
ενταλµάτων
β. Συντάσσει τις προβλεπόµενες από τα ασφαλιστικά ταµεία καταστάσεις κρατήσεων των
εργαζοµένων που συνοδεύουν τις µισθοδοτικές καταστάσεις.
γ. Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε χρήση και βεβαιώσεις για την Εφορία στο τέλος
κάθε χρόνου για τους υπαλλήλους. Καταθέτει δε στη Εφορία ότι ορίζει ο Νόµος
δ. Συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα µε το Γραφείο Προσωπικού για τη
σωστή εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας καθώς και για κάθε θέµα που
αφορά τις εν γένει αποδοχές των εργαζοµένων στο ∆ήµο.
ε. Τηρεί τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία βιβλία.
5. Γραφείο Ειδικού Ταµία.
α. ∆ιεξάγει µαζί µε τα ειδικά οριζόµενα διαχειριστικά εισπρακτορικά όργανα, την Ταµειακή
Υπηρεσία του ∆ήµου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
και οι διατάξεις περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού του ∆ήµου.
β. Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόµενα σ’ αυτόν όργανα.
γ. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε µετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του ∆ήµου
καθώς και για τη φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων
γενικά.
δ. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεποµένων από τις οικείες διατάξεις ταµειακών βιβλίων,
παρακολουθεί την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων ευθυνόµενος για κάθε
παρατυπία, παράλειψη και ρυθµίζει τα της χρηµατικής διαχειρίσεως των διαχειριστικών
και εισπρακτορικών οργάνων.
ε. Εντέλλεται τη λήψη των επιτρεποµένων από το Νόµο αναγκαστικών µέτρων εισπράξεως
των καθυστερούµενων εσόδων του ∆ήµου.
στ. Εισηγείται τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του γραφείου του και ενεργεί την
αλληλογραφία αυτού.
ζ. Μεριµνά ώστε η πληρωµή κάθε δαπάνης να γίνεται στον πραγµατικό δικαιούχο ή το
νόµιµο πληρεξούσιό του.
η. Παραλαµβάνει καθηµερινά τις πραγµατοποιούµενες από τους εισπράκτορες ηµερήσιες
εισπράξεις.
θ. Εξοφλεί τα διαβιβαζόµενα στο Ταµείο εντάλµατα πληρωµής.
ι. Καταρτίζει µηνιαίους και ετήσιους λογαριασµούς της διαχείρισης εσόδων και εξόδων,
συντάσσει στατιστικούς πίνακες που υποβάλλονται στα Υπουργεία κλπ. Συγκεντρώνει τα
στοιχεία που απαιτούνται για τον ετήσιο απολογισµό εσόδων – εξόδων και καταρτίζει
αυτόν.
ια Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων
– εξόδων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Ιβ. Αποδίδει τις κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ – ΤΥ∆ΚΥ και λοιπών Ταµείων και µεριµνά
για την αγορά, επικόλληση ενσήµων κλπ.
6. Γραφείο Εισπρακτόρων.
α. Επιµελείται την είσπραξη των βεβαιουµένων εσόδων του ∆ήµου εντός και εκτός γραφείου.
β. Συνεργάζεται και αποδίδει καθηµερινά τα εισπραχθέντα στον Ειδικό Ταµία του ∆ήµου.
γ. Συντάσσει τους µηνιαίους καταλόγους τριπλοτύπων.
7. Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος.
α. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο δικαιολογητικά.
β. ∆ιαβιβάζει τις αιτήσεις µετά από έλεγχο στην αρµόδια επιτροπή, κατόπιν στην ∆/νση
υγιεινής για έγκριση και στη συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά από τη σχετική
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκδίδει την αιτούµενη άδεια.
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γ. Αλληλογραφεί µε τους αρµόδιους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία της έκδοσης
και ανάκλησης της αδείας.
δ. Ενεργεί όλες τις διαδικασίες για ανάκληση και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των
αδειών που εκδόθηκαν όταν παραστεί ανάγκη σύµφωνα µε τον Νόµο.
8. Γραφείο Προµηθειών και Αποθήκης.
α. Μεριµνά για τη διενέργεια κάθε προµήθειας που έχουν ανάγκη οι Υπηρεσίες του
∆ήµου.
β. ∆ιενεργεί κάθε πράξη σχετικά µε την προµήθεια όλων των ειδών και υλικών.
γ. Συνεργάζεται πριν την υλοποίηση των προµηθειών µε τους ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών
και τις Επιτροπές Προµηθειών και Παραλαβής υλικών.
δ. Μεριµνά για τη σύνταξη των δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την
πληρωµή των προµηθευτών και την υποβολή τους στο αρµόδιο γραφείο του Οικονοµικού
Τµήµατος.
ε. Επιµελείται της προµήθειας των καυσίµων, λιπαντικών ανταλλακτικών και γενικά όλων
των υλικών συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, εγκαταστάσεων και οχηµάτων
του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
στ. Παραλαµβάνει τα υλικά µετά την παραλαβή τους από τις αρµόδιες Επιτροπές, τα
ταξινοµεί, φροντίζει για τη φύλαξή τους και τα διαθέτει στις διάφορες υπηρεσίες µε
αποδεικτικά παραλαβής των αρµοδίων.
ζ. Ενηµερώνει τα βιβλία σύµφωνα µε το ∆ηµόσιο Λογιστικό και το ∆ιπλογραφικό
Λογιστικό Σύστηµα.

TMHMA KENTΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1.Γραφείο Προϊσταµένου
1 Επιµελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανοµή των εργασιών στο
Τµήµα. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τµήµα, την
χαρακτηρίζει και τη διανέµει προς ενέργεια στα αρµόδια Γραφεία.
2 Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου για διάφορα αντικείµενα που κρίνει σηµαντικά και γενικά συντονίζει
την όλη εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τµήµα αυτό.
3 Ελέγχει τις αποφάσεις που εκδίδονται από τα επί µέρους Γραφεία του
Τµήµατος καθώς και όλη τη σχετική αλληλογραφία
4 Επιβλέπει για την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.
5 Επικυρώνει αντίγραφα ∆ιοικητικών εγγράφων
6 Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής
7 Χορηγεί Παράβολα , Υπεύθυνες ∆ηλώσεις κ.α
8 Χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας µέσω ηλεκτρονικής
διασύνδεσης µε το σύστηµα ΤΑΧΙΣ
9 Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του
τµήµατός του και ενηµερώνει τον ∆/ντή.
2.Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών
1 Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται
για την διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων. Όλα τα ΚΕΠ συνδέονται
µε την κεντρική βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ∆∆Α από την οποία αντλούνται
τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αλλά και από τοπικές βάσεις δεδοµένων
, τις οποίες µπορεί να διαµορφώνει κάθε επί µέρους ΚΕΠ.
2 Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους
από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε
ειδικό πρωτόκολλο.
3 Για διευκόλυνση των πολιτών διαθέτει έντυπα των αιτήσεων σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στις διατάξεις του Ν.2690/99.
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Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που
χρειάζονται δικ/κά για την αίτηση το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαµβάνει
µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρµόδια υπηρεσία και πάλι
στο ΚΕΠ υποβολής αρχικής αίτησης από το οποίο το παραλαµβάνει ο
πολίτης ή του αποστέλλεται από το συγκεκριµένο ΚΕΠ στην ∆/νση που έχει
δηλωθεί µε συστηµένη επιστολή επί αντικαταβολή.
Επικυρώνει αντίγραφα ∆ιοικητικών εγγράφων
Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής
Χορηγεί Παράβολα , Υπεύθυνες ∆ηλώσεις κ.α
Χορηγεί
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας µέσω ηλεκτρονικής
διασύνδεσης µε το σύστηµα ΤΑΧΙΣ

3.Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
1 Λαµβάνει από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις των πολιτών, η διεκπεραίωση των
οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ΚΕΠ ∆ήµου Ρεθύµνης. Προωθεί τα
αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί
τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νοµίµων χρονικών
προθεσµιών µε την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εφοδιασµένων µε το
κατάλληλο λογισµικό πρόγραµµα , παραλαµβάνει το σχετικό έγγραφο και το
αποστέλλει στο ΚΕΠ αρχικής υποβολής της αίτησης
2 Τηρεί τα σχετικά µε την διακίνηση των ανωτέρω αναφεροµένων αιτήσεων
πολιτών, στατιστικά στοιχεία , υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και
τις προτάσεις των πολιτών για τις βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :λειτουργεί ως Γραφείο του Οικονοµικού
Τµήµατος διότι δεν είναι στελεχωµένη µε τον απαιτούµενο από το νόµο αριθµό
υπαλλήλων ώστε να λειτουργεί ως ∆ιεύθυνση.
1.Γραφείο ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι Υπεύθυνος έναντι του οικείου
∆ηµάρχου για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας. Προς το
σκοπό αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1
2

3

4
5

Προγραµµατίζει , διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού.
Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης, θέτει επιµέρους
στόχους για την υλοποίησή τους ,παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των µεθόδων και
διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και µεριµνάς, ως προς τη
λειτουργία των προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων, για τις απαραίτητες
διορθώσεις και προσαρµογές.
Μεριµνά να µορφώνει ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα προσόντα ή
τις αδυναµίες του προσωπικού ως προς την αποτελεσµατική εκπλήρωση των
καθηκόντων του και φροντίζει για την επαγγελµατική του επιµόρφωση µε θεωρητικές
διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις.
Φροντίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες και
τα προσόντα του για δίκαιη και αντικειµενική κατανοµή της υπηρεσίας.
Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας ,συνεργασίας και αµοιβαίας
κατανόησης µεταξύ του προσωπικού, καθώς και για την διατήρηση της συνοχής της
Υπηρεσίας.
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Ενεργεί συναντήσεις του προσωπικού ,δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά µε την
αποστολή και τη δράση της Υπηρεσίας, βεβαιώνεται για το ηθικό του και ελέγχει την
εµφάνιση και το κανονικό της στολής του.
Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων που ανάγονται στην αρµοδιότητα της
Υπηρεσίας επιλαµβάνεται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης και
συντονίζει όλες τις σχετικές µε το ζήτηµα αυτό ενέργειες.
Μελετά την εισερχόµενη αλληλογραφία ,επισηµαίνει τα ιδιαίτερης σηµασίας και
επείγουσας φύσης έγγραφα, σηµειώνει σε αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες του
προς τα αρµόδια τµήµατα ή γραφεία και ελέγχει για την έγκαιρη διεκπεραίωση τους.
Είναι υπεύθυνος για το περιεχόµενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή του, εκτός
αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη του όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Ελέγχει το προσωπικό της ∆/νσης ,ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε περιπτώσεις
παραπτωµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1188/81 όπως ισχύει κάθε φορά και
εγκρίνει την χορήγηση των αδειών τους.
Επιλαµβάνεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την καθαριότητα και την καλή
εµφάνιση των χώρων στέγασης της ∆/νσης και προκαλεί την λήψη των αναγκαίων
µέτρων συντήρησή της.
Φροντίζει για τις ενέργειες του οικείου ∆ήµου για τον εφοδιασµό της υπηρεσίας µε τον
αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό.
Αναφέρει στον οικείο δήµαρχο για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή
δικαιοδοσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Συνεργάζεται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση διοικητικές , δικαστικές και
αστυνοµικές αρχές για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας.
Ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

2.Γραφείο Γραµµατείας – Εσωτερικής υπηρεσίας
Έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας .
Παρακολουθεί τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τηρεί το εσωτερικό πρωτόκολλο,
το αρχείο της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας και προωθεί κάθε έγγραφο,
εισερχόµενο –
εξερχόµενο στον προορισµό του ενηµερώνοντας όλο το
προσωπικό της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας για αποφυγή καθυστερήσεων.
2 Ενηµερώνει τον Προϊστάµενο της ∆/νσης για κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που
ενδιαφέρει την Υπηρεσία του και ενηµερώνει τις αρµόδιες αστυνοµικές και άλλες αρχές,
όταν αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.
3 Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διαταγές εγκυκλίους και διατάγµατα που
αφορούν την ∆ηµοτική Αστυνοµία.
4 ∆ακτυλογραφεί τα έγγραφα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
5 Κρατάει σηµειώσεις για τα προβλήµατα που δέχεται τηλεφωνικά από τους δηµότες και
ενηµερώνει τον ∆/ντή τους πρ/νους και τους υπεύθυνους των γραφείων.
6 Φροντίζει για την ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθεται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις και τις ειδικές εντολές των Προϊσταµένων
7 Καταχωρεί στα υπηρεσιακά βιβλία τις αναγκαίες εγγραφές , σύµφωνα µε τα ισχύοντα
8 ∆έχεται τους πολίτες που προσέρχονται στην υπηρεσία για την επίλυση των αιτηµάτων
τους.
9 Ενηµερώνει αρµοδίως για τα συµβάντα καθώς και για κάθε παράλειψη ή παράπτωµα που
διαπράχθηκε από υφιστάµενό του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
10 Αναπτύσσει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της τάξης .
11 Φροντίζει για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του οικήµατος.
12 Συντάσσει τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας
1

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Γραφείο Προϊσταµένου
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1
2

3

4

5

6
7

Είναι υπεύθυνος έναντι του Προϊσταµένου της ∆/νσης για την
αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του Τµήµατος που προΐστανται.
Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση νόµιµη εφαρµογή και εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων που ανατίθεται στις υπηρεσίες που
προΐστανται.
Εισηγείται τα θέµατα της αρµοδιότητάς του ,ενηµερώνει τους υπαλλήλους
του τµήµατος για κάθε εγκύκλιο και ειδική διάταξη Νόµου που τους αφορά
και δίδει τις αναγκαίες οδηγίες για την εκτέλεσή τους.
Κατανέµει την εργασία στους υπαλλήλους ,αναπληρώνει τα έκτακτα κενά
που δηµιουργούνται από άτοµα του τµήµατος τους για την εύρυθµη
λειτουργία της υπηρεσίας.
Παρακολουθεί την εργατικότητα ,απόδοση και πειθαρχία των επ’ αυτών
υπαλλήλων. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία και τη διανέµει στα οικεία
γραφεία.
Προσυπογράφει την αλληλογραφία της υπηρεσίας του και καθίσταται
υπεύθυνος για την νοµιµότητα των µετέπειτα ενεργειών
Εκτελεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και εντολές του Προϊσταµένου της ∆/νσης.

Αρµοδιότητες τµήµατος
1
2
3
4

5

6
7

Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την σήµανση των εργασιών που
εκτελούνται στις οδούς
Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε
υποδείξεις και σήµατα των τροχονόµων
Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις εκποµπές ρύπων, θορύβων
κ.λ.π από οχήµατα
Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που
εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δηµοτικό ή κοινοτικό
δίκτυο
Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως προστίµων που καθορίζονται µε τις κανονιστικές αποφάσεις και αφορούν
κυκλοφοριακά θέµατα
Χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο µέσο για τη συµµόρφωση των παραβατών.
Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς
και την τήρηση Ειδικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και
στάθµευση των οχηµάτων και την επιβολή των νοµίµων κυρώσεων στους παραβάτες. Ο
έλεγχος για την στάθµευση των πάσης φύσεως οχηµάτων εκτείνεται τόσο στους χώρους
ελεγχόµενης στάθµευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Γραφείο Προϊσταµένου
1 Είναι υπεύθυνος έναντι του Προϊσταµένου της ∆/νσης για την αποτελεσµατική
εκπλήρωση της αποστολής του Τµήµατος που προΐστανται.
2 Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση νόµιµη εφαρµογή και εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων που ανατίθεται στις υπηρεσίες που προΐστανται.
3 Εισηγείται τα θέµατα της αρµοδιότητάς του ,ενηµερώνει τους υπαλλήλους του τµήµατος
για κάθε εγκύκλιο και ειδική διάταξη Νόµου που τους αφορά και δίδει τις αναγκαίες
οδηγίες για την εκτέλεσή τους.
4 Κατανέµει την εργασία στους υπαλλήλους ,αναπληρώνει τα έκτακτα κενά που
δηµιουργούνται από άτοµα του τµήµατος τους για την εύρυθµη λειτουργία της
υπηρεσίας.
5
Παρακολουθεί την εργατικότητα ,απόδοση και πειθαρχία των επ’ αυτών
υπαλλήλων. Παραλαµβάνει την αλληλογραφία και τη διανέµει στα οικεία γραφεία.
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6
7

Προσυπογράφει την αλληλογραφία της υπηρεσίας του και καθίσταται υπεύθυνος για την
νοµιµότητα των µετέπειτα ενεργειών
Εκτελεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και εντολές του Προϊσταµένου της ∆/νσης.

Αρµοδιότητες τµήµατος
1 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία όλων των
καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίοι οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από
υγειονοµικές διατάξεις.
2 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την δραστηριότητα γενικά των
µικροπωλητών και την λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους.
3 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία µουσικής σε
δηµόσια κέντρα ύστερα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνοµικές
διατάξεις.
4 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία
ψυχαγωγικών παιγνίων που προβλέπονται από αστυνοµικές διατάξεις.
5 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηµατογράφων .
6 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρµογής διακοπής
εργασιών λόγω έλλειψης µέτρων ασφαλείας και υγιεινής.
7 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των συναφών καταστηµάτων.
8 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές
αγορές.
9 Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως προστίµων που καθορίζονται µε τις κανονιστικές αποφάσεις.
10 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την οικοδόµηση, την
ρύπανση των θαλασσών, την ηχορύπανση, την προστασία των επίγειων και υδάτινων
αποθεµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
11 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού
πρασίνου
12 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την κοινή ησυχία ,την καθαριότητα και αισθητική
των πόλεων ,ευκοσµία και ευταξία.
13 Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητος όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες
διατάξεις και από τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
14 Ελέγχει την τήρηση των όρων οικοδοµήσεως και την χρήση µε τα οικοδοµικά υλικά των
κοινόχρηστων χώρων. Για τον έλεγχο της οικοδόµησης το προσωπικό της Ειδικής
Υπηρεσίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές σε ανεγειρόµενες οικοδοµές και πάσης
φύσεως κτίσµατα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και να ελέγχει τις άδειες
οικοδόµησης και κάθε σχετική άδεια.
15 Ελέγχει την αποχέτευση γενικά δηλαδή των παρανόµων συνδέσεων ακινήτων µε
υδροφόρους αγωγούς ή αγωγού των ακαθάρτων ή βρόχινων νερών καθώς και των
παρανόµων επεκτάσεων των αγωγών αυτών.
16 Ελέγχει και παρεµποδίζει την επιχωµάτωση ή δόµηση της φυσικής ροής χειµάρρων, των
νερών που χύνονται στους χείµαρρους και ποταµούς για να µη περιέχουν λύµατα
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, επιχειρήσεων ή οικιών. Για τον έλεγχο αυτό το προσωπικό της
Ειδικής Υπηρεσίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές και οικήµατα πάσης φύσεως
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
17 Ελέγχει τη ρύπανση ή µόλυνση του περιβάλλοντος από κάθε πηγή και αιτία, παροδική ή
µόνιµη που την προκαλεί.
18 Καταγράφει τις διαφηµίσεις και τις διαφηµιστικές πινακίδες που υπάρχουν στο ∆ήµο και
συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για την επιβολή
του αναλογούντος τέλους και του νόµιµου προστίµου όταν απαιτείται.
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19 Έχει την ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από τον Νόµο και από
σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους παραβάτες των διατάξεων που
αφορούν την καθαριότητα, την οικοδόµηση, την αποχέτευση, τη ρύπανση και µόλυνση
του περιβάλλοντος, την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και τη διαφήµιση.
20 Έχει τις αρµοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπεδο όπως αυτές ορίζονται από τις
διατάξεις του Ν.∆ 3030/1954 (Α244) ‘Περί Αγροφυλακής’ όπως αυτό έχει συµπληρωθεί
και τροποποιηθεί.
Για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Π.∆ 23/02 των λοιπών Π.∆ και Υπουργικών αποφάσεων.
3.2.2.3 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αφορούν:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Υποστήριξη του ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Υποστήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του Προέδρου ∆.Σ και των επιτροπών του.
Υποστήριξη ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής διαφόρων κατηγοριών αλλοδαπών.
Πολιτογράφηση για απόκτηση Ελληνικής Υπηκοότητας από αλλοδαπούς.
∆ιαχείριση ∆ηµοτολογίου-Μ.Αρρένων.
Προετοιµασία και διενέργεια εκλογών (Βουλευτικές-Ευρωεκλογές-∆ηµοτικές-∆ηµοτικά
Συµβούλια Νέων)
∆ιαχείριση Ληξιαρχείου.
Εκτέλεση υπηρεσιών όπως Πολιτικοί Γάµοι, Ονοµατοδοσία οδών κλπ.
Υποστήριξη επιµορφωτικών προγραµµάτων στο Κέντρο Νέων.
Πληροφόρηση νέων
Φροντίζει για την µελέτη και την εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογράφησης στις
προσφερόµενες υπηρεσίες από το δήµο αλλά και την εφαρµογή συστηµάτων
πληροφόρησης σε όλες τις λειτουργίες του
∆ιαχείριση προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας ευπαθών οµάδων, οικονοµικά ασθενών ή
προβληµατικών οικογενειών καθώς και προγράµµατα απεξάρτησης.
∆ιαχείριση προγραµµάτων Ο.Γ.Α
Φύλαξη σχολικών µονάδων του ∆ήµου.
Έλεγχος και παρακολούθηση ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών του ∆ήµου και της
µισθοδοσίας τους.
Οικονοµική διαχείριση.
Λογιστική παρακολούθηση.
Ταµειακός προγραµµατισµός και εκτέλεση ταµειακών πράξεων.
Προϋπολογισµός και απολογισµός.
Είσπραξη τελών και φόρων.
Ενοικίαση δηµοτικών χώρων, ακινήτων και αιγιαλού.
Εκτέλεση και διαχείριση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ Αναγεννησιακό
φεστιβάλ, Καρναβάλι, Γιορτή κρασιού, κλπ).
∆ιαχείριση τουριστικών αξιοθέατων (φρούριο Φορτέτζας).
Τουριστική προβολή της πόλης.
Υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων.
Συµµετοχή σε πάρκα επιχειρηµατικότητας, συνδέσµους (ΒΙΟΠΑ, ΣΕ∆ΗΚ)
∆ιαχείριση ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, ∆ηµοτικής Χορωδίας, Πειραµατικής ∆ηµοτικής
Συµφωνικής Ορχήστρας.
∆ιαχείριση ΚΑΠΗ.
Χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ενηµέρωση
και σφράγιση αυτών όταν συντρέχουν λόγοι.
Εξυπηρέτηση πολιτών από το Κ.Ε.Π του ∆ήµου.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Έλεγχος της στάθµευσης οχηµάτων σε χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης.
Έλεγχος καταλήψεων, οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων.
Έλεγχος διενέργειας διαφήµισης µε αφίσες σε δηµοτικά πλαίσια.
Έλεγχος τήρησης καθαριότητας και ευπρεπισµού.
Έλεγχος κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
Έλεγχος µικροπωλητών.
Έλεγχος σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.

3.2.2.4 Ανθρώπινο ∆υναµικό
Η ∆ιοικητική ∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης σήµερα είναι η εξής:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ
ΕΞΩΤ.
ΣΥΜΒΑΣ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ
2
6

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆/ΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Κ.Ε.Π.

58

ΕΚΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ
1

9

2

6

1

21

4

30
7
14

*∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

111

*∆εν λειτουργεί ακόµα ως ∆/νση αλλά ως γραφείο.
Στους µόνιµους περιλαµβάνονται και οι αορίστου χρόνου.

3.2.2.5 Οικονοµικά
Για τα απολογιστικά στοιχεία ετών 2005,2006, 2007 της συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης δείτε την
παράγραφο 2.1.5

3.2.2.6 Περίληψη Μειονεκτηµάτων-Πλεονεκτηµάτων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Ακατάλληλες
και
ανεπαρκείς
κτιριακές υποδοµές
 Πολυδιάσπαση υπηρεσιών
 Μη ανταπόκριση του ισχύοντος
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
σε νέες αρµοδιότητες ώστε να
καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις

176

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Σωστή οργάνωση των βασικών
λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης
 Οι
υφιστάµενοι
υπάλληλοι
προσπαθούν να καλύπτουν τις
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της
Υπηρεσίας εντός και εκτός ωραρίου
τους.
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αφού δεν έχουν συσταθεί γραφεία
όπως:
-Γραφείο υποδοχής πολιτών
-Γραφείο Πληροφόρησης Νέων
-Γραφείο (Προσόδων και)
∆ηµοτικής Περιουσίας
 Ελλιπής στελέχωση µε εξειδικευµένο
και
µόνιµο
προσωπικό
µε
αποτέλεσµα να µη λειτουργούν ή να
υπολειτουργούν διάφορα γραφεία
όπως:
-Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας
-Γραφείο Μηχανοργάνωσης
και Μηχανογράφησης
-Γραφείο Προγραµµατισµού
-Γραφείο
Νοµικού
Συµβούλου
(πρόσληψη σε εξέλιξη)
 Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής
(Η/Υ,
γραφεία,
καρέκλες,
αρχειοθήκες κλπ)
 Έλλειψη συνεχούς, υποχρεωτικής
και ουσιαστικής εκπαίδευσης του
προσωπικού
 ∆εν τηρείται από το Πρωτόκολλο
γενικό αρχείο στο ∆ήµο
 ∆εν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η
οργάνωση
ενιαίας
διαχείρισης
αποθήκης
 ∆εν έχει εφαρµοστεί η Αναλυτική
Λογιστική και τα κέντρα κόστους
 Ύπαρξη
ελλείψεων
στα
µηχανογραφικά προγράµµατα που
υποστηρίζουν τις λειτουργίες του
∆ήµου.
 Αδυναµία ελέγχων λόγω ελλείψεως
προσωπικού µε συνέπεια την
καθυστέρηση βεβαίωσης οφειλών
προς το ∆ήµο.
 Εκτενείς
αρµοδιότητες
που
καλύπτουν όλα τα νοµικά πρόσωπα
µε περιορισµένο προσωπικό
 Έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών
σε πολλά θέµατα που αφορούν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους
προς το ∆ήµο
 Η συχνή αλλαγή του προσωπικού
λόγω της µη ύπαρξης ικανοποιητικού
αριθµού µονίµου προσωπικού µε
συνέπεια την ανάγκη συνεχούς
επανεκπαίδευσης αυτού (µερική
απασχόληση, συµβάσεις έργου)
 Έλλειψη αυτοκινήτου για τις
ανάγκες της Υπηρεσίας
 Ανεπάρκεια
πόρων
για
την
αποτελεσµατικότερη και σε ευρύ
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 Ύπαρξη κατάλληλων στελεχών και
υπαλλήλων σε θέσεις κλειδιά µε
προθυµία,
εµπειρία,
θέληση,
ικανότητες και γνώση
 Ικανοποιητικές
διαδικασίες
διοίκησης
 Καλή συνεργασία µε όλους τους
φορείς και τις διευθύνσεις
 Το
ικανοποιητικό
επίπεδο
εξοικείωσης
χρηστών
µε
τις
εγκατεστηµένες εφαρµογές για την
εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών
και την παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες
 Το
ικανοποιητικό
επίπεδο
µηχανογράφησης
των
δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης του
Οργανισµού
 Η ισχυρή θέληση των στελεχών του
φορέα για πρόοδο και αναβάθµιση
του ρόλου της ∆ιεύθυνσης στον
Οργανισµό
 Σηµαντική
συµµετοχή
της
∆ιεύθυνσης
στην
άµβλυνση
κοινωνικών ανισοτήτων και στην
διασφάλιση κοινωνικής συνοχής στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου
 Η πιστοποίηση των Υπηρεσιών του
∆ήµου µε ISO 9001:2000 και η
διαχειριστική επάρκεια του ∆ήµου
για τη διαχείριση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων κατά
τη µεταβατική περίοδο.
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φάσµα
άσκηση
κάθε
είδους
πολιτικής (κοινωνικής, οικονοµικής,
κλπ)
 Υψηλό λειτουργικό κόστος χωρίς
την
απαιτούµενη
αποτελεσµατικότητα

3.2.2.7 Περίληψη ευκαιριών Ανάπτυξης, Μελλοντικών κινδύνων και
Εξωτερικών Παραγόντων επιτυχίας
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Η κατασκευή ενός νέου διοικητηρίου
που θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες
του ∆ήµου θα συµβάλλει στην
αναβάθµιση και την αποδοτικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών καθώς
επίσης
και
στην
καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη
 Η τροποποίηση του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
θα συµβάλει στην αναδιάρθρωση της
οργανωτικής δοµής του ∆ήµου και
στην
βελτίωση
της
αποτελεσµατικότητας
 Η
έναρξη
των
διαδικασιών
εισαγωγής νέων τρόπων στοχοθεσίας
και αξιολόγησης υπαλλήλων θα
αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των
τµηµάτων και του προσωπικού
 Η δηµιουργία των εξής γραφείων:
-Γραφείο Υποδοχής Πολιτών
-Γραφείο Πληροφόρησης Νέων
-Γραφείο Προσόδων και
∆ηµοτικής περιουσίας
 Η στελέχωση και λειτουργία των
Γραφείων:
-Γραφείο Μηχανοργάνωσης και
Μηχανογράφησης
-Γραφείο Ανάπτυξης και
Προγραµµατισµού
 ∆υνατότητα
δηµιουργίας
ανεξάρτητων ταµειακών υπηρεσιών
στα Νοµικά Πρόσωπα του δήµου µε
αποτέλεσµα τη µείωση της πίεσης
στο κεντρικό Ταµείο του ∆ήµου
 Εισαγωγή
της
Αναλυτικής
Λογιστικής µε παράλληλη εισαγωγή
νέων πληροφοριακών συστηµάτων
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
 Η αδυναµία στελέχωσης των νέων
τµηµάτων
και
γραφείων
µε
εξειδικευµένο
και
έµπειρο
προσωπικό
 Η
δηµιουργία
εσωτερικών
συγκρούσεων κατά την υλοποίηση
των νέων οργανογραµµάτων και
διαδικασιών διοίκησης
 Καθυστέρηση στη εισαγωγή νέων
µεθόδων οικονοµικής διαχείρισης,
όπως η αναλυτική Λογιστική
 Αύξηση των αρµοδιοτήτων σε τέτοιο
βαθµό που να µην επαρκεί το
προσωπικό
 Η συνεχής αυξανόµενη ανάγκη
καθηµερινής υποστήριξης χρηστών
και εφαρµογών χωρίς την αναγκαία
επένδυση σε ανθρώπους, διαδικασίες
και εφαρµογές διαχείρισης
 Η αδυναµία καταπολέµησης της
γραφειοκρατίας
µέσα
από
αυτοποιηµένες διαδικασίες λόγω των
περιορισµών
του
νοµοθετικού
πλαισίου
 Αδυναµία εύρεσης πόρων για την
άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής
 Αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων
που
οδηγούν
στην
ανάγκη
µεγαλύτερων
και
καλύτερα
συντονισµών δράσεων κοινωνικής
πολιτικής
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οικονοµικής διαχείρισης
 Πλήρης καταγραφή, αξιοποίηση και
διαχείριση
της
∆ηµοτικής
Περιουσίας
 Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε την
επικείµενη στελέχωσή της
 Ουσιαστικότεροι και εκτενέστεροι
έλεγχοι, όπου προβλέπονται, από την
∆ηµοτική Αστυνοµία
 Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου
µηχανογράφησης των υπηρεσιών, µε
την βελτίωση του λογισµικού και του
υλικού και την επίτευξη καλύτερων
κύκλων εργασιών
 ∆υνατότητα καλύτερης εφαρµογής
δράσεων κοινωνικής πολιτικής µέσω
αξιοποίησης ειδικών ερευνών και
αναγκών της τοπικής κοινωνίας

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός
 Όλες οι ∆ιευθύνσεις
και
τα
Νοµικά
Πρόσωπα του ∆ήµου
 Οι Επιτροπές του
∆ήµου
 Οι Αντιδήµαρχοι











Εξωτερικός
Υπουργεία
Περιφέρεια
Νοµαρχία
Αστυνοµική
∆ιεύθυνση
∆.Ο.Υ
Ο.Τ.Ε
∆.Ε.Η
Τοπικοί
φορείς,σωµατεία,
ενώσεις, οργανισµοί
Προµηθευτές
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Γενικοί
Η συνεχής µεταφορά
αρµοδιοτήτων στους
∆ήµους αυξάνουν το
διοικητικό
βάρος
εφόσον δεν έχουν
σχεδιαστεί
προσεκτικά
Η συνένωση ∆ήµων
Η
αύξηση
του
πληθυσµού
της
πόλης
και
η
επέκτασή της
Μείωση ή αύξηση
εσόδων/δαπανών
Αλλαγή διοικητικής
δοµής
Αύξηση τουρισµού
Αύξηση οχηµάτων
Αλλαγές
στις
κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις
Ύπαρξη
εθνικών
επιχειρησιακών
προγραµµάτων για
την
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
Οι χρηµατοδοτήσεις
της Ε.Ε για έργα
ηλεκτρονικής
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διακυβέρνησης
 Η
αύξηση
διείσδυσης
του
διαδικτύου και των
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
στο
διαδίκτυο και στην
κινητή τηλεφωνία
 Αύξηση
ανάγκης
υποστήριξης
των
ευπαθών
οµάδων
(Μετανάστες,
αλλοδαποί,
Τσιγγάνοι,
µακροχρόνια άνεργοι

3.2.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.2.3.1 Γενική Περιγραφή Του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Τεχνική Υπηρεσία :
1 Μελετά και εκτελεί κάθε τεχνικό έργο που αφορά τον ∆ήµο Ρεθύµνης
συµπεριλαµβανοµένων γενικότερα και έργων που αφορούν τα περισσότερα Νοµικά
του πρόσωπα όπως των Βρεφονηπιακών Σταθµών, των Κ.Α.Π.Η. ,κ.α καθώς και του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
2 Μελετά και εισηγείται κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και φροντίζει για τις αντίστοιχες
κυκλοφοριακές σηµάνσεις..
3 Συντηρεί τις υφιστάµενες υποδοµές (οδοστρώµατα, κτιριακές εγκαταστάσεις ,κ.α)
4 Έχει την ευθύνη για την συντήρηση του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
5 Έχει την ευθύνη για την συντήρηση του ∆ηµοτικού φωτισµού και την τοποθέτηση
εορταστικού φωτιστικού διακόσµου (Χριστούγεννα, Αποκριές,, Πάσχα)
6 Είναι υπεύθυνη για την συντήρηση του πρασίνου της πόλης ( ∆ηµ. κήπου, πάρκων
κ.α.)καθώς και την επέκταση του µε νέες δενδροστοιχίες ή νησίδες πρασίνου.
7 Είναι υπεύθυνη για την Καθαριότητα του ∆ήµου, την αποκοµιδή των απορριµµάτων,
και
8 την ανακύκλωση.
9 Επιβλέπει την ανάδοχο εταιρία έργο της οποίας είναι ο καθαρισµός των κοινόχρηστων
χώρων6. Είναι υπεύθυνη για την συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου.
10 Έχει την ευθύνη για το πολεοδοµικό σχεδιασµό της πόλης
11 Γενικότερα. αναλαµβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν τη προστασία του
Περιβάλλοντος καθώς και τη διαχείριση και βελτίωση υποδοµών που έχουν άµεση
σχέση µε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η συγκεκριµένη διεύθυνση διεκπεραιώνει όλες τις προκαταρκτικές, ενδιάµεσες και τελικές
φάσεις µε τις απαιτούµενες κάθε φορά εισηγήσεις και διαδικασίες που αφορούν :
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1
2
3

4
5
6

7
8

9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Σύνταξη ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος καθώς και των τροποποιήσεων
που προκύπτουν.
Σύνταξη εισηγήσεων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης του ∆.Σ η της ∆.Ε
Σύνταξη µελετών έργων (οδοποιίας,, κτιριακών , αναπλάσεων
κοινόχρηστων χώρων κλπ) που δηµοπρατούνται ή εκτελούνται µε
αυτεπιστασία.
∆ιαδικασίες προκήρυξης µελετών από εξωτερικούς συνεργάτες .
∆ιαδικασίες δηµοπράτησης έργων για εκτέλεση από εργολάβους ∆ηµοσίων
έργων.
Εκτέλεση γενικών επεµβάσεων µε αυτεπιστασία από τα µόνιµα συνεργεία
του ∆ήµου (κατασκευή πεζοδροµίων ,τοποθέτηση πινακίδων οδών και
αριθµών, χρωµατισµοί κτιρίων, συντηρήσεις παιδικών χαρών ,κ.α.)
Επίβλεψη όλων των υπό εκτέλεση έργων και µελετών
Ό,τι έχει σχέση µε το σχέδιο πόλης, όπως αναθεωρήσεις- τροποποιήσεις
σχεδίων, πράξεις αναλογισµού, πράξεις εφαρµογής, κτηµατολόγιο,
χορήγηση στοιχείων σε αιτήσεις δηµοτών, µελέτες και επιβλέψεις σχετικές
µε το αντικείµενο , λήψη στοιχείων υπαίθρου για την σύνταξη των µελετών
έργων κλπ
Παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του
∆ήµου, για την αγορά ανταλλαγή ,προσκύρωση, µίσθωση δηµοτικών
ακινήτων ,καθώς και την προστασία της από καταπατήσεις σε συνεργασία
µε την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Τηρεί αρχείο υψοµετρικών µελετών των οδών ,εισηγείται στην ∆/νση
Πολεοδοµίας την έγκριση νέων ή την τροποποίηση παλαιών.
Eισηγείται στο ∆ηµ. Συµβούλιο την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων
για την διάνοιξη δρόµων ή την απόκτηση ακινήτου για δηµιουργία
Κοινωφελούς χώρου.
Τη συντήρηση υφισταµένων υποδοµών. , οδοστρωµάτων ,παιδικών χαρών
κλπ
Ενηµερώνεται για θέµατα πολιτικής προστασίας.
∆ιενεργεί προµήθειες υλικών και εξοπλισµού για να χρησιµοποιηθούν σε
περιπτώσεις
έντονων καιρικών φαινόµενων ή σε περιπτώσεις ισχυρών
σεισµών .έκτακτες περιπτώσεις.
Ενηµερώνει µε φυλλάδια τους δηµότες για τους τρόπους αντιµετώπισης
πυρκαγιών καύσωνα σεισµών κ.α.
Τηρεί αρχείο µε ∆/νσεις και τηλέφωνα φορέων και ιδιωτών που µπορούν
να συνδράµουν σε έκτακτες περιπτώσεις.
Τη σύνταξη και εκτέλεση κυκλοφοριακών µελετών.
Τη συντήρηση και αλλαγή της κυκλοφοριακής σήµανσης (κάθετης και
οριζόντιας)
Την συντήρηση του ∆ηµοτικού φωτισµού των κοινόχρηστων χώρων
(δρόµοι ,πλατείες) καθώς και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των
ακινήτων του ∆ήµου (σχολικά κτίρια κ.α)
Την τοποθέτηση εορταστικού φωτιστικού διάκοσµου (Χριστούγεννα,
Αποκριές, , Πάσχα).
Την αποκοµιδή και µεταφορά αστικών απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ.
Την εφαρµογή προγράµµατος ανακύκλωσης χαρτιού ,πλαστικού, γυαλιού,
ηλεκτρικών συσκευών, παταριών, κ.α.
Την συντήρηση του ∆ηµοτικού Κήπου και του πράσινου της πόλης γενικά.
Την δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου µε νέα πάρκα ,νέες δενδροστοιχίες
και νησίδες πρασίνου.
Την συντήρηση-επέκταση του δικτύου άρδευσης των ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων.
Την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων του ∆ήµου µε υλικοτεχνική
υποδοµή και µεταφορική υποστήριξη όλων των απαιτούµενων υλικών.
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27 Την επίβλεψη του αναδόχου εργολάβου του καθαρισµού των
κοινόχρηστων χώρων της πόλης , των οικισµών και των κύριων οδικών
αρτηριών ΠΕΟ, ΝΕΟ και Επαρχιακούς δρόµους.
28 Την διαχείριση και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου ή
την προώθηση των διαδικασιών (µελέτη ,δηµοπρασία , παραλαβή) νέων .
29 Την προώθηση των διαδικασιών για προµήθεια καυσίµων ,ανταλλακτικών
,λιπαντικών, ελαστικών κλπ.
30 Την µελέτη κυκλοφοριακού φόρτου εντός της πόλεως και σύνταξη
προτάσεων για
31 την βελτίωση των συνθηκών κίνησης και στάθµευσης των οχηµάτων.
32 Τη συντήρηση του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. Την διαδικασία εκταφών και
λειτουργία οστεοφυλακίου.Την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και την
προώθηση των σχετικών φακέλων τους για νέα προγράµµατα όπως «Νέοι
αγρότες» κλπ.
33 Την παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών για τα επιλέξιµα και
τις εξισωτικές.
34 Χορηγεί βεβαιώσεις ,παραλαµβάνει δικαιολογητικά και προωθεί τα
αιτήµατα των αγροτών , κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων για όσες
περιπτώσεις ενισχύει ή αποζηµιώνει το κράτος.
35 Συντάσσει µελέτες για την προστασία των δασών και επιβλέπει την
εκτέλεση των σχετικών

3.2.3.2 ∆ιαδικασίες ∆ιοίκησης

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΟΕΥ αποτελείται από4
τµήµατα µε τα αντίστοιχα γραφεία και είναι :
Γραφείο ∆/νσης
Γραφείο Γραµµατείας
1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ
• Γραφείο Προϊσταµένου
• Γραφείο µελετών-επίβλεψης έργων οικοδοµικών – οδοποιϊας
• Γραφείο µελετών – επίβλεψης Η/Μ έργων
• Γραφείο κυκλοφοριακών θεµάτων
• Γραφείο ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο κατασκευής και συντήρησης έργων
• Γραφείο ηλεκτρολογικών – µηχανολογικών έργων
• Γραφείο πρασίνου, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
• Γραφείο συντήρησης επέκτασης πρασίνου
2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
• Γραφείο Προϊσταµένου
• Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών
• Γραφείο οικοδοµικών αδειών
3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
• Γραφείο προϊσταµένου
• Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων
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•
•
•

Γραφείο σάρωσης κοινόχρηστων χώρων (δρόµων- πλατειών, κ.λ.π.)
Γραφείο Νεκροταφείου
Γραφείο κίνησης. Επισκευής µηχανηµάτων –οχηµάτων

4. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
• Γραφείο Προϊσταµένου
• Γραφείο Γραµµατείας
• Γραφείο Μελετών επιβλέψεων έργων
• Γραφείο αρχαιολογικής τεκµηρίωσης

3.2.2.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό

ΤΜΗΜΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ.
ΠΕ

Γραφείο ∆/νσης

1

Τµήµα Τεχνικό

8

ΤΕ

∆Ε

ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣ.ΥΠΑΛΛ.
ΠΕ

ΤΕ

∆Ε
1

1

Τµήµα Καθαριότητας

3

25

26

1

1

3

20

33

2

8

4

9

ΤµήµαΠολεοδοµίας

3

1

1

Τµήµα Ιστορ.Μνηµείων

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

12

7

46

59

0

0

3.2.3.4 Οικονοµικά
Για τα απολογιστικά στοιχεία ετών 2005 έως 2007 της συγκεκριµένης διεύθυνσης,
δείτε
την παράγραφο 3.1.5
3.2.3.5 Περίληψη Μειονεκτηµάτων –Πλεονεκτηµάτων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα αποδυναµωµένα από προσωπικό
συνεργεία αυτεπιστασίας καθώς και ο
συντονισµός µεταξύ τους.

Η ποιότητα του προσωπικού είναι
ικανοποιητική και το έµψυχο δυναµικό
έχει δυνατότητες.

Η ελλιπής στελέχωση (κάλυψη γύρω στο 45%
των προβλεπόµενων από τον ΟΕΥ θέσεων)
επιφέρει δυσλειτουργίες στην διεκπεραίωση
όλων των θεµάτων.(καθαριότητα ,έργα
αυτεπιστασίας, πράσινο, µελέτες κ.α )

Οι υφιστάµενοι υπάλληλοι έχουν την
πρόθεση και διάθεση να εξυπηρετούν
τους πολίτες ( λόγω της εµπειρίας που
διαθέτουν)
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Υπεραπασχόληση των συνεργείων σε θέµατα
υποστήριξης εκδηλώσεων και µετακοµίσεων
µε αντίστοιχη µείωση απόδοσης σε έργα
αυτεπιστασίας.

Η διαδικασία αναφοράς-καταγραφής των
προβληµάτων των πολιτών, η
ανταπόκριση αντιµετώπισης τους και ο
έλεγχος τους µέσω της εφαρµογής
διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών .

Ελιπής υποστήριξη από τη νοµική υπηρεσία.
Η στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε
εποχιακό προσωπικό δηµιουργεί προβλήµατα
λόγω καθυστέρησης των προσλήψεων και
απειρίας των εργαζοµένων.

3.2.2.6 Περίληψη Ευκαιριών Ανάπτυξης, Μελλοντικών Κινδύνων & Εξωτερικών
Παραγόντων Επιτυχίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Η βελτίωση του παρεχοµένου έργου και της
εκτελεστικής ικανότητας της διεύθυνσης µέσα από την
διοικητική αναδιοργάνωση της (νέος Ο.Ε.Υ.), την
εγκατάσταση της σε νέους χώρους και την πιστοποίηση
της.

Η αδυναµία πρόσληψης τεχνικού
προσωπικού (τεχνίτες, εργάτες) εκτός
διαδικασιών ΑΣΕΠ αποδυναµώνει τα συνεργία
αυτεπιστασίας και δηµιουργεί αρνητικές
συνθήκες για την σωστή και γρήγορη εκτέλεση
έργων αυτεπιστασίας.

Η αναδιοργάνωση των συνεργείων αυτεπιστασίας θα
βοηθήσει στην επίλυση του προβλήµατος της αργής
απόκρισης της υπηρεσίας σε θέµατα συντήρησης
κτιρίων ,οδοστρωµάτων ,κυκλοφοριακών σηµάνσεων
κ.α
Οι εφαρµογές προγραµµάτων µέσω της Κοινωνίας της
Πληροφορίας ,για ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον και
ανάπτυξη –προµήθεια Γεωγραφικών πληροφοριακών
συστηµάτων και ψηφιακών δεδοµένων ,θα παράσχουν
γρήγορες και σωστές υπηρεσίες στους πολίτες.

Η χρήση νέων τεχνολογιών για την αποκοµιδή
απορριµµάτων και τον καθαρισµό των οδών.
Η συνεργασία µε τους ∆ήµους της περιφέρειας για την
ανάπτυξη προγραµµάτων ανακύκλωσης µε την
υποστήριξη της Εταιρίας Ανακύκλωσης ΑΕ.

Η δηµιουργία εργοστασίου διαχείρισης απορριµµάτων
στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασµού.
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Η γιγάντωση των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου
γενικά και της τεχνικής υπηρεσίας ειδικότερα
µέσω των συνεχών εκχωρήσεων
αρµοδιοτήτων από άλλους φορείς στο ∆ήµο,
χωρίς την αντίστοιχη ενδυνάµωση των
οικονοµικών δεδοµένων και την στελέχωση του
προσωπικού

Η συνεχής αύξηση του µ.ο. ηλικίας του
εργατοτεχνικού προσωπικού σε θέσεις που εκ των
πραγµάτων απαιτούν ηλικιακά νέο προσωπικό

Η πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού
µε έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες
Η συνεχής επέκταση της πόλης (γεωγραφικά
και πληθυσµιακά) δηµιουργεί αυξηµένες
ανάγκες παροχής υπηρεσιών ποιότητας ζωής (καθαριότητα , πράσινο, ηλεκτροφωτισµός,
συντηρήσεις )χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του
προσωπικού.
Η αύξηση του Τουριστικού ρεύµατος ,αλλάζει τα
δεδοµένα που αφορούν την καθαριότητα της πόλης,
δηµιουργώντας επιπλέον πιέσεις στην
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λειτουργία της υπηρεσίας.
Η εισαγωγή τεχνολογιών διαχείρισης στόλου και
αποτελεσµατικότητας αποκοµιδής µπορεί να βελτιώσει
κοστολόγια και αποτελεσµατικότητα.
Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου στις
∆ηλώσεις που αφορούν ανταποδοτικά τέλη θα επιφέρει
έσοδα στο ∆ήµο.
Η δηµιουργία νέων γραφείων µε σύγχρονες
εγκαταστάσεις υγιεινής για τους εργαζόµενους στα
εξωτερικά συνεργεία (καθαριότητα ,οικοδοµικό,
πράσινο).
Η δηµιουργία σύγχρονου σταθµού µεταφόρτωσης
απορριµµάτων.
Η πρόσληψη γιατρού εργασίας και Τεχνικού
Ασφαλείας.
∆ηµιουργία ΧΥΤΑ για το Μεταβατικό Στάδιο

3.2.3.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της Υπηρεσίας είναι:
Εσωτερικοί
•

Οι Αντιδήµαρχοι
και οι εντεταλµένοι
σύµβουλοι.
•
Η οικονοµική
Υπηρεσία και το Γραφείο
Προσωπικού
•
Η ∆ΕΥΑΡ

Εξωτερικοί

Γενικοί

• Τµήµα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
• της Περιφέρειας
• ∆ιαχειριστικές αρχές
χρηµατοδοτούµενων
έργων
• Κτηµατολογικό Γραφείο
• Λιµενικό Ταµείο.
• Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση,
• Κτηµατική Υπηρεσία,
• Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
• ∆/νση πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος.
• ΠΕΧΩ Ηρακλείου
• ∆ικαστικές Αρχές.
• Α.Σ.Ε.Π.
• Ελεγκτικό Συνέδριο
• Λειτουργία Επιτρόπου
• Λειτουργία
Περιφερειακής ∆ιοίκησης.

•
•
•

•
•

•
•

•
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Η Αναθεώρηση ΓΠΣ
Το ∆. Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης
Η αύξηση του
συνολικού όγκου
απορριµµάτων ανά
κάτοικο.
Η µεταφορά του ΧΥΤΑ
στο Αµάρι.
Το γεγονός ότι δεν
υπάρχει νοµοθετική λύση
για την εναπόθεση των
µπαζών και των ογκωδών
απορριµµάτων.
Η αύξηση του αριθµού
των αυτοκινήτων που
κυκλοφορούν στην πόλη.
Η πίεση της κοινής
γνώµης για καλύτερες και
ουσιαστικότερες πολιτικές
περιβαλλοντικής
προστασίας και
διαχείρισης καθώς και
πολιτικές αύξησης
πρασίνου και ελεύθερων
χώρων
Οι παράνοµες και
προκλητικές καταλήψεις
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κοινόχρηστων χώρων από
ικανό αριθµό
επαγγελµατιών.

3.2.4 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3.2.4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύµνης συστήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του Ν.1069/80 το έτος 1981 µε το Π∆ 375/81 και είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. ∆ιέπεται ως προς την διοίκηση , οργάνωση, εκτέλεση,
λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρµόδιας της ως προς της πηγές χρηµατοδότησης
της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.
Σκοποί του Νοµικού Προσώπου είναι :
Η µελέτη , κατασκευή , συντήρηση , εκµετάλλευση , διοίκηση και λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων υδάτων καθώς και της µονάδας
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνης , στην πόλη του Ρεθύµνου.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες της Επιχείρησης κατά υπηρεσία και τµήµα περιλαµβάνουν τους
παρακάτω τοµείς:
A. ∆/νση υπηρεσιών
•

∆ιεύθυνση της επιχείρησης

•

Εισήγηση για πρόσληψη τακτικού και έκτακτου προσωπικού για προσωρινή
απασχόληση ορισµένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών

•

Εισήγηση για συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους , προγραµµατισµό,
προδιαγραφές , κλπ.

•

Προτάσεις επιλογής υπευθύνων τµηµάτων στο ∆.Σ Της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.

•

Επιλογή υπευθύνων γραφείων και συνεργείων.

•

Παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των συνεργείων ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.

•

Εισήγηση και ενηµέρωση του ∆Σ για όλα τα θέµατα
(πρόοδος , επενδύσεις , τιµολογιακή πολιτική κλπ).

Γενικά ο δ/ντης είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη και καλή λειτουργία της επιχείρησης .
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B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
B1) Τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
• Κατασκευή και επίβλεψη έργων αυτεπιστασίας.
• Λειτουργία η συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης κλπ τεχνικών έργων.
• Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
• Εισήγηση για αγορά νέων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Έλεγχος και επισκευή υδροµέτρων , τοποθέτηση νέων
• Εισήγηση τρόπου εκτέλεσης έργων ύδρευσης – αποχέτευσης .
• Εξασφάλισης συνεχούς ροής του νερού στο δίκτυο.
Β2) Τµήµα µελετών και έργων
• Προετοιµασία κατασκευαστικών προγραµµάτων.
• Σύνταξη µελετών και τευχών δηµοπρασίας .
• Εισήγηση τρόπου δηµοπράτησης , σύνταξη συµβάσεων και διενέργεια διαγωνισµών.
• Παρακολούθηση χρονοδιαγραµµάτων έργων και ποιοτικός έλεγχος.
• Επίβλεψη έργων.
• Μετρήσεις βροχοµετρικών παροχών , παρακολούθηση υδρολεκανών κλπ.
B3) Τµήµα Η/Μ Εξοπλισµού
• Μελέτη , επίβλεψη , κατασκευή , λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ
εγκαταστάσεων της ∆ΕΥΑΡ.
• Εισήγηση για αγορά υλικών .
• Επισκευή βλαβών .
• Εισήγηση τρόπου εκτέλεσης έργων , σύναψη συµβάσεων , διενέργεια διαγωνισµών.
• Προετοιµασία και εισήγηση κατασκευαστικών προγραµµάτων για Η/Μ.
• Λειτουργία , συντήρηση και κίνηση οχηµάτων της ∆ΕΥΑΡ.
B4) Τµήµα Υγειονοµικό
• Ανάλυση δειγµάτων νερού και αποβλήτων.
• Έλεγχος και απολύµανση πόσιµου νερού.
• Λειτουργία εργαστηρίου νερού και λυµάτων.
• Προγραµµατισµός λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων, και εκτέλεση συνηθισµένων εργασιών συντήρησης.
• Τήρηση αρχείου στοιχείων εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού.
Τα παραπάνω τµήµατα συνεπικουρεί και το Γραφείο Αποθήκης.

Γ. Οικονοµική και διοικητική υπηρεσία

Γ1 . Προϊστάµενος
•
•
•
•

Συντονισµός εργασιών οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας.
∆ιεκπεραίωση κάθε θέµατος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού.
Φροντίδα για σύναψη και παρακολούθηση του προυπ/σµού.
Τήρηση στατιστικών αρχείων.

Γ2 . Τµήµα διοίκησης
• Αποδοχές , χορήγηση επιδοµάτων , προσωπικού κλπ.
• Υπηρεσιακή κατάσταση η απόλυση προσωπικού.
• Υπερωριακή απασχόληση.
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•
•
•

Τήρηση ωραρίου, έκδοση µισθοδοτικών καταστάσεων, µεταβολών κλπ, υγειονοµική
Περίθαλψη προσωπικού.
Ενηµέρωση προσωπικού για θέµατα που το αφορούν και λήψη µέτρων πρόληψης
εργατικών ατυχηµάτων , υγιεινής κλπ.
∆ιακίνηση αλληλογραφίας , τήρηση φακέλων κλπ.

Γ3 . Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
• Τήρηση λογιστικών βιβλίων, λογαριασµών, συνάψει ισοζυγιών ισολογισµών,
εκκαθάριση και έλεγχος παραστατικών, έκδοση ενταλµάτων πληρωµής.
• Σύναψη ετήσιου προϋπολογισµού.
• Κοστολόγηση και τιµολόγηση παροχόµενων υπηρεσιών.
• Παρακολούθηση οικονοµικού προγράµµατος και ενηµέρωση ∆Σ και διευθυντή.
• Εισπράξεις λογαριασµών, πληρωµές δαπανών , τήρηση βιβλίου ταµείου,
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών, σύναψη προγράµµατος ρευστότητας.
•

Καταµέτρηση κατανάλωσης νερού , έκδοση λογαριασµών , βεβαίωση εσόδων ,
έλεγχος και τήρηση µητρώου καταναλωτών , αποστολή λογαριασµών , λήψη
αιτήσεων συνδέσεων .

•

Προµήθειες εξοπλισµού υλικών όλων των τµηµάτων και εκτέλεση παραγγελιών ,
διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών.

3.2.4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 11 µέλη τα οποία
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρεθύµνης και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα µέλη του συµβουλίου είναι 6 αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου,
ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ καθώς και
3 δηµότες του ∆ήµου Ρεθύµνου µε πείρα και γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της
∆.Ε.Υ.Α.Ρ.
Η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου
∆Σ :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ.
Α. ∆/νση Υπηρεσιών
Β. Οικονοµική και διοικητική υπηρεσία
Γ. Τεχνική Υπηρεσία
Εκάστη εξ’ αυτών διαρθρώνεται ως ακολούθως :
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Γραφείο δ/ντή Υπηρεσιών.
Β. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
Γ. Γραφείο Εξωτερικών Συµβούλων.
∆. Γραφείο Γραµµατείας ∆/νσης και ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ε. ΤΜΗΜΑ Μηχανογράφησης.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. Γραφείο Προϊσταµένου.
Β. ΤΜΗΜΑ ∆ιοίκησης .
Β1. Γραφείο Προσωπικού.
Β2. Γραφείο Αρχείου.
Γ. ΤΜΗΜΑ Οικονοµικής ∆ιαχείρησης
Γ1. Γραφείο Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού- Ισολογισµού.
Γ2. Ταµείο.
Γ3. Γραφείο Εσόδων.
Γ4. Γραφείο Προµηθειών – ∆ιαχείρησης.
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Α. Γραφείο Προϊσταµένου.
Β. Γραφείο γραµµατείας Τ.Υ.
Γ. Γραφείο Αποθήκης.
∆. ΤΜΗΜΑ ύδρευσης – αποχέτευσης.
∆1. Γραφείο Υπεύθυνου Τµήµατος
∆2. Γραφείο Κατασκευής , Επίβλεψης , Λειτουργίας και συντήρησης έργων Ύδρευσης
(Αυτεπιστασίας).
∆3. Γραφείο Κατασκευής , Επίβλεψης , Λειτουργίας και συντήρησης έργων Αποχέτευσης
(Αυτεπιστασίας).
∆4. Συνεργείο Ύδρευσης.
∆5. Συνεργείο Αποχέτευσης.
∆6. Συνεργείο ∆ιανοµής Νερού.
Ε. ΤΜΗΜΑ µελετών και έργων.
Ε1. Γραφείο Υπεύθυνου Τµήµατος.
Ε2. Γραφείο Προγραµµατισµού – ∆ηµοπρασιών και
Μελετών έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
Ε3. Γραφείο Επίβλεψης έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης .
Ε4. Γραφείο Γεωλόγου.
Στ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ εξοπλισµού.
Στ1. Γραφείο Υπεύθυνος Τµήµατος.
Στ2. Γραφείο Προγραµµατισµού Μελετών και επίβλεψης
έργων και συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισµού.
ΣΤ3. Συνεργείο Αντλιοστασίων νερού και λυµάτων.
Στ4. Γραφείο κίνησης οχηµάτων.
Ζ. ΤΜΗΜΑ υγιεινοµικό.
Ζ1. Γραφείο Υπεύθυνου Τµήµατος.
Ζ2. Γραφείο χηµικού εργαστηρίου – πόσιµου νερού.
Ζ3. Γραφείο Βιολογικού Καθαρισµού – Υπεύθυνος.
Ζ4. Συνεργείο Λειτουργίας και Συντήρησης βιολογικού Καθαρισµού.
3.2.4.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Σύµφωνα µε τον Ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.(απόφαση του
∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. ) που επικυρώθηκε µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ρεθύµνης, το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. διαµορφώνεται ως εξής :
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 5

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΠΕ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕ
ΒΟΗΘΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4

1
1

1
1

1
2
1
1
-

1
2
0
0
-

1

0

4

4
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ΤΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ
∆Ε
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆Ε
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
&
ΒΟΗΘΟΙ
∆Ε
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆Ε
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆Ε
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆Ε
Ο∆ΗΓΟΙ
∆Ε
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
∆Ε
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
∆Ε
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ (Υ∆ΡΟΝΟΜΕΙΣ )
∆Ε
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
∆Ε
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ
∆Ε
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΕ
ΜΗΧ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
&
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ
∆Ε
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
∆Ε
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆Ε
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ
∆Ε
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
∆Ε
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
∆Ε
ΣΗΜ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Θ.Ε. ΟΑΕ∆ 26
ΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ∆ΟΜΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4
6

2
6

5
4
7
2

3
3
6
1

5

4

8
5
20
1

8
5
9
1

1
2
1
3

1
2
1
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

∆Ε
∆Ε
∆Ε
∆Ε
∆Ε

2
1
1
4
2

2
1
1
4
2

∆Ε
∆Ε
ΤΕ
ΥΕ

1
1
1
13
122

1
1
1
13
98

3.2.4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απολογιστικά στοιχεία έτους 2008
ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
8.184.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
7.230.014,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
15.414.014,00
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ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
7.957.811,00
180.650,00
8.138.461,00
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ΕΞΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
8.661.778,00
7.230.014,00
15.891.792,00

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2007
ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
7.980.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
6.350.062,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
14.330.062,00
ΕΞΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
8.668.920,00
6.350.062,00
15.018.982,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
8.306.662,00
635.124,00
8.941.786,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
8.182.344.40
5.88.310,91
8.770.655,31
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
8.025.434,86
887.113,94
8.912.548,80

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006
ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
7.386.160,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
5.355.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
12.741.660,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
8.020.625,99
8.020.625,99

ΕΞΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
7.975.221,10
418.036,82
8.393.257,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
8.102.685,00
5.641.800,00
13.744.485,00

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2005
ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
7.073.420,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
6.744.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
13.871.420,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
7.131.695,47
7.131.695,47

ΕΞΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
7.627.002,96
370.310,34
7.997.313,3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
7.372.175,00
6.744.000,00
14.116.175,00

3.2.4.5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η επιχείρηση είναι πλήρως µηχανογραφηµένη τόσο σε εξοπλισµό (hardware) όσο και σε
λογισµικά προγράµµατα. .Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (SERVER)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
UPS
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΑΞ
VIDEOPROJECTOR
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3
30
22
18
3
2
1
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3.2.4.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
•

Υψηλό οργανικό κόστος λειτουργίας

•

Υστέρηση
εσόδων
(ανεξόφλητοι
λογαριασµοί ) Απαιτείται ενίσχυση του
τµήµατος

•

µεικτό δίκτυο λυµάτων
βιολογικός καθαρισµός ο οποίος απαιτεί
επέκταση προκειµένου να καλύψει τις
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες.
έλλειψη σαφούς Υδραυλικού
Μοντέλου.
Το γεγονός ότι η τιµολόγηση του νερού
δεν προέρχεται από κοστολόγηση.
Το οργανόγραµµα της επιχείρησης δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
Υπηρεσίας.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Υψηλή
τεχνογνωσία
στη
διαχείριση έργων
Εγκατεστηµένο δίκτυο ύδρευσης
και αποχέτευσης
Πόσιµο νερό άριστης ποιότητας.
Εγκατάσταση Βιολογικού
Καθαρισµού σε πλήρη
Λειτουργία.
Ταχυδιυλιστήριο Κουρνά

Κλοπή νερού
Σηµαντικές απώλειες νερού , λόγω
διαρροών , από το δίκτυο ύδρευσης.
Τροποποίηση
και
συµπλήρωση
κανονισµών λειτουργίας ύδρευσης και
αποχέτευσης , Κανονισµός
Λειτουργίας
Επισφαλής Παραγωγή Νερού

3.2.4.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
• Νέοι τοµείς δραστηριοποίησης
• Μόλυνση των πηγών
Υδροδότησης.
• Παρακολούθηση και εφαρµογή
• Ατύχηµα στην λειτουργία των
νέων τεχνολογικών εξελίξεων
δικτύων αποχέτευσης (Κ.Α.Α.
,αντλιοστάσια ΚΑΙΣ Τις Ε.Ε.
• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης από
ευρωπαϊκά προγράµµατα.
• Φράγµα Ποταµών
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι :
Εσωτερικοί
Εξωτερικοί
• Εργασιακή ειρήνη
• ∆υνατότητα
χρηµατοδοτήσεις
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νέων έργων από
εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα

•

Τεχνολογία

•

Επάρκεια
πόρων

•

Ορθολογικός χαρακτήρας
επενδύσεων
Οργάνωση Υπηρεσιών
Οικονοµική κατάσταση
Υπηρεσιών

•

Ποιότητα νερού

•
•

υδατικών

∆ήµου Ρεθύµνης
, µε συνέπεια
Αύξηση
της
κατανάλωσης
νερού και νέων
συνδέσεων

•

Ικανοποίηση του
κοινού από τις
παρεχόµενες
υπηρεσίες .

3.2.4.8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
A. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Β. ∆ιαχωρισµός λυµάτων όµβριων µε σκοπό την κατασκευή χωριστικού συστήµατος.
Γ. Προσθήκες –Βελτιώσεις στο δίκτυο Ύδρευσης µε σκοπό την δηµιουργία µοντέλου µε
ζώνες.
∆. Επέκταση Αντιπληµµυρικών έργων.
Ε. Κατασκευή ∆ιυλιστηρίου και προσαγωγού Ύδρευσης από Φράγµα Ποταµών.
ΣΤ. Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών ∆ΕΥΑΡ σε τρία επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτησεις.
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
• ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

3.2.5 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Κ.Ε.∆Η.Ρ.)
3.2.5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. προέκυψε από την µετάλλαξη της ∆.ΑΝ.Ε.Ρ. (∆ηµοτική Αναπτυξιακή
Επιχείρηση Ρεθύµνου), η οποία υπήρχε από το 1995 και δραστηριοποιήθηκε τον Ιούλιο του
1997.
Αυτή η µετάλλαξη συνέβη λόγω του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που ισχύει από το
2006 και προβλέπει τα είδη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και τον τρόπο που θα λειτουργούν
σε σχέση µε τον ∆ήµο που τις συστήνει.
Η µετάλλαξη αυτή έγινε µετά από έγκριση της Οικονοµοτεχνικής Μελέτης βιωσιµότητας της
επιχείρησης από την Περιφέρεια Κρήτης, και µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Ρεθύµνης για την τροποποίηση του καταστατικού της ∆.ΑΝ.Ε.Ρ. την 14/4/2008. Η
µετατροπή της εταιρίας σε κοινωφελή µε την επωνυµία ΚΕ∆ΗΡ δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
929/21-5-08.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Καταστατικοί σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται
στους τοµείς
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριµένα:
- Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε τη
Α.1.1. λειτουργία παιδικών , βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
Α.1.2. κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
Α.1.3. µονάδων κοινωνικής φροντίδας
Α.1.4. προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λ.π.
Α.1.5. τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.
- Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη
µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής
υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
- Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών
- Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για
την ένταξη παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
- Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη
δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου

Α.2 παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, και συγκεκριµένα:
- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
- Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
- Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο, µε τη λειτουργία δηµοτικού κινηµατογράφου , θεατρικών εργαστηρίων,
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φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής
κ.λπ., καθώς και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.
- Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
- Η λειτουργία του προγράµµατος διάσωσης της κληρονοµιάς της Παλιάς Πόλης του
Ρεθύµνου.
- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή
η συµµετοχή της σε αυτά.
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
- Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
- Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η
καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που
διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

Β. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα
75 και 83 του Ν. 3463/2006.

Γ. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της περιοχής.

∆. Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και συγκεκριµένα
- Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και
πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και
της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού .
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- Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την ανάπτυξη
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε στόχο την
υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Από τις παραπάνω αναφερόµενες δράσεις οι µόνες που έχει αναπτύξει η επιχείρηση είναι
αυτές που αφορούν το πεδίο Α1 και αυτό γιατί µόλις έχει γίνει η µετάλλαξή της.
Στον υφιστάµενο σχεδιασµό είναι να αξιοποιηθεί το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των
δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και να αναπτυχθούν οι σχετικές δράσεις.

3.2.5.2 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται:
1. από το ∆ήµο Ρεθύµνου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006,
2. από συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Εθνικών Φορέων,
3. από δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή
ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά πρόσωπα.
4. από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε τους καταστατικούς σκοπούς.

3.2.5.3 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών τα όργανα που ασκούν ∆ιοίκηση στην
επιχείρηση είναι:
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης που είναι επταµελές και ορίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, και ένας
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής9. Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή
κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.
Στην περίπτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη
µειοψηφία. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των
εργαζοµένων (χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί
περισσοτέρους από είκοσι εργαζόµενους.
2. Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και
εκπροσωπεί την επιχείρηση στις αρχές.
3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης και
δύναται να του µεταβιβασθούν ορισµένες αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. για πιο
αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης.
9

Ο κοινωνικός φορέας που συµµετέχει µε εκπρόσωπό του στο ∆.Σ επιχείρησης ορίζεται µε το όνοµά του (δες
εγκύκλιος Υπ.Εσωτ. 20188/87)

196

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι:
•

Γενική ∆ιεύθυνση

•

Τµήµα

Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες που υπάγονται στην
Γενική ∆ιεύθυνση:
•

Τµήµα Κοινωνικής πρόνοιας - καλλιτεχνικής παιδείας - πολιτισµού,

•

Τµήµα περιβάλλοντος,

•

Τµήµα έρευνας και τεχνολογίας

•

Τµήµα διοικητικό - οικονοµικό

•

Τµήµα Παλιάς Πόλης

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονοµάζονται:
•

Γενικός ∆ιευθυντής

•

Υπεύθυνος τµήµατος

Στη Γενική ∆ιεύθυνση υπάγονται και οι τυχόν εξωτερικοί σύµβουλοι που είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν µε συµβάσεις έργου.

3.2.5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ∆.Σ.

ΑΡ.

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

1

1

1

1

Τµήµα Κοινωνικής
Πρόνοιας – Καλλιτεχνικής
Παιδείας, πολιτισµού και

Κ∆ΑΠ

4

2

4

4

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

4

4

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1

ΚΗΦΗ

4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

12

αθλητισµού ΒΡΕΦΙΚΟΣΒΡΕΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

4

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος

4

2

Τµήµα Έρευνας και

1

Τεχνολογίας
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ

10

ΠΟΛΗΣ

10

52

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

12

3.2.5.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ
2005
2006
2007
2008

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆ΩΝ
1.284.317,41
903.284,35
2.035.604,82
1.033.805,91

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟ∆ΩΝ
1.269.239,63
1.389.789,93
2.018.540,40
1.265.363,41

∆ΙΑΦΟΡΑ
15.077,78
-486.505,58
17.064,42
-231.557,50

3.2.5.6 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
.Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός.της επιχείρησης
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΑΞ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 26΄΄

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9
6
1
1
4

3.2.5.7 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

∆εν έχει ακόµα αναπτυχθεί το σύνολο των Το µεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων που
επιτρεπόµενων

από

τον

Κώδικα µπορεί να αναπτύξει

δραστηριοτήτων
Εξαρτάται άµεσα από τον ∆ήµο Ρεθύµνης και

∆ιαθέτει καταρτισµένο προσωπικό διαφόρων
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από επιχορηγήσεις φορέων και όχι από ιδίους

ειδικοτήτων που µπορεί να αποτελέσει «οµάδα

πόρους.

ανάπτυξης»

Είναι κοινωφελής και δεν µπορεί να
αναπτύξει εµπορική δραστηριότητα και να
κάνει επενδύσεις.
Έλλειψη τυποποίησης και πιστοποίησης των
παρεχοµένων υπηρεσιών
Έλλειµµα ηλεκτρονικής οργάνωσης

3.2.5.8 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Το µεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων που Μείωση

των

χρηµατοδοτήσεων

για

την

µπορεί να αναπτύξει η εταιρεία βάσει του νέου λειτουργία των κοινωνικών δοµών
∆.Κ.Κ.
Αξιοποίηση
Κ.Ε.∆Η.Ρ.

του
και

προγραµµατισµού
του

∆ήµου

της

Ρεθύµνης

βελτιώνοντας την λειτουργία της επιχείρησης

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικοί
•

∆ήµος Ρεθύµνης

Εξωτερικοί
•

Νοµαρχία Ρεθύµνης

•

Περιφέρεια Κρήτης

•

Υπουργείο Απασχόλησης

•

Υπουργείο Πολιτισµού

•

ΕΟΤ

•

ΥΠΕΧΩ∆Ε
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Γενικοί
•

Αλλαγή των συνθηκών
χρηµατοδοτήσεων
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3.2.6 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί λειτουργούν ως ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου περιλαµβάνοντας τµήµατα (7) προσχολικής αγωγής που είναι κυρίαρχα
χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Με την λειτουργία τους αποσκοπούν :
• Στη φύλαξη, φροντίδα και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόµενων γονέων.
• Στην πολύπλευρη νοητική, κοινωνική συναισθηµατική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη
των νηπίων µε τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους .
• Στην υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέµατα αγωγής και
ψυχολογίας των παιδιών τους.
• Στην προπαρασκευή των νηπίων για την φυσική µετάβασή τους από την
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
• Στην παροχή ηµερήσιας διατροφής και φροντίδας, στα παιδιά που φιλοξενούν,
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής.
• Στην εξάλειψη κατά, το δυνατόν των διαφορών που τυχών προκύπτουν από το
πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από ∆/κό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα
(9) µέλη τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Καθήκοντα ∆ιευθύντριας ασκεί µόνιµη υπάλληλος ειδικότητας Π.Ε. Νηπιαγωγών.
Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ.
λειτουργούν ως ∆ιεύθυνση αποτελούµενη από τα εξής τµήµατα :
Α) Τµήµα Προσχολικής Αγωγής που αποτελείται από τα τµήµατα :
1. Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθµός Περιβολίων
2. Β΄ Βρεφονιπιακός Σταθµός
3. Α΄ Παιδικός Σταθµός
4. Β΄ Παιδικός Σταθµός
Β) Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
Γ) Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας (Λειτουργικό – µη αυτοτελές υπάγεται στη
∆ιεύθυνση)
∆) Γραφείο ειδικής ταµειακής υπηρεσίας (υπαγόµενο απευθείας στον Πρόεδρο του
Νοµικού Προσώπου µε αντικείµενο αυτοτελές και ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες
υπηρεσίες).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Άµεση συνεργασία µε ∆ήµο Ρεθύµνου – ∆/νση Τοπικής Αυτ/σης Ρεθύµνης- Νοµαρχία
Ρεθύµνης.
- Άτυπες συνεργασίες µε οµοειδή Νοµικά Πρόσωπα του ιδίου νοµού αλλά και γειτονικών
Νοµών.
- Συνεργασία µε ιδιωτική τράπεζα.
- Συνεργασία µε ιδιώτες προµηθευτές
- Συνεργασία µε τον οργανισµό άθλησης ( ∆ΑΟΡ )
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- Συνεργασία µε µονωµένους συνεργάτες – Πανεπιστήµιο Κρήτης.
3.2.6.2 ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
1. Αποδέκτες των υπηρεσιών είναι οι οικογένειες και τα βρέφη – νήπια αυτών.
2. Κατηγορίες αποδεκτών:
- Άτοµα µε κοινωνικά προβλήµατα
- Μονογονεϊκές Οικογένειες
- Πολύτεκνοι
- Χαµηλόµισθοι
- Λοιποί πολίτες – οικονοµικοί µετανάστες
3. Αριθµός νηπίων 450
3.2.6.3 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ (2004- 2007)
- ∆ράσεις της προηγούµενης τετραετίες ήταν :
1. Σύσταση του ενιαίου Ν.Π.∆.∆. « Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης»
2. ∆ηµιουργία Βρεφικών τµηµάτων
3. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ
4. Πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης.
5. Μεταφορά δύο παιδικών σταθµών, συστέγαση µε άλλους δύο.
6.Μεταφορά ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σε γραφεία του Κέντρου Νέων ∆ήµου Ρεθύµνης.
7. Σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.
3.2.6.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Οι διαδικασίες προγραµµατισµού παρακολουθούνται
Συµβούλιο.
- Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε
παρακολουθούν, αξιολογούν και αναθεωρούν µε βάση τις
τµηµάτων αλλά και της ∆.νσης τις δράσεις και τον
αποφάσεις για την λειτουργία του Νοµικού Προσώπου.

σε ετήσια βάση αυτό το ∆/κό
τακτά ∆ιοικητικά Συµβούλια,
προτάσεις των προϊσταµένων των
προγραµµατισµό παίρνοντας τις

3.2.6.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Μόνιµοι Υπάλληλοι
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
7
1
6
1
1
2
2
4
12
36

ΠΕ Νηπιαγωγών
ΤΕ Νηπιαγωγών
ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
∆Ε Γραµµατέων
∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων
ΥΕ Μαγείρων
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ
Υπάλληλοι µε Συµβάσεις ορισµένου χρόνου
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
5
2
1
2
10

ΠΕ Νηπιαγωγών
ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων
ΣΥΝΟΛΟ

3.2.6.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
1.156.809,13
204.000
399.190,87
1.760.000,00

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1.177.628,99
10.203,11
399.190,87
1.587.022,97

∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
1.713.000,00
47.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

1.760.000,00

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1.162.131,37
Ταµ.υπόλοιπο 2005
424.891,60
1.587.022,07

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
1.338.308,40
734.000
424.891,60
2.497.200,00

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1.291.755,35
408.762,41
424.891,60
2.125.409,36

∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2.463.675,00
33.525,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

2.497.200,00

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1.811.246,94
Ταµ.υπόλοιπο
314.162,42
2.125.409,36

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
1.737.599,10
540.000
314.162,42
2.591.761,52

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1.328.886,22
306.063,64
314.162,42
1.949.112,28

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2.557.394,18
34.367,34

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1.493.281,86
Ταµ.υπόλοιπο
455.830,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
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2.591.761,52

1.949.112,28

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2.067.699,10
522.000,00
433.728,71
3.023.427,81

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1.424.401,49
320.531.,95
455.830,42
2.200.763,86

∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2.977.279,08
46.148,73

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

3.023.427,81

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1.740.727,50
Ταµειακό Υπόλοιπο 2008
460.036,36
2.200.763,86

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

3.2.6.7 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός του Νοµικού Προσώπου
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΑΞ
VIDEOPROJECTOR
VIDEO
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
DVD PLAYER
STEREO
CD PLAYER

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3
3
5
5
1
7
6
7
2
14

3.2.6.8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας µε Έγινε τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και στόχος
είναι η άµεση κάλυψη των νέων θέσεων
αποτέλεσµα να µη µπορούν να εξοπλιστούν
µόνιµου προσωπικού των µέσω ΑΣΕΠ.
τα τµήµατα και να γίνου οι απαραίτητες
συντηρήσεις,

λόγω

παλαιότητας

των

κτιρίων.( ελλιπής χρηµατοδότηση από ∆ήµο
– ΚΑΠ)
Έλλειψη κτιρίων για την στέγαση του ∆ιοργάνωση Αθλητικών δραστηριότήτων σε
τµήµατος
∆/κου-Οικονοµικού,
της
συνεργασία µε ∆ΑΟΡ
∆ιεύθυνσης και των Α΄ Γ΄ και ∆΄ Παιδικών
Σταθµών.
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Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού µε Μηχανοργάνωση του γραφείου διοίκησης
αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής εναλλαγή
(διαχειριστικά προγράµµατα).
προσώπων που ειδικά για το παιδαγωγικό
προσωπικό
είναι
απαράδεκτη
και
αντιπαιδαγωγική και δηµιουργεί προβλήµατα
στην ψυχοσύνθεση των νηπίων.
Η σηµερινή κτιριακή κατάσταση κάποιων
παιδικών σταθµών ( της σκάλες, αύλειοι
χώροι, µικρές αίθουσες έλλειψη εξοπλισµού,
µεγάλος αριθµός φιλοξενουµένων νηπίων,
αποτρέπει της γονείς να της επιλέξουν µε
αποτέλεσµα να υπάρχει πίεση για εγγραφές
σε παιδικούς σταθµούς που πληρούν κατά
κάποιο τρόπο της προϋποθέσεις.

Το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών
είναι πολύ υψηλό λαµβάνοντας υπόψη της
συνθήκες των εργαζοµένων αλλά και το
µεγάλο αριθµό των νηπίων και βρεφών που
φιλοξενούνται στου παιδικούς σταθµούς.

Έλλειψη παιχνιδιών και παιδικών χαρών.

Καθηµερινός έλεγχος της διατροφής των
νηπίων ( έλεγχος προϊόντων ) µε ενιαίο
διαιτολόγιο.

Η
έλλειψη
σύγχρονων
κτιριακών Άτυπη συνεργασία, αλλά πολύ
εγκαταστάσεων για την στέγαση
του
εποικοδοµητική, µε ίδια Νοµικά Πρόσωπα
τµήµατος
∆/κου-Οικονοµικού,
της
∆ιεύθυνσης και των Α΄ Γ΄ και ∆΄ Παιδικών άλλων ∆ήµων.
Σταθµών.
Έλλειψη εκπαίδευσης για αντιµετώπιση
διαφόρων ατυχηµάτων. Απαιτούνται
σεµινάρια για διαπαιδαγώγηση- πρώτες
βοήθειες

Συµµετοχή

∆ιοικητικού

προσωπικού

σε

Έλλειψη οχηµάτων- µεταφορά νηπίων

Μουσική διαπαιδαγώγηση- Αθλητικές
δραστηριότητες
∆ώρα στα νήπια τα Χριστούγεννα
Καθηµερινές χειροτεχνικές δραστηριότητες
Συµµετοχή διοικητικού προσωπικού σε
σεµινάρια
Εισηγήσεις από διάφορους µεµονωµένους
φορείς
Καθηµερινός έλεγχος διατροφής
Συµµετοχή δηµοτών ή κατοίκων του ∆ήµου
µε δύο µέλη στο ∆.Σ. του Νοµικού
Προσώπου

σεµινάρια.

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού για ∆υνατότητα επικοινωνίας µε το οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιών για τη στήριξή τους
καλύτερες παροχές
στους αποδέκτες
όταν αυτό είναι αναγκαίο όπως επίσης και
(ψυχολόγος- λογοθεραπευτής – παιδίατρος)
για την ενηµέρωσή τους σε περίπτωση που η
παιδαγωγός εντοπίσει οποιασδήποτε φύσης
απόκλιση που µπορεί να οδηγήσει σε
µελλοντική µαθησιακή δυσκολία
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Εξασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος
κατάλληλα εξοπλισµένου και στελεχωµένου
ώστε η οικογένεια να αισθάνεται σιγουριά
και ασφάλεια για τις ώρες που εµπιστεύεται
το βρέφος ή το νήπιό του στο χώρο των
παιδικών σταθµών.

3.2.6.9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Η λειτουργία τµηµάτων σε απογευµατινό

Η κτιριακή κατάσταση

ωράριο
Η αύξηση του µόνιµου και ειδικευµένου

Η έλλειψη προσωπικού

προσωπικού
Η εγγραφή µεγαλύτερου ποσοστού βρεφών

Μειωµένη οικονοµική πόροι

και νηπίων
Βελτίωση και αύξηση κτιριακών

Έλλειψη συντονισµού µε εµπλεκόµενες

εγκαταστάσεων

υπηρεσίες και γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις

Υλικοτεχνική υποδοµή
Η δηµιουργία τµήµατος νηπίων µε ειδικές
ανάγκες
Επιµόρφωση
όλων
των
υπαλλήλων,
εκπαιδευτικών και διοικητικών, µε σεµινάρια
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης
και άλλους φορείς για την καλύτερη
λειτουργία των τµηµάτων.
Η κτιριακή αποκέντρωση των παιδικών
σταθµών (δυτικό διαµέρισµα).
∆υνατότητα
εγγραφής
παιδιών
που
προέρχονται από αδύναµες κοινωνικά και
ασθενείς οµάδες, χωρίς την καταβολή της
µηνιαίας οικονοµικής προσφοράς.

3.2.6.10 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
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Εσωτερικός
Οικονοµική

Εξωτερικός
Υπηρεσία Υπηρεσία

∆ήµου

Γενικοί
Περιφερειακής Αλλαγή

Αυτοδιοίκησης

στον

κρατικό

προϋπολογισµό µε µείωση
των οικονοµικών πόρων για
την Κοινωνική Πολιτική

Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου

Υπηρεσίες

Υπουργείου ∆ηµογραφικές αλλαγές και

Εσωτερικών

συνεχιζόµενοι αστικοποίηση

Ασφαλιστικά Ταµεία

Αύξηση του αριθµού των
οικονοµικών µεταναστών

Τράπεζες

Αύξηση ανεργίας

Υγειονοµικές Υπηρεσίες

Αλλαγή

στην

Κοινωνική

πολιτική του Κράτους
ΑΣΕΠ

Αλλαγή

στην

Κοινωνική

πολιτική του ∆ήµου

3.2.7 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η.)
3.2.7.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Ρεθύµνου
λειτουργεί ως ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε τη µορφή
παραρτηµάτων στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε την υπ αριθµό αρ. 359/07
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνου (ΦΕΚ 1234/18-7-2007) και προήλθε από
τη συγχώνευση των υφιστάµενων Νοµικών Προσώπων (Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, και Ε΄ Κ.Α.Π.Η.).
Σήµερα λειτουργούν πέντε (5) παραρτήµατα του Κ.Α.Π.Η. στα διοικητικά όρια του ∆ήµου
Ρεθύµνου µε κύριο στόχο:
 Την ανάπτυξη προγραµµάτων, υπηρεσιών και δράσεων για την υποστήριξη της
τρίτης ηλικίας και την παραµονή των ηλικιωµένων στο οικείο φυσικό, οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον τους.
 Την ανάπτυξη προγραµµάτων, την παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων ώστε να
παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.
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 Τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων
πάνω σε θέµατα που αφορούν τους ηλικιωµένους µε την ενίσχυση του κοινωνικού
εθελοντισµού.
 Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Ρεθύµνου έχει αναπτύξει
συνεργασία µε διάφορους φορείς όπως: Νοσοκοµείο, Γηροκοµείο, Ασφαλιστικοί Φορείς,
∆/νση Πρόνοιας Ρεθύµνου, ∆/νση Ψυχικής Υγείας Νοµού Ρεθύµνου, Σωµατείο Α.Μ.Ε.Α.,
Α/βαθµια και Β/θµια εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Εκκλησία καθώς και
µε πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική στον ∆ήµο
µας.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Ρεθύµνης συγκροτείται από τα εξής
τµήµατα και γραφεία:
Τµήµατα :
1. Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Φροντίδας
2. Τµήµα Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Γραφεία :
1. Γραφείο ∆ιοικητικού και Οικονοµικού
2. Γραφείο Ειδικής Ταµειακής Υπηρεσίας
Αντικείµενο του Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Φροντίδας είναι :
•

•

•
•

•
•

Η πληροφόρηση των πολιτών για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
∆ήµου Ρεθύµνου µε σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των
παροχών του ή θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικότερα την
ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής
συνοχής.
Η αποδοχή, η ενηµέρωση, η συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη των
επωφελούµενων και των οικογενειών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην
προσπάθεια για την παραµονή των ατόµων της τρίτης ηλικίας στο οικείο
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιµετώπιση
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων για την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Η υλοποίηση προγραµµάτων δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα
µέλη και τους επωφελούµενους των Κέντρων του παρόντος Ν.Π.∆.∆.
Η συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και εξειδικευµένες Υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούµενους
και τις οικογένειες τους και παραποµπή σε αυτές, όταν απαιτείται
Η προσέλκυση εθελοντών, η εκπαίδευση και η φροντίδα για την αξιοποίηση τους
στις δοµές και υπηρεσίες των Κέντρων
Η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που διενεργούν στον
φορέα την πρακτική τους άσκηση ή των άνεργων που προσλαµβάνονται από τον
φορέα για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας.

Αντικείµενο του Τµήµατος Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι :
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•
•
•
•
•

Η υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των
υπηρεσιών των Κέντρων σε συνεργασία µε άλλους φορείς υγείας.
Η παροχή ιατροφαρµακευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας και η συνταγογράφηση
φαρµάκων από τον υπεύθυνο γιατρό.
Η παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης
στους χρήστες των Υπηρεσιών του Κέντρου.
Η συµβολή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που
περιλαµβάνουν δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας.
Η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστηµών που διενεργούν στον
φορέα την πρακτική τους άσκηση ή των άνεργων που προσλαµβάνονται από τον
φορέα για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας.

Τα Τµήµατα ή γραφεία στελεχώνονται από το παρακάτω προσωπικό :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κοινωνιολόγοι
Οικογενειακοί Βοηθοί
Ιατροί
Νοσηλευτές
Ψυχολόγοι
Εργοθεραπευτές
∆ιοικητικοί
Οδηγός αυτοκινήτου

3.2.7.2 ∆ιαδικασίες ∆ιοίκησης
1.

Το Νοµικό πρόσωπο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από έντεκα

(11) µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Ρεθύµνου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την
εκπλήρωση της αποστολής του, διοικεί και διαχειρίζεται τους πόρους του Νοµικού
Προσώπου, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισµό και Απολογισµό, εκπονεί
προγράµµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης και προγράµµατα ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων του και γενικά αποφασίζει για κάθε θέµα που είναι αρµόδιο από το νόµο και
τον Κανονισµό της υπηρεσίας.

3.2.7.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ
1
4

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΤΕ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

4

2

2

2
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ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

2

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

1

2

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ

2

2

2

ΒΟΗΘΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ Α∆ΕΛΦΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΑ
Ο∆ΗΓΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ

1

ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ

2

1
1

1
2

13

8

14

ΣΥΝΟΛΟ

3.2.7.4 Οικονοµικά
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
Από
18/07/07
2008
ΕΤΟΣ

2005
2006

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

49.241,10
78.600,00
255.226,27
163.700,06
32.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΣΟ∆Α
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
(ΟΛΑ τα
υπόλοιπα
τακτικά έσοδα,
π.χ από
ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
1.309.721,30
3,00
4.414,19
1.363.379,59
940.500,00
471.548,30
7.945,56
1.498.593,86
1.273.500,00
100,00
41.222,05
1.570.048,32
830.733,44
------146.466,57 1.140.900,07
1.250.000,00

-------

10.449,74

1.292.449,74

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
1.275.065,00
42.506,00
22.165,47
3.437,00
1.343.173,47
1.348.934,60
56.500,00
54.270,00
4.589,25
1.464.293,85
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2007
Από
18/07/07
2008

1.090.784,70
715.200,00

31.600,00
30.000,00

211.991,38
252.500,00

14.045,93
1.000,00

1.348.422,01
998.700,00

998.400,00

3.000,00

290.000,00

1.049,74

1.292.449,74

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
Από
18/07/07
2008

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

31.095,75
24.211,90
120.851,88
94.778,08

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α
(ΟΛΑ τα
υπόλοιπα
τακτικά έσοδα,
π.χ από
ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
852.361,14
916.000,00
535.500,01
235.000,00

2.787,34
1.741,63
--------------

1.170,28
7.945,56
41.222,05
159.511,46

887.414,51
949.899,09
697.573,94
489.289,54

21.406,26

942.625,00

252.305,21

10.449,74

1.226.786,21

ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
Από
18/07/07
2008

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
824.065,66
6.212,19
30.499,62
1.019,15
861.796,62
856.052,23
35.903,18
10.570,86
6.184,61
908.710,88
410.801,34
975,80
20.103,27
12.982,91
444.863,32
358.385,34
------------6.931,91
1.000,00
366.317,25
886.139,68

------------

87.144,42

--------------

3.2.7.5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός του Νοµικού Προσώπου
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΒΙΝΤΕΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15
10
5
5

973.284,10
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ΦΑΞ
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

5
6
7

6
5
5

3.2.7.6 Περίληψη Μειονεκτηµάτων – Πλεονεκτηµάτων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα Η πολύχρονη εξυπηρέτηση µεγάλου µέρους
τα τελευταία χρόνια να προγραµµατίσει του τοπικού πληθυσµού των ατόµων τρίτης
δραστηριότητες

και

προγράµµατα

σε ηλικίας µε αποτέλεσµα να παραµένουν ενεργά

ικανοποιητικό βαθµό σύµφωνα µε τις ανάγκες και

ισότιµα

µέλη

της

κοινωνίας

µας,

των χρηστών, λόγω οικονοµικής δυσχέρειας. συµβάλλοντας έτσι θετικά στην ποιότητα ζωής
(Προϋπολογισµός που καλύπτει πάγιες και τους.
ανελαστικές δαπάνες καθώς και οικονοµικές
υποχρεώσεις παρελθόντων ετών)
Μερική κάλυψη των αναγκών κυρίως για το Η συγχώνευση όλων των παραρτηµάτων σε
τµήµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας λόγω ένα ενιαίο Φορέα µε πέντε παραρτήµατα στα
έλλειψης προσωπικού. (έλλειψη γιατρών και κυριότερα γεωγραφικά τµήµατα του ∆ήµου
νοσηλευτών)

καθώς

και

στις

ανάγκες Ρεθύµνου,

µε

αποτέλεσµα

την

εύκολη

καθαριότητας και υγιεινής του χώρου (έλλειψη πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των χρηστών.
οικογενειακών βοηθών)
Με τον ενιαίο φορέα (ξεκίνησε τη λειτουργία Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα , το
του 18-07-07) δεν υπάρχει εµπειρία και δεν υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό εξαντλεί
έχουν εντοπιστεί οι αδυναµίες στον τοµέα της όλες τις δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών.
οργάνωσης και της συνεργασίας µεταξύ των
παραρτηµάτων του Νοµικού Προσώπου.
Απαιτείται βελτίωση και συντήρηση των
κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται τα
παραρτήµατα

του

Κ.Α.Π.Η.

ειδικότερα

(υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)
Σε

όλα

τα

παραρτήµατα

του Νοµικού

Προσώπου υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό
εξοπλισµό (καρδιογράφος, οξύµετρο κλπ)
Στο

Β΄και

στο

Ε΄παράρτηµα

υπάρχουν

ανάγκες διαµόρφωσης και ανακαίνισης του
χώρου καθώς και προµήθεια επίπλων.
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Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζουν
δυσκολία στην προσβασιµότητα λόγω της
έλλειψης κατάλληλης υποδοµής.

3.2.7.7 Περίληψη ευκαιριών Ανάπτυξης, Μελλοντικών Κινδύνων & Εξωτερικών
Παραγόντων Επιτυχίας
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Βελτίωση του παρεχόµενου έργου που θα Αδυναµία

παροχής

των

απαιτούµενων

επέλθει µέσω της παραχώρησης στο Κ.Α.Π.Η. υπηρεσιών λόγω αύξησης του αριθµού των
ιδιόκτητων

κτιρίων

µε

κατάλληλες ατόµων τρίτης ηλικίας.

προδιαγραφές και υποδοµές.
Βελτίωση του παρεχόµενου έργου µέσω του Μείωση

της

αξίας

των

παρεχόµενων

καλύτερου συντονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών λόγω αλλαγής των κοινωνικών και
υπηρεσιών που θα επέλθει από ενδεχόµενη οικονοµικών δεδοµένων των αποδεκτών και
συνένωση κοινωνικών φορέων.

της µορφωτικής σύνθεσης αυτών.

Ανάπτυξη νέων προγραµµάτων υποστήριξης
και εξυπηρέτησης ατόµων τρίτης ηλικίας .
Αύξηση του προσωπικού µε τις ειδικότητες
που

απαιτούνται

µέσω

δροµολογηµένων

διαδικασιών πρόσληψης.

3.2.7.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός
∆.Α.Ν.Ε.Ρ.

Εξωτερικός

Γενικοί

(Πρόγραµµα Κρατικές

Βοήθεια

στο

Σπίτι

, Υπηρεσίες

Κοινωνικές Αύξηση

Μονάδων Νοσοκοµείο,

Κοινωνικής

Μέριµνας, Ασφαλιστικά Ταµεία κλπ)

Ηµερήσιας

ΕΚΑΒ, συνεπάγεται

Κέντρου
Φροντίδας

Ηλικιωµένων Κ.Η.Φ.Η.)

Τεχνική

Υπηρεσία

µέσου

(Γηροκοµείο, προσδόκιµου όρου ζωής που

Πρόγραµµα

Πρόγραµµα

του

∆ήµου

(Συνεργεία συντήρησης των
κτιριακών εγκαταστάσεων)
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Συµπληρωµατικές κοινωνικές
υπηρεσίες

(Γραφείο

Κοινωνικής Μέριµνας)

3.2.8 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(∆.Α.Ο.Ρ.)
3.2.8.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
O ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ρεθύµνου (∆.Α.Ο.Ρ.) συστήθηκε το ∆εκέµβριο
1995 και αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), το οποίο παρέχει τις
υπηρεσίες του σε αθλητικούς φορείς – Σωµατεία, σχολεία, ευαίσθητες οµάδες δηµοτών
(Α.Μ.Ε.Α – Βρεφονηπιακοί Σταθµούς) , φοιτητές κλπ µε απώτερο στόχο:




Την καλλιέργεια ευγενικών αθλητικών ιδεωδών και στην καταπολέµηση της βίας στους
αθλητικούς χώρους.
Την ανάπτυξη Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού µε τη δηµιουργία ευκαιριών άθλησης για
όλους τους δηµότες.
Την οργανωµένη και επιστηµονική αναβάθµιση της γνώσης για τον αθλητισµό µε την
διοργάνωση σεµιναρίων – διαλέξεων κλπ.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ρεθύµνου δραστηριοποιείται στους παρακάτω
τοµείς:










Σε συνεργασίες µε όλους τους αθλητικούς φορείς (Σωµατεία – Ενώσεις κλπ).
Στη δηµιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισµού.
Στην ενίσχυση όλων των αθλητικών σωµατείων της πόλης.
Στην ενίσχυση όλων των Σχολείων του ∆ήµου µε αθλητικό υλικό, επίβλεψη και
συντήρηση των αύλειων χώρων καθώς και εκτέλεση σχολικών αγώνων.
Στην διοργάνωση και υλοποίηση Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού .
Στην πραγµατοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων εργασιακού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα.
Στη διοργάνωση πανευρωπαϊκών προταθληµάτων
Στη λειτουργία των ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, Γηπέδων και λοιπών ∆ηµοτικών
Χώρων Άθλησης και η συντήρηση και φροντίδα αυτών καθώς και η ανέγερση νέων
αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στη στήριξη αθλητικών εκδηλώσεων ΑΜΕΑ.

3.2.8.2 ∆ιαδικασίες ∆ιοίκησης
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Το Νοµικό πρόσωπο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από δεκατρία
(13) µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Ρεθύµνου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την
εκπλήρωση της αποστολής του, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του
Νοµικού Προσώπου, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισµό και Απολογισµό,
εκπονεί επενδυτικά προγράµµατα και προγράµµατα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και
γενικά αποφασίζει για κάθε θέµα που είναι αρµόδιο από το νόµο και τον Κανονισµό της
υπηρεσίας.
Ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ρεθύµνου, αποτελείται σύµφωνα µε τον ισχύοντα
οργανισµό από τα παρακάτω τµήµατα:
1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Γραφείο Προϊσταµένου
β. Γραφείο Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραίωσης
γ. Γραφείο Γραµµατείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Γραφείο Προϊσταµένου
β. Γραφείο Εσόδων και Λογιστηρίου
γ. Γραφείο Ειδικού Ταµία
δ. Γραφείο Προµηθειών και Αποθήκης
3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Γραφείο Προϊσταµένου
β. Γραφείο Μελετών, Επίβλεψης Έργων και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
γ. Γραφείο Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων
δ. Γραφείο Πρασίνου και Καθαριότητας
4. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
α. Γραφείο Προϊσταµένου
β. Γραφείο Εκτέλεσης Προγραµµάτων – Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
3.2.8.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆.Α.Ο.Ρ. προβλέπονται θέσεις
υπαλλήλων οι οποίες ανά ειδικότητα, κατηγορία και αριθµό, εµφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ1 ∆/ΚΟΣΟΙΚΟΝ/ΚΟΣ
ΠΕ10
ΚΑΘ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝΜΗΧ/ΓΩΝ ή
ΗΛ/ΓΩΝ
ΤΕ ∆/ΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
∆Ε ∆/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

1

1

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

2

1

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

3
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ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ

1

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ

2
1
6

10

ΣΥΝΟΛΟ

3.2.8.4 Οικονοµικά
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
2008

-

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
τακτικά έσοδα, π.χ
από ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
478.005,00
47.005,00
22.566,00
547.576,06
548.898,00
45.005,00
9.673,25
603.576,25
775.025.00
20.006.00
110.088.89
905.119.89
877.025,00
75.004,00
137.054,56 1.089.083,56

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2005
541.545,06
5.008,00
523,00
500,00
547.576,06
2006
588.544,25
7.508,00
7.024,00
500,00
603.756,25
2007
860.520.23
39.508.00
4.591.66
500.00
905.119.89
2008
957.850,92
129.008,00
1.724,64
500,00 1.089.083,56

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
2008

-

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
τακτικά έσοδα, π.χ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
από ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι
πόροι κλπ )
504.773,42
57.371,00
35.531,06
568.390,15
20.683,00
74.468,25
575.403.50 138.239.06
110.088.89
730.407,20
41.086,83
137.054,56

215

ΣΥΝΟΛΟ

597.675,48
663.541,40
823.731.25
908.548,59
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ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2005
518.342,35
4.864,88
523.207,23
2006
543.975,40
2.877,78
6.599,33
553.452,51
2007
653.164.05
16.175.92
17.336.92
686.676.89
2008
813.559,41
28.299,20
23.632,64
865.491,25

3.2.8.5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
.Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός. του Νοµικού Προσώπου
Α/Α
2
3
4
5
6

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΑΞ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8
6
3
6
7

3.2.8.6 Περίληψη Μειονεκτηµάτων – Πλεονεκτηµάτων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η έλλειψη οικονοµικής στήριξης από τη

Η διεξαγωγή αγώνων, η διοργάνωση

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

µεγάλων αθλητικών συναντήσεων (π.χ.
πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα µπάσκετ παίδων)

Η έλλειψη µόνιµου προσωπικού σχετικού µε

Η υποστήριξη του µαζικού και σχολικού

ειδικότητες µηχανικών και τεχνικού

αθλητισµού µε ανανεωµένα προγράµµατα.

προσωπικού. Εµπλουτισµός γνώσεων στο
υπάρχον προσωπικό µέσα από εξειδικευµένα
σεµινάρια
Σοβαρή έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων

Ύπαρξη πολύ καλά καταρτισµένου και µε

και υποδοµών.

πολύχρονη εµπειρία προσωπικού

Καλύτερη οργάνωση και προβολή

Η υποστήριξη µε ειδικά προγράµµατα

προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού

ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού
(ηλικιωµένοι, Α.Μ.Ε.Α.)

Αδυναµία του ∆ήµου για την κάλυψη του
συνόλου της ετήσιας οικονοµικής
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επιχορήγησης προς το ∆.Α.Ο.Ρ.

3.2.8.7 Περίληψη ευκαιριών Ανάπτυξης, Μελλοντικών Κινδύνων & Εξωτερικών
Παραγόντων Επιτυχίας
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Η παραχώρηση των τριών οικοπέδων που

Υπεράριθµοι αθλητές και σύλλογοι , συνεχής

είναι χαρακτηρισµένα για αθλητικές

λειτουργία των εγκαταστάσεων που απαιτούν

εγκαταστάσεις στο υπάρχον σχέδιο πόλης,

περισσότερο προσωπικό, περισσότερους

για να δοθεί η δυνατότητα στο ∆ΑΟΡ να

χώρους και περισσότερα λειτουργικά έξοδα.

διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την
κατασκευή των αθλητικών δραστηριοτήτων
που θα χωροθετηθούν.
Η ολοκλήρωση της µελέτης χωροθέτησης
αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ΑΚ Γάλλου
που θα δώσουν πνοή στις αθλητικές
υποδοµές στο Ρέθυµνο
Κατασκευή κλειστής αίθουσας Γυµναστικής
στο ∆ΑΚ Γάλλου για ενόργανη – σκάκι –
µπρίτζ κλπ
Κατασκευή κολυµβητηρίου ολυµπιακών
προδιαγραφών στο ∆ΑΚ Γάλλου για τις
ανάγκες των αθλητικών σωµατείων και των
δηµοτών .
Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου
ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα στο
∆ΑΚ Γάλλου
Κατασκευή ξηρού γηπέδου στο ∆ΑΚ Γάλλου
για ποδόσφαιρο και ρίψεις
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆ΑΚ Γάλλου
Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία
νέων µικρών αθλητικών χώρων στους
οικισµούς του ∆ήµου
Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων
στο βόρειο τµήµα του ∆ηµοτικού Κλειστού
Γυµναστηρίου(αίθουσα ενδυνάµωσης-
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ιατρείο- φυσικοθεραπευτήριο – αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων- γραφεία ∆.Α.Ο.Ρ.)

3.2.8.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός

Εξωτερικός

Γενικοί

Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου

Νοµαρχία Ρεθύµνου –

Υπάρχει τάση αύξησης των

(εκτέλεση µεγάλων ή

Γραφείο Φυσικής Αγωγής µε

αθλητικών σωµατείων και

εξιδικευµένων έργων) για

την υποστήριξη

αυτό δηµιουργεί συνεχώς

αθλητικές υποδοµές

προγραµµάτων σχολικού

νέες ανάγκες στο Νοµικό

Αθλητισµού.

Πρόσωπο για (δηµιουργία
νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων, πρόσληψη
προσωπικού, περισσότερες
ώρες λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.

Γενική

Γραµµατεία

Αθλητισµού

για

χρηµατοδότηση
αθλητικών

την
νέων

εγκαταστάσεων

που έχουν χωροθετηθεί από
το ∆ήµο.

3.2.9 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3.2.9.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης αποτελεί Αµιγής ∆ηµοτική
Επιχείρηση που χρηµατοδοτείτο µέχρι το έτος 2005 από το ∆ήµο Ρεθύµνου και από το
Υπουργείο Πολιτισµού µέσω προγραµµατικής σύµβασης. ∆υστυχώς όµως το ΥΠΠΟ δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις οικονοµικές του υποχρεώσεις και το κόστος λειτουργίας της
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επιχείρησης βαρύνει εξ ολοκλήρου το ∆ήµο Ρεθύµνου. Παρακάτω αναλύεται το ιστορικό
ίδρυσης της Επιχείρησης.
H ∆ηµοτική Πινακοθήκη "Λ.Κανακάκις" ιδρύθηκε το 1992. Από την αρχή στεγάστηκε σε
ένα ενετικό κτίριο, στην καρδιά της παλιάς ιστορικής πόλης του Ρεθύµνου, κάτω από τη
Φορτέτσα και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στη Μόνιµη Συλλογή της διαθέτει έργα του Λευτέρη Κανακάκι (λάδια, σχέδια, ακουαρέλες)
καλύπτοντας αντιπροσωπευτικά όλη τη διαδροµή της δουλειάς του και έργα σύγχρονων
Ελλήνων καλλιτεχνών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής
πραγµατικότητας από το 1950 ως σήµερα.
Το 1995 το Ρέθυµνο εντάχθηκε στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων µε συνέπεια την
ίδρυση του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας που προσανατόλισε τις
δραστηριότητες της Πινακοθήκης στη σύγχρονη τέχνη. Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας Ρεθύµνης έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τοµέα των περιοδικών εκθέσεων
τοπικού, εθνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε πολλούς φορείς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλες οι διοργανώσεις πλαισιώνονται από παράλληλες εκδηλώσεις
(διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, οµιλίες, σεµινάρια κ.α.). Η εκθεσιακή δραστηριότητα
του Κ.Σ.Ε.∆.Ρεθύµνης ολοκληρώνεται µε την έκδοση καταλόγων και άλλων εντύπων
εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού χαρακτήρα. Παράλληλα από το 1995 µε ευθύνη του Κ.Σ.Ε.∆.
Ρεθύµνης λειτουργούν εικαστικά εργαστήρια.
Το ΚΣΕ∆ Ρεθύµνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει αναπτύξει σχέσεις και
συνεργασίες µε ευρωπαϊκούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και έχει συµµετάσχει σε
ευρωπαϊκά

πολιτιστικά

προγράµµατα

µε

σηµαντική

επιτυχία.

Έχει παρουσιάσει σηµαντικές εκθέσεις µε έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, παραγωγές δικές
του ή σε συνεργασία µε φορείς όπως, η Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, το Κέντρο Ζώρζ
Ποµπιντού του Παρισιού, το Βρετανικό Συµβούλιο και έχει οργανώσει συνέδρια.
Ταυτόχρονα

έχει

δώσει

ιδιαίτερη

βαρύτητα

στα

εκπαιδευτικά

προγράµµατα

µε

δραστηριότητα που απλώνεται πέραν των Εικαστικών Εργαστηρίων, τα οποία λειτουργούν
στο Ρέθυµνο, στο πλαίσιο του Προγράµµατος του ∆ικτύου Εικαστικών Εργαστηρίων που
έχει θεσπίσει το ΥΠΠΟ. Το Κέντρο διαθέτει ήδη µια σηµαντική συλλογή έργων τέχνης, η
οποία εκτός του βασικού κορµού των έργων του Λευτέρη Κανακάκι έχει συγκροτηθεί από
δωρεές καλλιτεχνών.
Πρόσφατα µε την υπ αριθµό 419/09 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ρεθύµνου που
δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµό ΦΕΚ 1377/10-07-09 , έγινε συγχώνευση της Αµιγούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας» και της επίσης
Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης «∆ηµοτικό Θέατρο» σε κοινοφελή επιχείρηση .
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης είναι ένας πυρήνας
έργων σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Έτσι κατορθώνει να φέρει σε επαφή τον
επισκέπτη µε τη σύγχρονη εικαστική πραγµατικότητα.

Όλες οι διοργανώσεις

πλαισιώνονται από παράλληλες εκδηλώσεις (διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, οµιλίες,
σεµινάρια κ.α)
Οι δραστηριότητες του Νοµικού προσώπου συνοψίζονται ως εξής :
1.Συνάντηση καλλιτεχνών που δηµιουργούν έργα επί τόπου παρεµβαίνοντας στο χώρο
τουλάχιστον κάθε 3 ή 4 χρόνια.
2. ∆ιοργάνωση συνεδρίων όπου συµµετέχουν καλλιτέχνες, κριτικοί τέχνης, θεωρητικοί
κ.ά. µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη διαλόγου µε αφορµή τις in situ
δηµιουργίες, αλλά και πάνω σε γενικότερα θέµατα που απασχολούν τη διεθνή εικαστική
κοινότητα.
3. Συνεργασία µε Ιδρύµατα, Φορείς, Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης και άλλους σχετικούς
Οργανισµούς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
4. Σύσταση Οµάδων Εργασίας, όπου συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, καλλιτέχνες,
εµψυχωτές κ.ά. που ασχολούνται και µε άλλες µορφές καλλιτεχνικής παιδείας (π.χ.
µουσική, θέατρο, κ.λ.π.) και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
5. ∆ηµιουργία Εικαστικών Παιδότοπων, όπου τα παιδιά εξοικειώνονται µε τα έργα
τέχνης και έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τους καλλιτέχνες

3.2.9.2 ∆ιαδικασίες ∆ιοίκησης
Η Επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε διευρυµένες ευθύνες στον Πρόεδρο
και στον καλλιτεχνικό ∆/ντη , σε σχέση µε τα προγράµµατα και τις εκθέσεις. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ρεθύµνου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την
εκπλήρωση της αποστολής του, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της
Επιχείρησης, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισµό και Απολογισµό, εκπονεί
επενδυτικά προγράµµατα και προγράµµατα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και γενικά
αποφασίζει για κάθε θέµα που είναι αρµόδιο από το νόµο και τον Κανονισµό της υπηρεσίας.

3.2.9.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται θέσεις υπαλλήλων
οι οποίες ανά ειδικότητα , κατηγορία και αριθµό , εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΧΕΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΦΥΛΑΚΑΣ

1
1
1

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1

∆/ΝΤΗΣ

1
3

2

ΣΥΝΟΛΟ

3.2.9.4 Οικονοµικά
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006
2007
2008

224.100,00
390.670,28
388.670,28
182.712,00

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
τακτικά έσοδα, π.χ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
από ακίνητη
περιουσία,
θεσµοθετηµένοι πόροι
κλπ )

ΣΥΝΟΛΟ

224.100,00
390.670,28
388.670,28
182.712,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2005
224.100,00
224.100,00
2006
390.670,28
390.670,28
2007
388.670,28
388.670,28
2008
182.712,00
182.712,00
Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)

2005
2006

224.100,00
125.664,00

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα
τακτικά έσοδα, π.χ από
ακίνητη περιουσία,
θεσµοθετηµένοι πόροι
κλπ )
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

264.818,82

753.729,64
142.835,00

264.818,82
14.171,00
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2007
2008

32.115,00
68.110,00

69.350,00

69.350,00

170.815,00
68.110,00

ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2005
256.950,07
256.950,07
2006
175.915,23
175.915,23
2007
265.264,06
265.264,06
2008
118.540,51
118.540,51

3.2.9.5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
.Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός της Επιχείρησης
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Projector διαφανειών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
2
1
1
1
5

3.2.9.6 Περίληψη Μειονεκτηµάτων – Πλεονεκτηµάτων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η αδυναµία του ∆ήµου να καλύψει εξ

Η ολοκλήρωση της επέκτασης του κτιρίου

ολοκλήρου τη χρηµατοδότηση για τη

που στεγάζεται η ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Λ.

λειτουργία της Επιχείρηση µετά την

Κανακάκις» µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία

απροθυµία του ΥΠΠΟ να εκπληρώσει τις

ενός νέου εκθεσιακού χώρου µε

οικονοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν

προδιαγραφές που καλύπτουν της απαιτήσεις

από την προγραµµατική σύµβαση.

της Επιχείρησης.

Έλλειψη προσωπικού φύλαξης εκθεσιακού

Συνεργασία µε το πανεπιστήµιο Κρήτης

χώρου και Επιµελητών Εκθέσεων- Ξεναγών

καθώς και µε την Α/βάθµια και Β/βάθµια
εκπαίδευση για την οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, µε σκοπό την προετοιµασία
πληροφορηµένων και ευαισθητοποιηµένων
πολιτών.

Ο υφιστάµενος εξοπλισµός µηχανογράφησης

Ειδικά προγράµµατα που απευθύνονται σε

είναι πολύ παλιός και χρήζει

Α.Μ.Ε.Α.
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αντικατάστασης.

3.2.9.7 Περίληψη ευκαιριών Ανάπτυξης, Μελλοντικών Κινδύνων & Εξωτερικών
Παραγόντων Επιτυχίας
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Η συγχώνευση όλων των πολιτιστικών

Η µη ανανέωση της σύµβασης µε το

φορέων του ∆ήµου σε ένα ενιαίο Νοµικό

Υπουργείο Πολιτισµού που είχε λήξη το

πρόσωπο.

2005 µε αποτέλεσµα την οικονοµικά
δυσχερή κατάσταση που θα περιέλθει η
Επιχείρηση λόγω του ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί
να αντεπεξέλθει στην κάλυψη όλης της
χρηµατοδότησης για τη λειτουργία της
επιχείρησης

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει έντονη δράση

Κίνδυνος αδυναµίας προγραµµατισµού και

στον τοµέα των περιοδικών εκθέσεων

εκτέλεσης δραστηριοτήτων λόγω της

τοπικού, εθνικού αλλά και διεθνούς

αλλαγής της κατάστασης στη

ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε πολλούς

χρηµατοδότηση της Επιχείρησης.

φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε
θετικές αξιολογήσεις.
Στη µόνιµη συλλογή της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης εκτίθενται αντιπροσωπευτικά
έργα του Λευτέρη Κανακάκι (λάδια, σχέδια,
ακουαρέλες) και έργα σύγχρονων Ελλήνων
καλλιτεχνών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα
της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής
πραγµατικότητας από το 1950 ως σήµερα

3.2.9.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός

Εξωτερικός

Γενικοί

∆ήµος Ρεθύµνου (για τη

Υπουργείο Πολιτισµού

χρηµατοδότηση)

(χρηµατοδότηση)
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Τεχνική Υπηρεσία για την

Νοµαρχιακή Επιτροπή

µετεγκατάσταση στο Νέο

Τουριστικής Προβολής

Κτίριο την συντήρηση του,
και την κάλυψη σε υποδοµές
επίπλων που δεν καλύπτουν
τις ανάγκες της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης “Λ.
Κανακάκις”

3.2.10 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3.2.10.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική – ∆ηµοτικό Ωδείο Ρεθύµνης συστήθηκε µε την 196/1962
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνης ( ΦΕΚ Α΄ 46/25 Απριλίου 1963
µε την επωνυµία « ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ». Στην συνέχεια µε την
100/1994 ( ΦΕΚ Β΄ 3499/24-5-94 ) απόφαση του ∆.Σ. τροποποιήθηκε σε « ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ – Ω∆ΕΙΟ – ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ » . Τέλος µε την 264/2003 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνης ( ΦΕΚ Β΄ 1079/4-8-2003) τροποποιήθηκε
στην σηµερινή µορφή του ως « ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ».
Με την λειτουργία του το Νοµικό Πρόσωπο αποσκοπεί στην διάδοση της Μουσικής
Τέχνης σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και η παροχή µουσικής εκπαίδευσης και η µουσική
κάλυψη εκδηλώσεων του ∆ήµου .
Αποδέκτες των υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής – ∆ηµοτικού Ωδείου είναι οι
µαθητές της και οι Υπηρεσίες του ∆ήµου ( Νοµαρχία – ∆ήµος – Εκκλησία και λοιποί φορείς
της πόλης ) .
Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 9µελες συµβούλιο .
Έχει στο δυναµικό του : 1) ∆ιοικητικό Προσωπικό που ασχολείται µε την γραµµατειακή
υποστήριξη .
2) Καλλιτεχνικό προσωπικό που περιλαµβάνει 2 Αρχιµουσικούς , Καθηγητές και εκτελεστές
Μουσικών Οργάνων
3) Καλλιτεχνικό ∆/ντή για το ∆.Ω.Ρ. , Μαέστρο Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων του ∆ήµου .

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονται τα εξής :
Φιλαρµονική :
• ∆ωρεάν εκµάθηση των µουσικών οργάνων της Μπάντας
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•
•

Εµφανίσεις της Φιλαρµονικής σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές .
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες . Και όπου αλλού ζητηθεί .

Ωδείο :
• Εκµάθηση µουσικής και δικαίωµα χορήγησης τίτλων σπουδών στους µαθητές
• Μαθητικές συναυλίες , µουσικές εκδηλώσεις .
• Συµµετοχή των σπουδαστών στην Συµφωνική Ορχήστρα Νέων και την Παιδική
Χορωδία Ρεθύµνης
Οι δράσεις του την προηγούµενη τετραετία αναλύονται ως εξής :
•

•
•

Εµφανίσεις της ορχήστρας και µπάντας της ∆.Φ.Ρ . σε Εθνικές , Πολιτιστικές ,
Θρησκευτικές , Αθλητικές εκδηλώσεις . Ενδεικτικά αναφέρονται : Καρναβάλι,
Ναυτική Εβδοµάδα , Παρελάσεις , Καταθέσεις , Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά ,
Πάσχα , Ευρωµπάσκετ - Ποδοσφαιρικοί Αγώνες , Συναυλίες .
Συνεργασίες µε άλλες Μπάντες και Φωνητικά σύνολα
Συνεργασίες µε επώνυµους καλλιτέχνες

3.2.10.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Μόνιµοι Υπάλληλοι
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
01

∆ιοικητική Υπάλληλος
Αορίστου Χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
01
05
01

∆ιοικητική Υπάλληλος
Μουσικοί
Καθαρίστρια
Εξωτερικοί συνεργάτες
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
18

Μουσικοί
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3.2.10.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α
ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές ( Υπόλοιπα έσοδα )
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
/Συνδροµές)
2005
56.020,86
185.000,00
12,00
2.544,34
2006
41.511,93
200.000,00
1.329,86
2.868,87
2007
36.205,93
300.000,00
8,86
4.750,09
2008
57.557,32
420.700,00
----10.590,11

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

2005
2006
2007
2008

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

242.645,32
244.231,06
338.924,88
480.845,00

1.404,05
715,00
1.470,00
900,00

ΣΥΝΟΛΟ

344.694,13
245.710,66
340.964,88
488.847,43

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
644,76
244.694,13
764,60
245.710,66
570,00
340.964,88
6.205,00
897,43
488.847,43

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
/Συνδροµές)
τακτικά έσοδα )
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
39.242,00
193.627,50
1.886,89
2.544,34
237.300,73
37.057,75
202.138,00
2.868,87
242.064,62
67.210,25
140.534,50
53.178,30
4.750,09
265.673,14
29.763,75
267.133,63
79.675,90
10.590,11
387.163,39

ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
2008

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

219.096,77
236.956,42
246.796,40
385.360,19

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

14.148,20
358,11
3.461,68
901,27

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
1.186,89
2.868,87
4.750,09
4.824,25
10.590,11
5,00
897,43
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ΣΥΝΟΛΟ

237.300,73
242.064,62
265.673,14
387.163,89
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3.2.10.4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
.Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο µηχανογραφικός εξοπλισµός του Νοµικού Προσώπου
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΑΞ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
1
1
1

3.2.10.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η σηµερινή οικονοµική κατάσταση είναι

Ο φορέας διαθέτει αξιόλογα µουσικά σύνολα
και εκπαιδευτικό προσωπικό που παρά τις
δυσχέρειες λειτουργεί το θεσµό µέχρι
σήµερα

τραγική . ∆εν καλύπτονται ούτε τα
λειτουργικά έξοδα , όπως µισθοδοσίες
εργαζοµένων . Κατ’ επέκταση η οικονοµική
αυτή κατάσταση δεν επιτρέπει την ανάπτυξη
άλλων δραστηριοτήτων όπως συντήρηση
κτιρίου, αφορά οργάνων και εξοπλισµού,
διοργάνωση συναυλιών
Έλλειψη σωστού προγραµµατισµού που
οδηγεί στην αποδυνάµωση της Μπάντας , της
Ορχήστρας και του εκπαιδευτικού
προσωπικού µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
αναβάθµιση στο φορέα
Παύση συνεργασιών µε άλλα µουσικά
σχήµατα και µεµονωµένους καλλιτέχνες του
εσωτερικού και του εξωτερικού µε
αποτέλεσµα την µην προβολή του φορέα
Έλλειψη Οργανογράµµατος και έλλειψη
εκπαίδευσης προσωπικού
Ο υφιστάµενος εξοπλισµός µηχανογράφησης
χρήζει αντικατάστασης και απαιτείται και η
προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής (µουσικά
όργανα , ηχητικός εξοπλισµός, )
προκειµένου να συνεχίσει να λειτουργεί ο
φορέας.
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3.2.10.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Αλλαγή την µορφής του φορέα και συνένωση Η κτιριακή κατάσταση
όλων των µουσικών σχηµάτων σε ένα
οργανισµό .
Ανάπτυξη επαφών µε µουσικά σχολεία από

Η έλλειψη προσωπικού

το εξωτερικό , ανταλλαγές των µαθητών,
σεµινάρια προσωπικού ανταλλαγές
καθηγητών.
Προµήθεια Υλικοτεχνικής υποδοµής
( Υπολογιστές , µουσικά όργανα , ηχητικός
εξοπλισµός, )

Μειωµένη οικονοµική πόροι και αδυναµία
επιχορήγησης από το ∆ήµο για εύρεση
πόρων για την υλοποίηση των στόχων

Στελέχωση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής –
∆ηµοτικού Ωδείου µε επτά Μουσικούς
Μπάντας (4 Βαρύτονα - 1 Κρουστά )

Έλλειψη συντονισµού µε εµπλεκόµενες
υπηρεσίες και γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις

Οργάνωση συναυλιών για την ∆ηµοτική
Φιλαρµονική και για το Ωδείο καθώς και
οργάνωση σεµιναρίων.

Ανταγωνισµός µε άλλα ιδρύµατα.

3.2.10.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός

Εξωτερικός

Γενικοί

Οικονοµική Υπηρεσία
∆ήµου

Υπουργείο Πολιτισµού
( διδακτική διαδικασία και
εκδηλώσεις )

Ιδιωτικά Ωδεία , που
συνεπάγονται την µείωση
των µαθητών και αύξηση
ανταγωνισµού

Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου
(συντήρηση κτιρίων )

Υπουργείο Εσωτερικών
( προσλήψεις )

Ύπαρξη κατάλληλου
εκπαιδευτικού προσωπικού
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3.2.11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
3.2.11.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Πειραµατική ∆ηµοτική Συµφωνική Ορχήστρα ∆ήµου Ρεθύµνης συστήθηκε µε την
138/1998 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνης ( ΦΕΚ 1250/11-121998 µε την επωνυµία « ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ».
Με την λειτουργία του το Νοµικό Πρόσωπο αποσκοπεί :
1. Στη µελέτη και τη γνώση της έντεχνής µουσικής κατά την διαχρονική πορεία της ,
στην ανάπτυξη της αγάπης για το είδος αυτό και στην καλλιέργεια του µουσικού
αισθητηρίου του ευρύτερου κοινού.
2. Στην παροχή κινήτρων στους νέους µε µουσικό ταλέντο να ασχοληθούν µε την
ποιοτική µουσική αισθητηρίου του ευρύτερου κοινού.
3. Στην οργάνωση πολιτιστικών και µορφωτικών ανταλλαγών µε παρόµοια µουσικά
σύνολα σε διαδηµοτικό και διακρατικό επίπεδο µεταξύ των χωρών τόσο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και µε τις χώρες εκτός αυτής.
4. Στην ευαισθητοποίηση τους ευρύτερου κοινού στο είδος αυτό της µουσικής που για
πολλούς θεωρείται απρόσιτο
5. Στην παροχή κινήτρων µε σολίστ διεθνούς καταξίωσης να προσφέρουν την εµπειρία
και την τεχνική τους για την επίτευξης των σκοπών του Ν.Π.
6. Στην παροχή ευκαιριών στους νέους σολίστ να συµµετέχουν σε συναυλίες της
Πειραµατικής Ορχήστρας
7. Στην προσφορά εργασίες σε νέους µουσικούς γνώστες µουσικών οργάνων ορχήστρας
που λόγω των περιορισµένων ευκαιριών που παρέχει η Ελληνική περιφέρεια δεν
µπορούν να µείνουν και να εργαστούν σ’ αυτήν.
Αποδέκτες των υπηρεσιών της Πειραµατικής ∆ηµοτικής Συµφωνικής Ορχήστρας
είναι οι Υπηρεσίες του ∆ήµου ( Νοµαρχία – ∆ήµος – Εκκλησία και λοιποί φορείς της πόλης )
, οι κάτοικοι του και οι κατηγορίες µουσικών που αναφέρονται στο παραπάνω µέρος .
Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 7µελες συµβούλιο .
Έχει στο δυναµικό του : 1) Καλλιτεχνικό προσωπικό που περιλαµβάνει, 1 Μαέστρο
Συµφωνικής Ορχήστρας και µουσικούς διαφόρων εκτελεστών οργάνων
2) ∆ιοικητικό
προσωπικό που περιλαµβάνει ένα υπάλληλο γενικών καθηκόντων.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονται τα εξής :
•

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες .

Οι δράσεις του την προηγούµενη τετραετία αναλύονται ως εξής :
•
•

Συναυλίες
Παγκόσµιος διαγωνισµός Πιάνου ( SEILER )

3.2.11.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
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Υπάλληλος Αορίστου Χρόνου
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
01

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Εξωτερικοί συνεργάτες
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
40-60

Μουσικοί

3.2.11.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α
ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/Εισφορές
/Συνδροµές)
2005
2006
2007
2008
-

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

2005
2006
2007
2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
( Υπόλοιπα έσοδα )
55.000,00
55.000,00
55.000,00
30.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
2.393,55 57.393,55
5.610,13 60.610,13
2.393,55 57.393,55
9.283,70 39.283,70

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

56.250,00
58.600,00
56.250,00
38.933,10

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
1.143,55
57.393,55
1.000,00
1.010,13
60.610,13
1.143,55
57.393,55
500,00
39.433,10

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα ΕΣΟ∆Α

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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τακτικά έσοδα )
51.843,00
60.000,00
25.000,00
25.533,10

2005
2006
2007
2008

ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
2.393,55
7.000,00
5.610,13
19.960,02
2.848,03
9.283,10

54.236,55
72.610,13
47.808,05
34.816,20

ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
2008

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

48.626,42
69.762,10
38.524,95
16.636,94

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
5.610,13 54.236,55
2.848,03 72.610,13
9.283,10 47.808,05
500,00 17.136,94

3.2.11.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ανάγκη Οργάνωσης και µηχανογράφησης
της υπηρεσίας.
Έχει παύση η συνεργασία µε άλλα µουσικά
σχήµατα και µεµονωµένους καλλιτέχνες που
θα µπορούσαν να διαφηµίσουν και να
προβάλλουν καλύτερα το έργο του φορέα

Οι εµφανίσεις και οι δραστηριότητες της
Ορχήστρας

Σταδιακά λόγω έλλειψης εξοπλισµού και
οικονοµικών δυσχερειών έχει αποδυναµωθεί
η Ορχήστρα µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
αναβάθµιση του φορέα .

Οι συνεργασίες όταν αυτές διενεργούνται(
π.χ. διαγωνισµός πιάνου )

Απαιτούνται εναλλακτικοί τρόποι
χρηµατοδότησης του φορέα (χορηγίες –
ευρωπαϊκά προγράµµατα κλπ) , προκειµένου
να µπορούν να αναπτυχθούν και άλλες
δραστηριότητες Μεγάλο πρόβληµα
ρευστότητας και οικονοµική αδυναµία µε
αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι ανάγκες

Ο φορέας έχει αποδείξει ότι διαθέτει
αξιόλογη ορχήστρα .

Έλλειψη µηχανογραφικού εξοπλισµού
Ελλιπείς στελέχωση του Νοµικού Προσώπου
µε ειδικευµένο προσωπικό
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3.2.11.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ευκαιρίες

Κίνδυνοι

Αλλαγή την µορφής του φορέα και συνένωση
όλων των µουσικών σχηµάτων σε ένα
οργανισµό
Ανάπτυξη επαφών µε µουσικά σχήµατα από
το εξωτερικό , ανταλλαγές µουσικών,
σεµινάρια

Η έλλειψη προσωπικού

Μειωµένοι οικονοµικοί πόροι και αδυναµία
επιχορήγησης από το ∆ήµο για εύρεση
πόρων για την υλοποίηση των στόχων

Στελέχωση της υπηρεσίας µε µουσικούς.
Αγορά Η/Υ µε κατάλληλα µουσικά
προγράµµατα.
Να δηµιουργηθεί µουσικό αρχείο , όπως και
στο παρελθόν
Να επαναληφθούν µουσικά οδοιπορικά
µνήµης σε όλη την Ελλάδα όπως και στο
παρελθόν
Να πραγµατοποιηθούν ∆ιεθνής µουσικές
ανταλλαγές όπως και παρελθόν

3.2.11.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός
Οικονοµική Υπηρεσία
∆ήµου

Εξωτερικός
Υπουργείο Πολιτισµού
( διδακτική διαδικασία και
εκδηλώσεις )

Γενικοί
Ιδιωτικά Ωδεία , που
συνεπάγονται την µείωση
των µαθητών και αύξηση
ανταγωνισµού

Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου
(συντήρηση κτιρίων )

Υπουργείο Εσωτερικών
( προσλήψεις )

Ύπαρξη κατάλληλου
εκπαιδευτικού προσωπικού
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3.2.12 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
3.2.12.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ∆ηµοτική Χορωδία Ρεθύµνης συστήθηκε µε την 264 Α/2003 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνης ( ΦΕΚ 1079/4-8-2003 ) µε την επωνυµία
« ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ».
Με την λειτουργία του το Νοµικό Πρόσωπο αποσκοπεί :
1. Στην µουσική µόρφωση, ψυχαγωγία και τόνωση του µουσικού αισθήµατος των
µελών της δηµοτικής χορωδίας.
2. Στην αξιοποίηση και προβολή της Ελληνικής δηµοτικής και έντεχνης µουσικής
καθώς και της παγκόσµιας µουσικής παραγωγής .
3. Στην καλλιτεχνική εκπροσώπηση και προβολή της πόλεως του Ρεθύµνου σε
µουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και διαγωνισµούς, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό .
Αποδέκτες των υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Χορωδίας είναι οι Υπηρεσίες του ∆ήµου (
Νοµαρχία – ∆ήµος ) , η Εκκλησία και λοιποί φορείς της πόλη καθώς και οι πολίτες του
∆ήµου Ρεθύµνης .
Το Ν.Π.∆.∆. διοικείται από 7µελες συµβούλιο .

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονται τα εξής :
•
•

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες .
Εµφανίσεις σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές.

Οι δράσεις του την προηγούµενη τετραετία αναλύονται ως εξής :
•
•
•
•

Εµφανίσεις σε Θρησκευτικές και Εθνικές εορτές.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Καλοκαιρινές συναυλίες
Ανταλλαγές µε άλλες πόλεις στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

3.2.12.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Με άλλη σχέση εργασίας - Εξωτερικοί συνεργάτες
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εργαζοµένων
∆ιευθυντής Χορωδίας – Πιανίστας και ∆ιευθυντής παιδικής
2
Χορωδίας
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3.2.12.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Στοιχεία προϋπολογισµού για τα έτη 2005, 2006,2007,2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α
ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
(Φόροι/Τέλη/
Εισφορές
/Συνδροµές)
2005
2006
2007
2008
-

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

2005
2006
2007
2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
( Υπόλοιπα έσοδα )

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α

40.000,00
40.000,00
60.000,00
60.000,00

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

39.550,00
40.600,00
60.000,00
27.583,90

-

-

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
367,38
1.578,17
591,39
3008,68

40.367,38
41.578,17
60.591,39
63.008,68

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
817,38
40.367,38
978,17
41.578,17
591,39
60.591,39
3008,68
30.592,58

Β. Στοιχεία απολογισµού για τα έτη 2005,2006,2007,2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006
2007
2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ
(ΟΛΑ τα υπόλοιπα ΕΣΟ∆Α
τακτικά έσοδα )
39.687,00
41.300,00
10.325,00
40.589,93

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡ. ΕΤΟΥΣ
367,38
40.054,68
1.578,17
42.878,17
591,39
10.916,39
3.008,68
43.598,61

ΕΞΟ∆Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
ΕΤΟΣ

2005
2006

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
38.476,21
1.578,17 40.054,68
42.286,78
591,39 42.878,17
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2007
2008

7.907,71
38.758,62

-

-

3.008,68
3.008,68

10.916,39
41.767,30

3.2.12.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελλιπής στελέχωση µόνιµου προσωπικού

Μειωµένοι οικονοµικοί πόροι µε αποτέλεσµα
να µην καλύπτονται οι ανάγκες του Νοµικού
Προσώπου.
Απαιτείται εξοπλισµός ( Η/Υ, στερεοφωνικό
εγγραφής, µικροφωνική εγκατάσταση)
Έλλειψη προβολής των δραστηριοτήτων του
Νοµικού Προσώπου

Πραγµατοποίηση συναυλίας σε κάθε
περίπτωση εορταστικής εκδήλωσης του
∆ήµου
Συνεργασία της ∆ηµοτικής Χορωδίας µε τα
υπόλοιπα µουσικά σχήµατα , Συµφωνική
κ.τ.λ
Ανταλλαγή επισκέψεων µε αδελφοποιηµένες
και µη πόλεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Η ένταξη του Ν.Π.∆.∆. στον Ενιαίο Φορέα
Πολιτισµού του ∆ήµου. Μέσα από αυτόν τον
φορέα η οργάνωση της ∆ιοίκησης και της
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης σε σχέση πάντα µε
τα συναφή πολιτιστικά δρώµενα θα είναι πιο
αποτελεσµατική .
Η στέγαση της Χορωδίας γίνεται σε κτίριο
του ∆ήµου, ένα από τα καλύτερα
παραδοσιακά κτίρια που διαθέτουµε και
εξυπηρετεί τις παρούσες ανάγκες.

3.2.12.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Αλλαγή την µορφής του φορέα και συνένωση Η έλλειψη προσωπικού
όλων των µουσικών σχηµάτων σε ένα
οργανισµό
Ανάπτυξη επαφών µε µουσικά σχήµατα από
Μειωµένοι οικονοµικοί πόροι και αδυναµία
το εξωτερικό , ανταλλαγές.
επιχορήγησης από το ∆ήµο για εύρεση
πόρων για την υλοποίηση των στόχων
Η παραγωγική ικανότητα του προσωπικού
µπορεί να επηρεαστεί θετικά από µια ενιαία
συµπαραγωγή υπό την αιγίδα του Ενιαίου
Πολιτιστικού Φορέα µε κοινή οργάνωση
διαχείρισης, διαφήµισης, προβολής µε βάση
κοινούς στόχους για όλα τα πολιτιστικά
πρόσωπα του ∆ήµου .
∆υνατότητα αξιοποίησης και άλλων πηγών
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εσόδων (χορηγίες , Ευρωπαϊκά κονδύλια)
3.2.12.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του οργανισµού είναι:
Εσωτερικός

Εξωτερικός

Γενικοί

Οικονοµική Υπηρεσία
∆ήµου
∆ηµοτικό Συµβούλιο

Υπουργείο Πολιτισµού
( πολιτιστικές εκδηλώσεις )
Υπουργείο Εσωτερικών
( προσλήψεις )

Ύπαρξη κατάλληλου
προσωπικού

3.2.13 ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3.2.13.1 Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Ρεθύµνου συστήθηκε µε την υπ αριθµόν 5972/13-8-1998
πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (δηµοσίευση στο ΦΕΚ 322/08-041999 τεύχος Β΄, της πράξης σύστασης).
Η επιχείρηση είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και διέπεται από τους κανόνες του
Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 277- 284 του ∆ηµοτικού
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06).
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιχείρησης είναι αµέσως εκτελεστές πλην εκείνων που αφορούν:
Την ψήφιση του προϋπολογισµού της Επιχείρησης.
Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα.
Τη διάθεση των καθαρών κερδών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
280 του Ν.3463/06.
Την επέκταση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.
Τον ισολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων , βάσει του άρθρου 282 του Ν.3463/06, οι
οποίες εγκρίνονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Ρεθύµνου και Αρκαδίου.
Σκοπός της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης.
1
Η παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού των ∆ήµων
Ρεθύµνης και Αρκαδίου σχετικά µε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ.
2
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
3
Η τήρηση της νοµοθεσίας περί διαχείρισης απορριµµάτων και ιδιαίτερα περί
διαχείρισης Χώρων Υγειονοµικής Ταφής απορριµµάτων.
4
Η τήρηση των Κοινοτικών Οδηγιών που έχουν σχέση µε διαχείριση απορριµµάτων ,
διαχείριση ΧΥΤΑ, ανακύκλωση απορριµµάτων και οτιδήποτε κριθεί σχετικό µε τις
δράσεις της Επιχείρησης.
5
Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου Ρεθύµνου και του ∆ήµου
Αρκαδίου για την ορθότερη λειτουργία σο σύνολο του συστήµατος συλλογής και
απόθεσης απορριµµάτων.
6
Η προστασία και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του ενεργειακού
δυναµικού της ευρύτερης περιοχής των ∆ήµων Ρεθύµνης και Αρκαδίου.
7
Η εκπόνηση µελετών και εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, όπως
µελέτες εφαρµογής ανακύκλωσης υλικών και απορριµµάτων, µελέτες αποκατάστασης
του ΧΥΤΑ και διάνοιξης νέων µετώπων απόθεσης, µελέτες παραγωγής ενέργειας από

236

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 – ΦΑΣΗ Α΄

8

9

εκµετάλλευση ιδιοτήτων του ΧΥΤΑ, µελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και του
υδροφόρου ορίζοντα από τις δραστηριότητες του ΧΥΤΑ, µελέτες για την
απενεργοποίηση των στραγγισµάτων και του βιαερίου που παράγεται στον ΧΥΤΑ κλπ.
Η συµµετοχή και διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων που εκπορεύονται και
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σχετικά µε τις
δραστηριότητες της επιχείρησης και την εφαρµογή των µελετών της.
Τη δηµιουργία επιχειρήσεων και τη συµµετοχή ή και τη συνεργασία σε υφιστάµενες µε
παρεµφερείς σκοπούς.

3.2.13.2 ∆ιοίκηση Επιχείρησης
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί µε
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρεθύµνου κα το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αρκαδίου.
Απαρτίζεται δε από :
• Τρείς αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου Ρεθύµνου εκ των οποίων ο ένας από τη
µειοψηφία.
• Έναν αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου Αρκαδίου.
• Τέσσερις ∆ηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Ρεθύµνης που έχουν πείρα ή γνώσεις
σχετικές µε το αντικείµενο της Επιχείρησης εκ των οποίων ο ένας θα εκπροσωπεί τη
Τ.Ε.Ε.
• Ένα δηµότη κα κάτοικο του ∆ήµου Αρκαδίου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές µε
το αντικείµενο της Επιχείρησης.
• Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων, όταν αυτοί θα υπερβαίνουν τους 25 οπότε θα
γίνει τροποποίηση του ∆.Σ.
3.2.13.3 Οργανική ∆ιάρθρωση υπηρεσιών
∆ιοικητικό Συµβούλιο
• Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ αποτελούν το
ανώτατο όργανο διοίκησης της Επιχείρησης. Το ∆.Σ. συνεδριάζει κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου.
• Ειδικότερα το ∆.Σ.
• Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και ισολογισµό της Επιχείρησης.
• Καταρτίζει το πρόγραµµα δράσεως αυτής σε ετήσια ή µακροχρόνια βάση.
• ∆ιορίζει και παύει το προσωπικό και τον ∆ιευθυντή.
• Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων και του ∆ιευθυντή.
• Εγκρίνει τους κανονισµούς Εσωτερικής Λειτουργίας , ∆ιαχείρισης και Προσωπικού
της Επιχείρησης.
• Αντιπροσωπεύει δια του Προέδρου του ∆.Σ. της Επιχείρησης ενώπιον των
δικαστηρίων και λοιπών διοικητικών και άλλων Αρχών.
• Τέλος, ασκεί κάθε αρµοδιότητα που δεν ανατίθεται ρητά από τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια ή αποκλειστικά στον ∆/ντη της Επιχείρησης.

∆ιευθυντής:
• Ο ∆ιευθυντής ασκεί την γενική αρµοδιότητα προϊσταµένου των υπηρεσιών, των
οποίων το έργο συντονίζει και κατευθύνει ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγική
λειτουργία της Επιχείρησης.
• Μετέχει άνευ ψήφου στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο,
εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
• Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. παρέχοντας στον Πρόεδρο την
απαιτούµενη διοικητική και τεχνοκρατική στήριξη που απαιτείται για την ευόδωση
των σκοπών της Επιχείρησης.
• Επίσης µεριµνά για την ειδίκευση του προσωπικού στο χειρισµό των µηχανηµάτων.
Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και διαχείρισης
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•
•
•
•

Είναι αρµόδιο και ασχολείται µε την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού και
ισολογισµού. Επιµελείται την προµήθεια και τη λειτουργία των µηχανηµάτων.
Φροντίζει για την οργάνωση της λογιστικής υπηρεσίας, διεξάγει την ταµειακή
υπηρεσία της επιχείρησης και φροντίζει για την µισθοδοσία του προσωπικού της
επιχείρησης.
Μεριµνά για την τήρηση του αρχείου, την πρωτοκόλληση των εισερχόµενων
εγγράφων, την διεκπεραίωση των εξερχόµενων εγγράφων.
Μεριµνά για την τήρηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την εν
γένει γραµµατειακή υποστήριξη της Επιχείρησης.

ΕΣΟ∆Α
2006
∆ΑΠΑΝΕΣ
2006

3.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
210.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
180.000,00

ΤΟΥ
ΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
196.848,22
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
183.855,42

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιγραφή και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος του
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του. Η ανάλυση η οποία επεκτείνεται στα λειτουργικά,
οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και
Νοµικών Προσώπων του, βασίστηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συµπλήρωση του
σχετικού ερωτηµατολογίου.
Οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ στην Ελλάδα µπορούν να οµαδοποιηθούν στους επόµενους τρείς
θεµατικούς τοµείς:
 Περιβάλλον & ποιότητα ζωής
 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός
 Τοπική οικονοµία & απασχόληση
Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων,
που ασκούν τις προηγούµενες αρµοδιότητες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον &
ποιότητα ζωής

• ∆/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών
• ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.
• ∆ιαδηµοτική
Επιχείρηση
Χ.Υ.Τ.Α.

Κοινωνική
πολιτική,
παιδεία,
πολιτισµός &
αθλητισµός
ΚΑΠΗ
∆.Α.Ο.Ρ.
Παιδικοί &
Βρεφονηπιακο
ί σταθµοί
Φιλαρµονική
Χορωδία
Κ.Ε.∆Η.Ρ.
Γραφείο
Κοινωνικής
Μέριµνας

Τοπική οικονοµία
& απασχόληση

∆/νση
∆ιοικητικών &
Οικονοµικών
υπηρεσίες
(Οικονοµική
Υπηρεσία)

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ

∆/νση ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών
υπηρεσίες
(∆ιοικητική Υπηρεσία)
(∆ηµοτική Αστυνοµία)
(Νοµική Υπηρεσία)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις 3 πρώτες στήλες του προηγούµενου πίνακα οµαδοποιήθηκαν οι κάθετες υπηρεσίες, ενώ
στην τελευταία στήλη του πίνακα οµαδοποιήθηκαν οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές
υπηρεσίες του ∆ήµου.
Κάθετες, είναι οι κύριες υπηρεσίες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες του ∆ήµου
σε ένα θεµατικό τοµέα τοπικής ανάπτυξης.
Οι κάθετες υπηρεσίες παράγουν υπηρεσίες και δηµόσια αγαθά για την ικανοποίηση αναγκών
των αποδεκτών µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός τοµέα δραστηριοτήτων της περιοχής
του ∆ήµου (π.χ. υπηρεσίες κοινωνικές, προστασίας περιβάλλοντος, απασχόλησης κλπ.).
Οι αποδέκτες των κάθετων υπηρεσιών είναι χωρικά τµήµατα της περιοχής του ∆ήµου
(∆ηµοτικά διαµερίσµατα, συνοικίες µιας πόλης) ή κοινωνικο - οικονοµικές οµάδες κατοίκων
(νέοι, ενήλικες, ηλικιωµένοι, αγρότες) ή οµάδες τοπικών φορέων.
Οριζόντιες, είναι οι κύριες υπηρεσίες µέσω των οποίων ασκούνται οι γενικές αρµοδιότητες
του ∆ήµου. Περιλαµβάνουν :
•
•

Υπηρεσίες διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών (πχ εξυπηρέτηση των αλλοδαπών
σε σχέση µε την άδεια παραµονής, εξυπηρέτηση των κατοίκων των ∆∆ στις σχέσεις
τους µε το ∆ήµο κλπ)
Υπηρεσίες προστασίας και ελέγχου των πολιτών (πχ ∆ηµοτική αστυνοµία, Πολιτική
προστασία)

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως αποδέκτες όλους τους πολίτες γενικώς και είναι οριζόντιες µε
την έννοια της εµπλοκής τους σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της περιοχής,
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Υποστηρικτικές, είναι οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των κύριων υπηρεσιών
και των οργάνων διοίκησης του ∆ήµου (πχ Οικονοµική υπηρεσία, Νοµική υπηρεσία,
Υπηρεσία πληροφορικής).
Οι αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών δεν είναι οι κάτοικοι ή οι φορείς της περιοχής
του ∆ήµου (εξωτερικοί αποδέκτες), αλλά τα όργανα διοίκησης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες
του ∆ήµου (εσωτερικοί αποδέκτες).
Λόγω της συνάφειας του αντικειµένου τους τα Νοµικά Πρόσωπα οµαδοποιούνται στην ίδια
κατηγορία µε τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης, πολιτισµού και αθλητισµού
του ∆ήµόυ Ρεθύµνου.
Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών του ∆ήµου
περιγράφει συνοπτικά την γενική εικόνα του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και
εξετάζει τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους αναφορικά
µε τις εξής θεµατικές ενότητες:
• Οργάνωση και Συνεργασίες
• ∆ραστηριότητες & ∆ιαδικασίες
• Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή
• Οικονοµικά
Στη συνέχεια τα επί µέρους στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος διακρίνονται ως εξής:
1) Προβλήµατα και ∆υνατότητες
Αρχικά αξιολογείται η κατάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος σε κάθε θέµα εντοπίζονται
οι κυριότερες αδυναµίες και δυνατότητες των δηµοτικών υπηρεσιών και των νοµικών
προσώπων.
2) Περιορισµοί και Ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον
Στη συνέχεια αξιολογείται η κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος και εντοπίζονται
συνθήκες, τάσεις και πιθανές εξελίξεις, που εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά
την κατάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης οµαδοποιούνται σε δύο στήλες ως Προβλήµατα &
Περιορισµοί και ∆υνατότητες & Ευκαιρίες.



Προβλήµατα & Περιορισµοί : Αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος και
περιορισµοί από το εξωτερικό περιβάλλον, που πρέπει να αντιµετωπιστούν από το
∆ήµο
∆υνατότητες & Ευκαιρίες : ∆υνατότητες του εσωτερικού περιβάλλοντος και
Ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από το
∆ήµο.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα συµπεράσµατα της
ανάλυσης SWOT αναφορικά µε την αξιολόγηση των Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου και
των Νοµικών Προσώπων του.
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3.3.1 ∆ραστηριότητες και ∆ιαδικασίες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
ανάπτυξης

∆υνατότητες & Ευκαιρίες
•

∆ιαρκής αναβάθµιση
παρεχόµενων υπηρεσιών και
παρεµβάσεων.

•

Σχεδιασµός,
προγραµµατισµός, υλοποίηση
και παρακολούθηση πολλών
παράλληλων έργων µικρής και
µεγάλης κλίµακας.

•

Τήρηση των διαδικασιών που
προβλέπονται από την κείµενη
Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση
του τεχνικού προγράµµατος.

•

Οι ανάγκες αλλαγών σε
διαδικασίες οι οποίες
προκύπτουν κυρίως λόγω
µεταβολών ή νέων
απαιτήσεων του ισχύοντος
θεσµικού καθεστώτος
αντιµετωπίζονται µε τη
συνεχή επιµόρφωση του
εµπλεκόµενου προσωπικού.

•

Βελτίωση αποδοτικότητας της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
µέσω της αναδιοργάνωσης της
και βελτίωσης των
υφιστάµενων διαδικασιών
(εφαρµογή ISO9001-2000).

•

Οι εφαρµογές προγραµµάτων
µέσω της Κοινωνίας της
Πληροφορίας , για
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του
πολίτη και ανάπτυξη –
προµήθεια Γεωγραφικών
πληροφοριακών συστηµάτων
και ψηφιακών δεδοµένων ,θα
παράσχουν γρήγορες και
σωστές υπηρεσίες στους
πολίτες.

∆ραστηριότητες τεχνικών,
πολεοδοµικών υπηρεσιών και
περιβαλλοντικών υπηρεσιών

•

•

•

•

•

Η χρήση νέων τεχνολογιών
για την αποκοµιδή
απορριµµάτων και τον
καθαρισµό των οδών.
Σύνταξη του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου και
χωροταξικού Σχεδιασµού.
Η συνεργασία µε τους ∆ήµους
της περιφέρειας για την
ανάπτυξη προγραµµάτων
ανακύκλωσης µε την
υποστήριξη της Εταιρίας
Ανακύκλωσης ΑΕ.
Η δηµιουργία νέων γραφείων
µε σύγχρονες εγκαταστάσεις
υγιεινής για τους
εργαζόµενους στα εξωτερικά
συνεργεία (καθαριότητα
,οικοδοµικό, πράσινο).
Η δηµιουργία σύγχρονου

241

Προβλήµατα & Περιορισµοί
•

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβληµα
που οδηγεί σε υποβάθµιση της
πόλης. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη
χώρων στάθµευσης

•

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς τη
µεταφορά των αντίστοιχων πόρων
(συντήρηση οδικού δικτύου).

•

Υπάρχει άµεση ανάγκη για την
εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων
και χώρων πρασίνου ώστε η πόλη να
γίνει φιλικότερη προς τους κατοίκους
προσφέροντας τους ποιότητα ζωής.

•

Καθυστέρηση στην ανταπόκριση
αιτηµάτων πολιτών και στην
διαχείριση και συντήρηση
υφιστάµενων εγκαταστάσεων και
υποδοµών.

•

Η συνεχής επέκταση της πόλης
(γεωγραφικά και πληθυσµιακά)
δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες
παροχής υπηρεσιών ποιότητας ζωής
(καθαριότητα , πράσινο,
ηλεκτροφωτισµός, συντηρήσεις
)χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του
προσωπικού.
Η αύξηση του Τουριστικού ρεύµατος
αλλάζει τα δεδοµένα που αφορούν
την καθαριότητα της πόλης,
δηµιουργώντας επιπλέον πιέσεις
στην λειτουργία της υπηρεσίας.
Υστέρηση εσόδων στη ∆ΕΥΑΡ
(ανεξόφλητοι λογαριασµοί )
Απαιτείται ενίσχυση του τµήµατος
Σηµαντικές απώλειες νερού , λόγω
διαρροών , από το δίκτυο ύδρευσης.
Ανάγκη διαχωρισµού λυµάτων
όµβριων µε σκοπό την υλοποίηση
χωριστικού συστήµατος.
Ανάγκη για προσθήκες –βελτιώσεις
στο δίκτυου Ύδρευσης µε σκοπό την
δηµιουργία µοντέλου µε ζώνες.
Ανάγκη επέκτασης των
αντιπληµµυρικών έργων.
Ανάγκη για κατασκευή ∆ιυλιστηρίου
και προσαγωγού Ύδρευσης από το
Φράγµα Ποταµών.
Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού.

•

•
•
•
•
•
•
•
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•
•

σταθµού µεταφόρτωσης
απορριµµάτων
Η πρόσληψη γιατρού
εργασίας και Τεχνικού
Ασφαλείας.
Εγκατάσταση Βιολογικού
Καθαρισµού σε πλήρη
Λειτουργία.

•

Εγκατεστηµένο δίκτυο
ύδρευσης και αποχέτευσης.

•

Πόσιµο νερό άριστης
ποιότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
ανάπτυξης
• Ουσιαστική ανασυγκρότηση των

• Αυξηµένες ανάγκες

προγραµµάτων και δράσεων

εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ λόγω των

κοινωνικής πολιτικής µέσω της

πρόσθετων δυσκολιών που

συγκέντρωσης ευθυνών σε ένα

αντιµετωπίζουν στα αστικά

φορέα κοινωνικής πολιτικής.

κέντρα (γενικότερο

• ∆ιευκόλυνση ασθενέστερων
οµάδων πολιτών στην

∆ραστηριότητες
υπηρεσιών κοινωνικής
πολιτικής, εκπαίδευσης,
πολιτισµού, αθλητισµού
καθώς και των Νοµικών
προσώπων του ∆ήµου.

Προβλήµατα &
Περιορισµοί

κυκλοφοριακό πρόβληµα).
• Ο σχεδιασµός και η διαχείριση

εξυπηρέτηση τους.(ΚΗΦΗ,

των δράσεων κοινωνικής

Κ∆ΑΠ, ∆ΡΑΣΕΙΣ

πολιτικής ακολουθούν

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΠΗ,

υποχρεωτικά τις διαδικασίες

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,

που προβλέπονται από τα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

αντίστοιχα προγράµµατα

ΜΕΡΙΜΝΑΣ κλπ)

χρηµατοδότησης.

• Καλή γνώση των ιδιαίτερων

• Οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί

τοπικών προβληµάτων και

Σταθµοί παρουσιάζουν έλλειψη

αναγκών Κοινωνικής Πολιτικής.

εξειδικευµένου προσωπικού για

• Εµπλουτισµένο πρόγραµµα
δράσεων και πρωτοβουλιών στο
πλαίσιο της λειτουργίας των
δοµών κοινωνικής φροντίδας.
• Σηµαντική παρέµβαση στα
πολιτιστικά δρώµενα µε
ιδιαίτερα οφέλη για τους

καλύτερες παροχές στους
αποδέκτες (ψυχολόγος,
λογοθεραπευτής κλπ).
• Το Κέντρο Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας –
Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις»
παρουσιάζει αδυναµία
προγραµµατισµού και

αποδέκτες.

εκτέλεσης δραστηριοτήτων
• Υψηλή ποιότητα εκδηλώσεων

λόγω της αλλαγής της

στο πλαίσιο του Αναγεννησιακού

κατάστασης στη

Φεστιβάλ και ανάδειξη του ως

χρηµατοδότηση της
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ιδιαίτερα σηµαντικού
πολιτιστικού θεσµού για την
πόλη.

Επιχείρησης.
• Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική
παρουσιάζει έλλειψη έγκαιρου

• ∆υνατότητα αξιοποίησης του

προγραµµατισµού για τα

θεσµού των αδελφοποιηµένων

µουσικά σχήµατα καθώς και

πόλεων.

έλλειψη πραγµατοποίησης

• Κάλυψη σηµαντικών αναγκών
αποδεκτών µε το πρόγραµµα
∆ηµιουργικής απασχόλησης
παιδιών.
• Ουσιαστική Ανασυγκρότηση
µέσω συνένωσης, συγχώνευσης
των ΝΠ∆∆ και Επιχειρήσεων
του ∆ήµου, που έχουν ως
αντικείµενο δράσεις µουσικής
παιδείας, χορού, πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
µε στόχο την ίδρυση ενός ενιαίου
Πολιτιστικού Οργανισµού για
την πλέον εύρυθµη λειτουργία
των παραπάνω δραστηριοτήτων.
• Προαγωγή του αθλητισµού από
τον ∆.Α.Ο.Ρ. µε τη λειτουργία
αθλητικών χώρων και τη
διοργάνωση σχετικών
εκδηλώσεων.
• Ανταπόκριση και ικανοποίηση
για τις υπηρεσίες που παρέχουν
τα Κ.Α.Π.Η. και ζήτηση για τη
δηµιουργία νέων παραρτηµάτων.
• Το Κέντρο Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας –
Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις»
έχει αναπτύξει έντονη δράση
στον τοµέα των περιοδικών
εκθέσεων τοπικού, εθνικού αλλά
και διεθνούς ενδιαφέροντος σε
συνεργασία µε πολλούς φορείς
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
µε ιδιαίτερα θετικές
αξιολογήσεις.
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µουσικών σεµιναρίων και
ανταλλαγών µουσικών στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό .
• Έλλειψη σωστού οικονοµικού
προγραµµατισµού που οδηγεί
στην αποδυνάµωση της
Μπάντας , της Ορχήστρας και
του εκπαιδευτικού προσωπικού
µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
αναβάθµιση στο φορέα.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήµατα & Περιορισµοί
ανάπτυξης

∆ραστηριότητες
υπηρεσιών οικονοµικής
ανάπτυξης και
απασχόλησης

• Η υλοποίηση του τεχνικού
προγράµµατος που προσφέρει
ευρύ αντικείµενο απασχόλησης
στον κλάδο των τεχνικών και
κατασκευαστικών εταιριών.
• Η συµµετοχή του ∆ήµου σε
Ευρωπαϊκά προγράµµατα
καλύπτει πρόσθετες θέσεις
εργασίας κυρίως στο χώρο των
µελετητικών και
συµβουλευτικών υπηρεσιών.
• Οι προµήθειες εξοπλισµού
αναλωσίµων και υλικών που
πραγµατοποιεί ο ∆ήµος
Ρεθύµνου κατόπιν διαγωνισµών,
ενισχύουν την δραστηριότητα
και ανάπτυξη των αντίστοιχων
επιχειρήσεων.
• Τήρηση των διαδικασιών που
προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία για την έννοµη
λειτουργία των ελεγχόµενων
επιχειρήσεων (καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
καταστήµατα παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου κλπ).
• Κατάρτιση προϋπολογισµού µε
βάση ιεραρχηµένες
προτεραιότητες και ουσιαστική
συµµετοχή του υπηρεσιακού
επιπέδου.
• Σηµαντική συµµετοχή της
∆ιεύθυνσης ∆/κων και Οικ/κων
Υπηρεσιών του ∆ήµου στην
άµβλυνση κοινωνικών
ανισοτήτων και στην
διασφάλιση κοινωνικής συνοχής
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου
• Πλήρης καταγραφή, αξιοποίηση
και διαχείριση της ∆ηµοτικής
Περιουσίας.
• Βελτίωση αποδοτικότητας της
∆/νσης ∆/κων και Οικ/κων
Υπηρεσιών µέσω της
αναδιοργάνωσης της και
βελτίωσης των υφιστάµενων
διαδικασιών (εφαρµογή
ISO9001-2000).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
ανάπτυξης
• Τήρηση των διαδικασιών που
προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία κατά την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων.
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• Μη εκσυγχρονισµός
νοµοθετικού πλαισίου
(Β.∆.17/5-15/6 1959) για το
∆ηµόσιο λογιστικό που θα
βοηθούσε στην αναδιάρθρωση
της Οικονοµικής Υπηρεσίας και
θα ενίσχυε την
αποτελεσµατικότητα της.
• Αδυναµία στην διενέργεια
ελέγχων λόγω έλλειψης
προσωπικού µε συνέπεια την
καθυστέρηση βεβαίωσης
οφειλών προς το ∆ήµο.
• Αδυναµία στην συνολική
βεβαίωση των οφειλόµενων
µέχρι σήµερα στο ∆ήµο, λόγω
του µεγάλου όγκου εργασίας και
των διαδικασιών που πρέπει να
διενεργηθούν µέχρι την
οριστική βεβαίωση και µάλιστα
σε συγκεκριµένο χρόνο ώστε να
µην παραγραφούν, από
ελάχιστους αρµόδιους
υπαλλήλους
• Έλλειψη ενηµέρωσης των
πολιτών σε πολλά θέµατα που
αφορούν τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατά τους προς το ∆ήµο
• Η συχνή αλλαγή του
προσωπικού λόγω της µη
ύπαρξης ικανοποιητικού
αριθµού µονίµου προσωπικού
µε συνέπεια την ανάγκη
συνεχούς επανεκπαίδευσης
αυτού (µερική απασχόληση,
συµβάσεις έργου).
• Καθυστέρηση στη εισαγωγή
νέων µεθόδων οικονοµικής
διαχείρισης, όπως η αναλυτική
Λογιστική

Προβλήµατα &
Περιορισµοί
• Αδυναµία θεσµοθέτησης
κινήτρων για την υποκίνηση
του ανθρώπινου δυναµικού.
• Οι διαδικασίες που
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∆ραστηριότητες οριζόντιων
και υποστηρικτικών
υπηρεσιών

• Αξιόπιστη τήρηση αρχείων
(∆ηµοτολόγιο, Μητρώο
Αρρένων, εκλογικοί κατάλογοι,
ληξιαρχικές πράξεις και
µεταβολές) και διαχείριση
υποθέσεων και αιτηµάτων
πολιτών.
• Ικανοποιητική ανάπτυξη,
λειτουργία και υποστήριξη
συστηµάτων πληροφορικής
(κεντρικό µηχανογραφικό
σύστηµα, αυτόνοµες
µηχανογραφικές εφαρµογές).
• Σχεδιασµός και κατασκευή
ολοκληρωµένης Ηλεκτρονικής
Πύλης(portal) από το ∆ήµο ,
µέσα από την οποία δίδεται η
δυνατότητα πληροφόρησης,
επικοινωνίας καθώς και
πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών
συναλλαγών όπου είναι εφικτό.
• Συµβολή της ∆ηµ. Αστυνοµίας
στον έλεγχο στάθµευσης,
κοινοχρήστων χώρων, υπαίθριου
εµπορίου και ενίσχυση της
ευταξίας της πόλης και του
αισθήµατος ασφάλειας των
πολιτών.
• Εισαγωγή λύσεων εξυπηρέτησης
των πολιτών εξ αποστάσεως
(Τηλέφωνο, διαδίκτυο) στα
πλαίσια των έργων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Η ολοκλήρωση έργων χρήσης
ΤΠΕ για την ηλεκτρονική
υποστήριξη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (Εθνικό
∆ηµοτολόγιο) επιτρέπει την
άµεση άντληση και ανταλλαγή
δεδοµένων για την εξυπηρέτηση
των πολιτών.
• Η πρόοδος των κεντρικών
διαδικασιών υιοθέτησης
πρακτικών ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης (ηλεκτρονικά
πιστοποιητικά , υποδοµή
δηµόσιου κλειδιού «Ψηφιακή
Υπογραφή») για τη διευκόλυνση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

προβλέπονται για την
διεκπεραίωση των αιτηµάτων
των αλλοδαπών έχουν συχνά ως
αποτέλεσµα χρονικές
καθυστερήσεις.

Κρίσιµα Ζητήµατα
 Εκπόνηση µελέτης για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης και
προώθηση του έργου για την κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης.
 Εκτέλεση µεγάλων έργων αστικών αναπλάσεων στο Κέντρο του ∆ήµου Ρεθύµνου µε σκοπό
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου φιλικού και τουριστικά αξιοποιήσιµου κέντρου µε
κοινόχρηστους χώρους ,χώρους πρασίνου και αναψυχής.
 Καλύτερη συντήρηση υποδοµών , οδών , δηµοτικών και σχολικών κτιρίων.
 Επέκταση της πόλης και καλύτερη πολεοδοµική οργάνωση.
 Βελτίωση των όρων ποιότητας ζωής στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.
 Προώθηση δράσεων για την δηµιουργία νέων χώρων άθλησης.
 Νέες δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης απορριµµάτων.
 ∆ηµιουργία κατάλληλων τουριστικών και αναπτυξιακών υποδοµών.
 ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικής πολιτικής και διαχείρισης κοινωνικών θεµάτων.
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 Συντονισµός για την καλύτερη καταγραφή κοινωνικών αναγκών και αλλαγών.
 Συγκροτηµένη και ολοκληρωµένη διαχείριση πολιτιστικών , αθλητικών και εκπαιδευτικών
θεµάτων και αντίστοιχων εκδηλώσεων ,(δηµιουργία ενιαίου Φορέα).
 Ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ
ώστε να αυτοµατοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν πλήρως οι υπηρεσίες του ∆ήµου
προς τον δηµότη κα τις επιχειρήσεις.
 Υποστήριξη από το προσωπικό του συστήµατος ISO 9001:2000 που εφαρµόζεται στο ∆ήµο
σε συνδυασµό µε την κάλυψη των κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας για την άντληση
πόρων από την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο.
 Ενίσχυση µε τους κατάλληλους πόρους στα Νοµικά πρόσωπα που αντιµετωπίζουν
οικονοµικά προβλήµατα και παρεµποδίζεται η εύρυθµη λειτουργία τους και η ανάπτυξη
των απαιτουµένων δράσεων προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους.(∆ηµοτική
Φιλαρµονική – ∆ηµοτικό Ωδείο, Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας –
Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις», ∆ΑΟΡ κλπ.
 Ανάγκη κατασκευής διυλιστηρίου και προσαγωγού ύδρευσης από το Φράγµα των ποταµών.
 Ανάγκη για προσθήκες-βελτιώσεις στο δίκτυο ύδρευσης µε σκοπό την δηµιουργία µοντέλου
µε ζώνες.
 Ανάγκη διαχωρισµού λυµάτων – οµβρίων µε σκοπό την υλοποίηση χωριστικού συστήµατος.
 Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού

3.3.2 Οργάνωση και Συνεργασίες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
ανάπτυξης
•

∆οµές (όργανα και
υπηρεσίες)

Ο Νέος Κώδικας προβλέπει
διατάξεις αναδιοργάνωσης
των επιχειρήσεων του ∆ήµου
•
Η στελέχωση και η λειτουργία
Γραφείου Ανάπτυξης και
Προγραµµατισµού θα
δροµολογήσει τον συνεχή και
σταθερό προγραµµατισµό
δράσεων και πολιτικής
κατεύθυνσης.
• Η τροποποίηση του ΟΕΥ και η
ανακατανοµής των καθηκόντων
του προσωπικού του ∆ήµου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
ανάπτυξης
• ∆υνατότητα εφαρµογής
συστήµατος διαχείρισης και
παρακολούθησης έργων.
• Σχεδιασµός και κατασκευή
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Προβλήµατα & Περιορισµοί
• Ανάγκη Εκσυγχρονισµού και
εξορθολογισµού λειτουργίας
των Νοµικών προσώπων και
των επιχειρήσεων του ∆ήµου
σύµφωνα µε το νέο ∆ηµοτικό
και Κοινοτικό κώδικα Ν
3463/06.
• Έλλειψη συνεχούς,
υποχρεωτικής και ουσιαστικής
εκπαίδευσης του προσωπικού
• ∆εν έχει οργανωθεί η λειτουργία
της κεντρικής αποθήκης του
∆ήµου
• ∆εν τηρείται από το
Πρωτόκολλο γενικό αρχείο στο
∆ήµο
• ∆εν έχει γίνει µέχρι σήµερα
εκκαθάριση των αρχείων του
∆ήµου.

Προβλήµατα &
Περιορισµοί
• Ανάγκη εισαγωγής της
αναλυτικής λογιστικής και
παρακολούθησης κέντρων
κόστους.
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Συστήµατα διαχείρισης και
λειτουργίας.

•

•
•

•

•

ολοκληρωµένης Ηλεκτρονικής
Πύλης(portal) από το ∆ήµο ,
µέσα από την οποία δίδεται η
δυνατότητα πληροφόρησης,
επικοινωνίας καθώς και
πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών
συναλλαγών όπου είναι εφικτό.
Ανάπτυξη Συστήµατος
Γεωγραφικών Πληροφοριών που
θα λειτουργεί διαδικτυακά (eπολεοδοµία) εκτός από την
εσωτερική οργάνωση του
τµήµατος πολεοδοµίας του
∆ήµου, θα δίδει και πληροφορίες
στους ενδιαφερόµενους για
πολεοδοµικά θέµατα.
Η χρήση νέων τεχνολογιών για
την αποκοµιδή απορριµµάτων
και τον καθαρισµό των οδών.
Η εισαγωγή τεχνολογιών
διαχείρισης στόλου και
αποτελεσµατικότητας
αποκοµιδής µπορεί να
βελτιώσει κοστολόγια και
αποτελεσµατικότητα.
Η έναρξη των διαδικασιών
εισαγωγής νέων τρόπων
στοχοθεσίας και αξιολόγησης
υπαλλήλων θα αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας των τµηµάτων
και του προσωπικού.
Η διαχειριστική επάρκεια για τη
µεταβατική περίοδο που έχει
λάβει ο ∆ήµος για την
υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
ανάπτυξης

• Η γιγάντωση των αρµοδιοτήτων
του ∆ήµου γενικά και της
τεχνικής υπηρεσίας ειδικότερα
µέσω των συνεχών εκχωρήσεων
αρµοδιοτήτων από άλλους
φορείς στο ∆ήµο, χωρίς την
αντίστοιχη ενδυνάµωση των
οικονοµικών δεδοµένων και την
στελέχωση του προσωπικού.
• Η αδυναµία πρόσληψης
τεχνικού προσωπικού (τεχνίτες,
εργάτες) εκτός διαδικασιών
ΑΣΕΠ αποδυναµώνει τα
συνεργία αυτεπιστασίας και
δηµιουργεί αρνητικές συνθήκες
για την σωστή και γρήγορη
εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.
• Η ανάγκη εφαρµογής του νέου
συστήµατος κατά ΕΛΟΤ για τη
πιστοποίηση της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

Προβλήµατα & Περιορισµοί
•

•
•

Συνεργασίες και δικτύωση
του ∆ήµου µε άλλους
Φορείς.

•

•

∆υνατότητα ανάπτυξης
συνεργασιών µε γειτονικούς
Ο.Τ.Α.
Ικανοποιητικό επίπεδο
συνεργασιών του ∆ήµου µε
άλλους παραγωγικούς φορείς
της πόλης και µεγάλη
δυνατότητα συνδιαµόρφωσης
και διεκδίκησης αναπτυξιακών
στόχων.
∆υνατότητα αξιοποίησης των
συνεργασιών µε άλλους
φορείς για την υποβολή
ολοκληρωµένων
προγραµµάτων τοπικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της ∆΄
Προγραµµατικής περιόδου.
Η συνεργασία µε τους ∆ήµους
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Ανάγκη αναβάθµισης των
σχέσεων µε τοπικούς
κοινωνικούς φορείς
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•

•
•

•

•

της περιφέρειας για την
ανάπτυξη προγραµµάτων
ανακύκλωσης µε την
υποστήριξη της Εταιρίας
Ανακύκλωσης ΑΕ.
Η συνεργασία µε άλλους
∆ήµους σε περιφερειακό
επίπεδο για τη διαχείριση των
απορριµµάτων (ΕΣ∆ΑΚ)
∆υνατότητα δηµιουργίας
υπόγειων χώρων στάθµευσης
µέσω Σ∆ΙΤ
Η συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Κρήτης σε
τοµείς αναπτυξιακών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων
Συµµετοχή του ∆ήµου Στο
δίτκυο INTERREG IIA
Ελλάδα – Κύπρος και στο
δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Η συµµετοχή του ∆ήµου
Ρεθύµνου στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Πόλεων µε Μαρίνες θα
προβάλει σε διεθνές επίπεδο
τη Μαρίνα της Πόλης και θα
βελτιώσει τις υποδοµές που
υπάρχουν σε αυτή εφόσον
εγκριθεί η σχετική
χρηµατοδότηση

Κρίσιµα ζητήµατα









∆ηµιουργία µεγαλύτερων διοικητικών δοµών µέσω της συνένωσης των Νοµικών
προσώπων και των Επιχειρήσεων του ∆ήµου. Βελτίωση της οργάνωσης τους.
Πιστοποίηση του ∆ήµου Ρεθύµνου µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση που αφορά την επάρκεια και τη βελτίωση της
διαχειριστικής ικανότητας των οργανισµών να υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα
Συντονισµός της δράσης του ∆ήµου µε τοπικούς & υπερτοπικούς φορείς.
Εισαγωγή της αναλυτικής λογιστικής και παρακολούθησης κέντρων κόστους από την
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Ανάγκη ολοκλήρωσης συστήµατος αποθηκών του ∆ήµου και των συνεργείων
(Οικοδοµικό , Ηλεκτρολογικό, πρασίνου κλπ) για τον εξορθολογισµό των δαπανών και
τον έλεγχο των υλικών.
Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε άλλους ∆ήµους της Ελλάδας και του εξωτερικού
για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
από προγράµµατα που ήδη έχουν υλοποιήσει µε µεγάλη επιτυχία.
Ανάγκη συνεργασίας µε κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθώς και µε
επιστηµονικούς και ιδιωτικούς φορείς.
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3.3.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό και Υλικοτεχνική Υποδοµή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήµατα & Περιορισµοί
ανάπτυξης

Ανθρώπινο δυναµικό

• Το νέο κλαδολόγιο παρέχει τη
δυνατότητα κάλυψης των
αναγκών στελέχωσης του
∆ήµου µε σύγχρονες ειδικότητες
• ∆υνατότητα αξιοποίησης
εθελοντών και εξωτερικών
συνεργατών
• Επάρκεια στην κάλυψη του
προσωπικού µε βασικές
δεξιότητες και τεχνικά βασικά
µέσα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
• Ενθάρυνση της συνεχούς
εκπαίδευσης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
προσωπικού µέσω σεµιναρίων.
• ∆υνατότητες Βελτίωσης του
εργασιακού κλίµατος.
• ∆υνατότητα αποσυµφόρεσης
των χώρων των γραφείων της
∆/νσης ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών µετά
την µεταστέγαση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών σε άλλο
κτίριο.
• Ύπαρξη προγραµµάτων και
σεµιναρίων για την κατάρτιση
στελεχών και αιρετών.
• Ύπαρξη κατάλληλων στελεχών
και υπαλλήλων σε θέσεις
κλειδιά µε προθυµία, εµπειρία,
θέληση, ικανότητες και γνώση.
• Η πρόσληψη προσωπικού στην
∆ηµοτική Αστυνοµία.
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• Ανάγκη αύξησης του
προσωπικού ΠΕ και ΤΕ µε
σύγχρονες ειδικότητες ,
λαµβάνοντας υπόψη τα έσοδα
του ∆ήµου και µε βάση
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
στελέχωσης
• Ανάγκη επιµόρφωσης και
ενηµέρωσης του ανθρώπινου
δυναµικού (αιρετών και
προσωπικού).
• ∆υσκολία θεσµοθέτησης
κινήτρων για την υποκίνηση του
ανθρώπινου δυναµικού.
• Ελλιπής στελέχωση µε
εξειδικευµένο και µόνιµο
προσωπικό µε αποτέλεσµα να µη
λειτουργούν ή να
υπολειτουργούν διάφορα
γραφεία όπως: Γραφείο
Κοινωνικής Μέριµνας, Γραφείο
Μηχανοργάνωσης και
Μηχανογράφησης, Γραφείο
Προγραµµατισµού ,Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου.
• Απαιτείται αύξηση και
αναδιάρθρωση του προσωπικού
και των µηχανοκίνητων µέσων
στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
• Ανάγκη στελέχωσης του ∆ήµου
µε εξειδικευµένο προσωπικό
πληροφορικής, µετά την
ολοκλήρωση των σηµαντικών
έργων πληροφορικής που είναι
σε εξέλιξη.
• Η ελλιπής στελέχωση (κάλυψη
γύρω στο 45% των
προβλεπόµενων από τον ΟΕΥ
θέσεων) στις ∆/νσεις του ∆ήµου,
επιφέρει δυσλειτουργίες στην
διεκπεραίωση όλων των
θεµάτων.(καθαριότητα ,έργα
αυτεπιστασίας, πράσινο, µελέτες
, ∆ιοικητική , Οικονοµική
Υπηρεσία κλπ ).
• Η στελέχωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας µε εποχιακό
προσωπικό δηµιουργεί
προβλήµατα λόγω
καθυστέρησης των προσλήψεων
και απειρίας των εργαζοµένων.
• Η αδυναµία πρόσληψης τεχνικού
προσωπικού (τεχνίτες, εργάτες)
εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ
αποδυναµώνει τα συνεργία
αυτεπιστασίας και δηµιουργεί
αρνητικές συνθήκες για την
σωστή και γρήγορη εκτέλεση
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έργων αυτεπιστασίας.
• Η συνεχής αύξηση του µ.ο.
ηλικίας του εργατοτεχνικού
προσωπικού σε θέσεις που εκ
των πραγµάτων απαιτούν
ηλικιακά νέο προσωπικό.
• Η συνεχής επέκταση της πόλης
(γεωγραφικά και πληθυσµιακά)
δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες
παροχής υπηρεσιών ποιότητας
ζωής (καθαριότητα , πράσινο,
ηλεκτροφωτισµός, συντηρήσεις)
χωρίς την αντίστοιχη αύξηση
του προσωπικού.
• Η δηµιουργία εσωτερικών
συγκρούσεων κατά την
υλοποίηση των νέων
οργανογραµµάτων και
διαδικασιών διοίκησης.
• Έλλειψη προγραµµατισµού για
την υποχρεωτική και
ουσιαστική εκπαίδευση του
προσωπικού ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του αντικειµένου
του.
• Η πρόσληψη γιατρού εργασίας
και Τεχνικού Ασφαλείας
• Η συνεχής αλλαγή προσωπικού
στους βρεφονηπιακούς –
παιδικούς σταθµούς δηµιουργεί
προβλήµατα στην ψυχοσύνθεση
των νηπίων.
• Έλλειψη προσωπικού φύλαξης
εκθεσιακού χώρου και
Επιµελητών ΕκθέσεωνΞεναγών στο Κέντρο Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας∆ηµοτική Πινακοθήκη «Λ.
Κανακάκις».
• Σταδιακά λόγω έλλειψης
προγραµµατισµού και
οικονοµικών δυσχερειών έχουν
αποδυναµωθεί η Μπάντα , οι
Ορχήστρες και το εκπαιδευτικό
προσωπικό της ∆ηµοτικής
Φιλαρµονικής –Ωδείο µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει
αναβάθµιση του φορέα. Το ιδιο
ισχύει και για την Πειραµατική
∆ηµοτική Ορχήστρα.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήµατα & Περιορισµοί
ανάπτυξης
• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης
ανανέωσης εξοπλισµού στα
Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου.
Μείωση του απαιτούµενου
εξοπλισµού µέσω των
συνενώσεων.

• Ανάγκη δηµιουργίας νέων
γραφείων µε σύγχρονες
εγκαταστάσεις υγιεινής για τους
εργαζόµενους στα εξωτερικά
συνεργεία (καθαριότητα
,οικοδοµικό, πράσινο).
• Περιορισµένος υλικός
εξοπλισµός για την
αντιµετώπιση θεµάτων
πολιτικής προστασίας (φωτιά ,
χιόνι, πληµµύρες).
• Περιορισµένος εξοπλισµός στα
περισσότερα Νοµικά πρόσωπα
του ∆ήµου.

Εξοπλισµός

• Ενηµέρωση και υποχρέωση των
εργαζοµένων στα εξωτερικά
συνεργεία και στην καθαριότητα
για την χρησιµοποίηση του
εξοπλισµού υγιεινής και
ασφάλειας.
• Ακαταλληλότητα του χώρου
που στεγάζεται το
τηλεπικοινωνιακό (computer
room) κέντρο του ∆ήµου.
• Ανάγκη ανανέωσης του
εξοπλισµού (στόλος
απορριµµατοφόρων, κάδων) και
µέσων της υπηρεσίας
καθαριότητας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήµατα &
ανάπτυξης
Περιορισµοί

Μηχανοργάνωση /ΤΠΕ

• Το πρόγραµµα ΣΥΖΕΥΞΙΣ της
Κοινωνίας της Πληροφορίας
αναβάθµισε τις υπηρεσίες των
∆ηµοσίων Φορέων γενικότερα
και του ∆ήµου Ρεθύµνου
ειδικότερα παρέχοντας ασφαλές
και γρήγορο internet και δωρεάν
τηλεφωνία µεταξύ των φορέων
του ∆ηµοσίου τοµέα και
χαµηλότερες χρεώσεις εκτός
των φορέων του ∆ηµοσίου.
• Ανάπτυξη Πληροφοριακού
Συστήµατος Ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης του πολίτη και
των επιχειρήσεων µέσω της
ιστοσελίδας του ∆ήµου που
συµβάλει στην ενηµέρωση,
υποβολή αιτηµάτων,
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• Ασαφής προσδιορισµός της
µελλοντικής αξιοποίησης του
Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών
ινών που υλοποιεί ο ∆ήµος .
• Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης
της πληροφορικής τεχνολογίας
για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας των
λειτουργιών γραφείου.
• Ανάγκη εισαγωγής συστήµατος
Ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
εγγράφων του ∆ήµου
Ρεθύµνου.
• Άµεση ανάγκη για στελέχωση
της υπηρεσίας µηχανογράφησης
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•

•

•

•

•

•

•

πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών
συναλλαγών του πολίτη και των
επιχειρήσεων, καθώς και
διαδικασίες δηµόσιας
διαβούλευσης του ∆ήµου µε
τους Πολίτες.
Στο πλαίσιο του υλοποιούµενου
έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικού
Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ήµου Ρεθύµνου» (GIS)
προβλέπεται η δηµιουργία
βάσης πολεοδοµικών δεδοµένων
µέσω της οποίας ο πολίτης θα
µπορεί να αντλήσει
πληροφορίες πολεοδοµικού
ενδιαφέροντος.
Η ανάπτυξη ιστοσελίδας του
∆ήµου δίδει τη δυνατότητα
στους επισκέπτες της να
πληροφορηθούν για τα
πολιτιστικά δρώµενα , τις
αποφάσεις των Συλλογικών
οργάνων του ∆ήµου, την
προβολή πληροφοριών
τουριστικού περιεχοµένου,
αναζήτηση θέσεων εργασίας
κλπ.
Στο πλαίσιο υλοποιούµενου
έργου συµµετοχής του ∆ήµου
Ρεθύµνου στο Εθνικό
∆ηµοτολόγιο περιλαµβάνεται η
δηµιουργία αρχείων δεδοµένων
και ο εκσυγχρονισµός των
πληροφοριακών συστηµάτων
έτσι ώστε να πληρούνται οι
προδιαγραφές του Εθνικού
∆ηµοτολογίου για on line
σύνδεση.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου συµµετέχει
στο πιλοτικό πρόγραµµα για τον
έλεγχο και βελτιστοποίηση των
εφαρµογών του Εθνικού
∆ηµοτολογίου.
Η υλοποίηση του έργου
«Μητροπολιτικό ∆ίκτυο
Οπτικών ινών του ∆ήµου
Ρεθύµνου» θα διασυνδέσει
ηλεκτρονικά το σύνολο σχεδόν
των δηµοσίων υπηρεσιών
µεταξύ τους , βελτιώνοντας και
απλοποιώντας την εξυπηρέτηση
του πολίτη.
Η δυνατότητα αξιοποίησης των
προγραµµάτων που υλοποιεί ο
∆ήµος από το Γ΄ΚΠΣ και η
αναβάθµιση και επέκταση τους
µέσω του ∆΄ΚΠΣ.
Η ανάπτυξη ασύρµατων
ευρυζωνικών δικτύων σε
διάφορα σηµεία της πόλης που
θα παρέχουν δωρεάν πρόσβαση
στο διαδύκτιο
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του ∆ήµου.
• Κατάρτιση του προσωπικού του
∆ήµου για την υποστήριξη των
νέων συστηµάτων ΤΠΕ που
εισάγονται στο ∆ήµο Ρεθύµνου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Θέµατα εσωτερικής
∆υνατότητες & Ευκαιρίες
Προβλήµατα &
ανάπτυξης
Περιορισµοί

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

• Η κατασκευή ενός νέου
διοικητηρίου που θα στεγάζει
όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου
θα συµβάλλει στην αναβάθµιση
και την αποδοτικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών
καθώς επίσης και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Η µετεγκατάσταση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών σε νέους
χώρους γραφείων στο Κτίριο
∆ελφίνι και η µερική
αποσυµφόρεση των χώρων του
∆ηµαρχείου

• Ελλείψεις σε χώρους
συνεδριάσεων για συναντήσεις
εργασίας.
• Έλλειψη κατάλληλου χώρου
υποδοχής ∆ηµοτών.
• Ακατάλληλες και ανεπαρκείς
κτιριακές υποδοµές τόσο για τη
στέγαση των Υπηρεσιών του
∆ήµου όσο και σε ορισµένα
Νοµικά Πρόσωπα.
• Η δηµιουργία νέων γραφείων µε
σύγχρονες εγκαταστάσεις
υγιεινής για τους εργαζόµενους
στα εξωτερικά συνεργεία
(καθαριότητα ,οικοδοµικό,
πράσινο).
• Έλλειψη κατάλληλου χώρου για
στέγαση αποθηκών του ∆ήµου.

Κρίσιµα ζητήµατα


Η κατασκευή ενός νέου διοικητηρίου που θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου και
θα συµβάλλει στην αναβάθµιση και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών
καθώς επίσης και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη



Ανάγκη αύξησης του προσωπικού ΠΕ και ΤΕ µε σύγχρονες ειδικότητες ,
λαµβάνοντας υπόψη τα έσοδα του ∆ήµου και µε βάση µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα στελέχωσης.



Αναβάθµιση των οργανωτικών δοµών του ∆ήµου µε την δηµιουργία και την ανάπτυξη
Υπηρεσίας Πληροφορικής στο πλαίσιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και µε
τη στελέχωση της µε εξειδικευµένο προσωπικό Πληροφορικής.



Κατάρτιση του προσωπικού του ∆ήµου για την υποστήριξη των νέων
συστηµάτων ΤΠΕ που εισάγονται στο ∆ήµο Ρεθύµνου.
Η πρόσληψη γιατρού εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
Η εύρεση κατάλληλου χώρου για στέγαση και οργάνωση των αποθηκών του
∆ήµου.





Ανάγκη δηµιουργίας νέων χώρων µε σύγχρονες εγκαταστάσεις υγιεινής για
τους εργαζόµενους στα εξωτερικά συνεργεία (καθαριότητα ,οικοδοµικό,
πράσινο).
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3.3.4 Οικονοµικά
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
∆υνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήµατα & Περιορισµοί

• Αύξηση των εσόδων του ∆ήµου
µέσω της αξιοποίησης εθνικών
και κοινοτικών πόρων και της
καλύτερης αξιοποίησης των
υφιστάµενων πηγών
χρηµατοδότησης
• Ικανοποιητική πιστοληπτική
ικανότητα του ∆ήµου/
∆υνατότητες σύναψης δανείων.
• Αύξηση των εσόδων του ∆ήµου
µέσα από διαδικασίες ελέγχου
των ίδιων πόρων του και
εφαρµογή των διατάξεων του
Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων
εσόδων.

• Περιορισµένα έσοδα για την
κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
• Μεγάλος αριθµός µη
εισπραχθέντων τελών ,
προστίµων και φόρων.
• Έλλειψη εσόδων από
επιχειρηµατικές
δραστηριότητες.
• Κίνδυνος απώλειας
χρηµατοδοτήσεων από
Κοινοτικά προγράµµατα και
πρωτοβουλίες λόγω µη
επαρκούς στελέχωσης του
Γραφείου Ανάπτυξης και
Προγραµµατισµού.
• Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων από
την κεντρική εξουσία χωρίς
µεταφορά των αντίστοιχων
πόρων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
• Μη αποδοχή θεσµοθετηµένων
πόρων από την Πολιτεία προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Υστέρηση εσόδων (ανεξόφλητοι
λογαριασµοί ) της ∆ΕΥΑΡ.
Απαιτείται ενίσχυση του
τµήµατος.

∆απάνες

• ∆υνατότητα συστηµατικής
κοστολόγησης των
δραστηριοτήτων µέσω της
εισαγωγής της αναλυτικής
λογιστικής και κέντρων κόστους.
• ∆υνατότητα µείωσης των
λειτουργικών δαπανών µέσω της
εγκατάστασης των υπηρεσιών σε
ένα κτίριο.
• ∆υνατότητα επαρκούς ελέγχου
των διαδικασιών προµήθειας και
παροχής υπηρεσιών.
• ∆ιαρκής βελτίωση εκτέλεσης
προϋπολογισµού.
• Υψηλό ποσοστό τεχνικού
προγράµµατος στο σύνολο του
προϋπολογισµού.

• Ανάγκη διατήρησης του
κόστους λειτουργίας,
συντήρησης και του κόστους
κατασκευής των έργων
υποδοµής, σε χαµηλά επίπεδα.
• Ανάγκη περιορισµού του
λειτουργικού κόστους των
∆ηµοτικών κτιρίων και
Υπηρεσιών.
• Αυξηµένα έξοδα µισθοδοσίας
λόγω συνεχών µεταφορών
αρµοδιοτήτων από το κεντρικό
κράτος στο ∆ήµο χωρίς
µεταφορά αντίστοιχων
πόρων.(π.χ. Σχολικοί Φύλακες,
Κ.Α.Π.Η. κλπ)

∆ηµοτική Περιουσία

• Σηµαντική ακίνητη περιουσία
λογιστικής αξίας 333 εκ. € εκ
των οποίων περίπου 190 εκ € για
γήπεδα & οικόπεδα και 7,37 εκ €
για κτίρια και τεχνικά έργα.
• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
µε τη χρήση νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων.
• ∆ιαχείριση των οικονοµικών
πόρων του ∆ήµου µε βάση τις
αρχές της νοµιµότητας και της
διαφάνειας.

• Ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης
της ∆ηµοτικής Περιουσίας.
• Μεγάλο τµήµα της περιουσίας
του ∆ήµου δεν είναι άµεσα
αξιοποιήσιµο λόγω
γραφειοκρατικών προβληµάτων
και ελλείψεων.

Θέµατα εσωτερικής
ανάπτυξης

Έσοδα
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Κρίσιµα ζητήµατα:
 Ανάγκη αύξησης των εσόδων του ∆ήµου και ανάπτυξη στρατηγικής για την
είσπραξη των οφειλών προς το ∆ήµο και τη ∆ΕΥΑΡ.
 Ανάγκη µείωσης του κόστους των δραστηριοτήτων και των Υπηρεσιών του
∆ήµου.
 Ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

4.1 Καθορισµός της στρατηγικής και πολιτικών στόχων
4.1.1 Εξωτερικό Περιβάλλον –Πόλη.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου είναι µια δυναµικά αναπτυσσόµενη περιοχή. Η πόλη του Ρεθύµνου
βρίσκεται στο µέσο του βόρειου άξονα του νησιού και αποτελεί το διοικητικό,
συγκοινωνιακό, εκπαιδευτικό - πολιτιστικό και οικονοµικό - τουριστικό κέντρο του νοµού. Ο
βασικός τοµέας ανάπτυξης της πόλης, που συµπαρασύρει και ολόκληρο τον νοµό, είναι ο
τουρισµός.
Η πόλη του Ρεθύµνου έχει εξελιχθεί σε αστικό κέντρο µε συνδέσεις και εξαρτήσεις που έχουν
ξεπεράσει το περιφερειακό πλαίσιο. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη συγκέντρωση πληθυσµού
αλλά και στο είδος των υπηρεσιών που παρέχει η πόλη. Το Πανεπιστήµιο και ο τουρισµός
την έχουν αναδείξει τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρότι το Ρέθυµνο έχει γίνει ένα µεγάλο αστικό κέντρο δεν έχει χάσει το παραδοσιακό του
χρώµα. Αποτελείται από την παλιά και τη νέα πόλη και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του
που µαγνητίζει τους επισκέπτες αφού καταφέρνει να συνδυάσει µε τον καλύτερο τρόπο τη
γραφικότητα µε το σύγχρονο τρόπο ζωής. Το Ρέθυµνο είναι µια πόλη γεµάτη ζωή χειµώνα καλοκαίρι, όµως ιδιαίτερα το καλοκαίρι µεταµορφώνεται κυριολεκτικά µια και ο πληθυσµός
της σχεδόν διπλασιάζεται.
Όσον αφορά στο ρόλο του, το Ρέθυµνο αποτελεί ήδη:
 Κέντρο Τουρισµού - Παραθερισµού διεθνούς εµβέλειας
 Εκπαιδευτικό/ Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστηµιακού επιπέδου εθνικής/ υπερεθνικής
εµβέλειας (έδρα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολής Αστυφυλάκων, Ερευνητικού Ινστιτούτου, κ.λπ.)
 ∆ιοικητικό Κέντρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνου
 Κέντρο εµπορίου και λοιπών εξυπηρετήσεων του µεγαλύτερου τµήµατος του Νοµού
Ρεθύµνης.
Η ελκυστικότητα του ∆ήµου Ρεθύµνου στο εγγύς µέλλον ως τόπου εγκατάστασης
παραγωγικών δραστηριοτήτων καινοτοµίας, διαβίωσης κοινωνικών οµάδων και προορισµού
ηµεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών, δηλαδή αναπτυξιακών συντελεστών που να
χαρακτηρίζονται όµως από υψηλή προστιθέµενη αξία, αποτελεί το στοίχηµα της
ανταγωνιστικότητας το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί ώστε ο ∆ήµος να µετουσιώσει τις
προοπτικές που διανοίγονται σε πραγµατικότητα.
Η στρατηγική λοιπόν επιδίωξη προσβλέπει στην ανάδειξη του ∆ήµου Ρεθύµνου σε
τουριστικό, επιστηµονικό- τεχνολογικό κέντρο και ταυτόχρονα πόλη ανοιχτή, λειτουργική
και ελκυστική µε αναβαθµισµένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες . Μία πόλη η οποία θα
δηµιουργεί ικανοποιητικά εισοδήµατα και θέσεις εργασίας, θα προσφέρει υψηλή ποιότητα
περιβάλλοντος και διαβίωσης στους κατοίκους της και θα διαθέτει ένα πλέγµα κοινωνικής
προστασίας για τις ευπαθείς οµάδες.

4.1.2 Αναγκαίες Παρεµβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της πόλης.
Η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής µπορεί να επιτευχθεί µόνο εφόσον ο ∆ήµος και οι
υπηρεσίες του λειτουργήσουν συγκροτηµένα µε βάση τις παραπάνω στρατηγικές ανάπτυξης.
Πώς µπορεί να γίνει η περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου ανταγωνιστική, δηµιουργική,
ανοικτή και βιώσιµη.
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•

Ο ∆ήµος θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του παράγοντας προϊόντα και
υπηρεσίες οι οποίες εκτοπίζονται από την τοπική αγορά και έχουν υψηλό και
αύξοντα βαθµό διείσδυσης στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.

•

Η πόλη θα εξελιχθεί σε µία δηµιουργική και ανοικτή Ευρωπαϊκή πόλη, όταν
αποκτήσει νέες υποδοµές και αναπτύξει ένα εύρος από σύγχρονες οικονοµικές
δραστηριότητες. Όταν αναπτύξει µία δυναµική επιστηµονική βάση, διαµορφώσει
σχέσεις και συµµετέχει σε δίκτυα οικονοµικών, επιστηµονικών, πολιτιστικών και
άλλων συνεργασιών µε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις στο άµεσο
περιφερειακό και το ευρύτερο εθνικό και διεθνές περιβάλλον της (∆ίκτυα πόλεων,
βασική αρχή και φιλοσοφία της Ε.Ε. για τη στήριξη συγχρηµατοδότησης
προγραµµάτων).
Η περιοχή του ∆ήµου θα γίνει ελκυστική και βιώσιµη, όταν προσφέρει καλύτερη
ποιότητα ζωής, εργασίας και µετακίνησης στους κατοίκους της, περισσότερες
ευκαιρίες αναψυχής και πολιτισµού και καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες της..

•

Οι αναγκαίες παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
4.1.2.1 Περιβάλλον – Πολιτισµός- Ποιότητα Ζωής
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η βελτίωση του οδικού δικτύου της πόλης και η εφαρµογή ολοκληρωµένης
κυκλοφοριακής µελέτης.
∆ιάνοιξη νότιου περιφερειακού δρόµου
Ο σύγχρονος ηλεκτροφωτισµός και η κατασκευή των πεζοδροµίων σε όλες τις
βασικές οδούς της πόλης.
Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
στάθµευσης.
Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος µε αυστηρό , συνεχή και
οργανωµένο έλεγχο των πηγών ρύπανσης.
∆ιαµόρφωση και φύτευση πλατειών σύµφωνα µε τη σύγχρονη κηποτεχνική αντίληψη,
προσανατολισµένη στην τοπική χλωρίδα
∆ηµιουργία ενιαίων ζωνών πρασίνου για περίπατο και αναψυχή (ρέµατα, πλατείες,
περιαστικό πράσινο) – ποιοτικές διαδροµές.
Η αναβάθµιση της µορφής της πόλης και του ιστορικού Κέντρου µε µια σειρά
παρεµβάσεων(Αναστήλωση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και µνηµείων και
αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων) και εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας παλιάς
πόλης.
Καθορισµός χρήσεων γης στο Ιστορικό Κέντρο
Ολοκλήρωση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου του ∆ήµου
Ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης του ιστορικού κέντρου
της πόλης και των συνεκτικών παραδοσιακών πυρήνων των οικισµών
Άµεση εφαρµογή προγραµµάτων επέκτασης σχεδίου πόλεως
Προγράµµατα αισθητικής και λειτουργικής παρέµβασης σε συγκεκριµένα µέρη της
πόλης και σηµειακές παρεµβάσεις (ενετικό λιµάνι- όψεις κτιρίων- αισθητική ανάπλαση
παραλιακών µετώπων) κ.λ.π.
Αισθητική αναβάθµιση και αρχιτεκτονική ανάπλαση των εισόδων της πόλης
∆ηµιουργία ενιαίου δικτύου πεζοδρόµων και πεζοδροµίων που θα συνδέουν τις
πλατείες, τα δηµόσια κτίρια, τα σχολεία, τις παιδικές χαρές, τους χώρους πράσινου
στη φιλοσοφία της λειτουργικής ενοποίησης των κοινόχρηστων χώρων.
Ολοκλήρωση έργων υποδοµής στους οικισµούς
Αναβάθµιση των γειτονιών της πόλης µε στόχο το ζωντάνεµα τους, π.χ. αναπλάσεις,
ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, πεζοδροµήσεις, παιδικές χαρές κ.λ.π.
Εφαρµογή κατά φάσεις του σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας.
Καταγραφή – ανάδειξη –οριοθέτηση – εφαρµογή µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και µελετών τοπίου για την προστασία ρεµάτων στην αστική και
περιαστική περιοχή του ∆ήµου, στην λογική της ενσωµάτωσης των ρεµάτων στην
µελλοντική αστικοποίηση χωρίς την αλλαγή χρήσης τους και την διατήρηση τους σαν
φυσικό υποδοχέα αερισµού και βελτίωσης του µικροκλίµατος της πόλης.
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•
•
•
•
•
•
•

∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου λιµενολεκάνης (έµπροσθεν Λαβυρίνθου) σε
χώρο αναψυχής, περιπάτου, αθλητισµού.
∆ιάνοιξη όλων των δρόµων του σχεδίου πόλης µε παράλληλη κατασκευή
πεζοδροµίων
Προγράµµατα για την ανάπτυξη και διάδοση του µαζικού Αθλητισµού , νέες αθλητικές
εγκαταστάσεις.
∆ηµιουργία Αθλητικού Κέντρου στην Περιοχή του Γάλλου
∆ηµιουργία Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
∆ηµιουργία Νέου Αστυνοµικού Μεγάρου
Ανάπτυξη
δυναµικής επιστηµονικής βάσης, διαµορφώνοντας σχέσεις και
συµµετέχοντας σε δίκτυα οικονοµικών, επιστηµονικών, πολιτιστικών και άλλων
συνεργασιών µε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις στο άµεσο περιφερειακό και το
ευρύτερο εθνικό και διεθνές περιβάλλον της (∆ίκτυα πόλεων, βασική αρχή και
φιλοσοφία της Ε.Ε. για τη στήριξη συγχρηµατοδότησης προγραµµάτων).

4.1.2.2 Κοινωνικός Τοµέας
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής πολιτικής µε αρµοδιότητα τον συντονισµό των
δράσεων και την καταγραφή των προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.
Συµβουλευτικός σταθµός για θέµατα υγείας των πολιτών.
Βρεφονηπιακοί σταθµοί νηπίων µε αναπηρία.
Αναβάθµιση του ρόλου των Κ.Α.Π.Η.
Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι».
Ενίσχυση του Κέντρου Ηµερησίας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.)
Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.∆.Α.Π.).
∆ηµιουργία Γραφείου του Πολίτη

4.1.2.3 Οικονοµική ανάπτυξη
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Αξιοποίηση κονδυλίων της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου.
Εκπόνηση και εφαρµογή αναπτυξιακού προγράµµατος για κάθε οικισµό χωριστά.
Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ήµου.
Αναπτυξιακή µελέτη του ορεινού όγκου του Βρύσσινα µε παράλληλη εφαρµογή
προώθησης κρητικών προϊόντων και κρητικής διατροφής
Οργάνωση και αξιοποίηση εµπορικού και επιβατικού λιµανιού. Εξοπλισµός του
εµπορικού λιµανιού για την καλύτερη λειτουργία του. Επιβατικός σταθµός για την
εξυπηρέτηση των επιβατών.

Την ανάγκη της υποστήριξης των ιδιωτικών πρωτοβουλιών που επενδύουν στο
Ρέθυµνο.
Την συστηµατική υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος.
Την δηµιουργία νέων και την αναβάθµιση των υφιστάµενων Τουριστικών υποδοµών
Την βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυριότερων πολιτιστικών
δρώµενων της πόλης.(π.χ. Καρναβάλι, Αναγεννησιακό Φεστιβάλ κλπ) και σύνδεση
τους µε την τοπική οικονοµία.
Ανάπτυξη του τουρισµού της πόλης και διεύρυνση των δυνατοτήτων αναψυχής µε
την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η ιστορία, η µυθολογία, ο πολιτισµός, το
Πανεπιστήµιο, ο αθλητισµός και το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε έµφαση στη γνώση, την καινοτοµία, την ποιότητα και
την εξωστρέφεια του παραγωγικού δυναµικού.
Ανάπτυξη Κέντρου Καινοτοµίας και Έρευνας
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4.1.3 Αναγκαίες παρεµβάσεις στο Εσωτερικό Περιβάλλον – Ο Οργανισµός
Με βάση τη λίστα των κρίσιµων εσωτερικών ζητηµάτων ανάπτυξης του ∆ήµου Ρεθύµνου
και την προσδιορισµένη στρατηγική οικονοµικής ανάπτυξη της πόλης, η στρατηγική του
Ο.Τ.Α. του ∆ήµου Ρεθύµνου πρέπει να προσδιορίζεται από :
4.1.3.1 Οικονοµική Αναδιοργάνωση:
Την ανάγκη της οικονοµικής αναδιοργάνωσης ώστε ο ∆ήµος Ρεθύµνου να είναι
µακροπρόθεσµα οικονοµικά σε θέση να προχωρήσει σε µεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης.
Αυτό σηµαίνει:
 Μείωση των λειτουργικών εξόδων µε καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού, τη συνένωση υπηρεσιών, νοµικών προσώπων και διοικητικών µονάδων.
 Την αύξηση των εσόδων µέσω µιας καλύτερα οργανωµένης στρατηγικής είσπραξης
τελών, την καλύτερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, την ανάπτυξη νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τέλος την βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων
της ∆΄ προγραµµατικής περιόδου.
4.1.3.2 ∆ιοικητική Αναδιοργάνωση
Την ανάγκη της διοικητικής αναδιοργάνωσης ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη του
οργανισµού και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει:
 Τη δηµιουργία νέου οργανισµού για το σύνολο του ∆ήµου µε τον επανακαθορισµό
ευθυνών , αρµοδιοτήτων και καλύτερη κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού.
 Την καθιέρωση συστήµατος στοχοθεσίας και αξιολόγησης υπαλλήλων.
 Την αναδιοργάνωση και απλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη σχέση
µε τον πολίτη και τους συνεργάτες του ∆ήµου.
 Την εφαρµογή του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη δηµόσια ∆ιοίκηση//Τοπική
Αυτοδιοίκηση που αφορά την επάρκεια και τη βελτίωση της διαχειριστικής
ικανότητας των οργανισµών να υλοποιούν έργα δηµοσίου χαρακτήρα
 Την βελτίωση των υπηρεσιών συντήρησης υποδοµών και υποστήριξης πολιτών και
των υπηρεσιών εκτέλεσης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
 Την καθιέρωση της αναλυτικής λογιστικής και τον καλύτερο έλεγχο των κέντρων
εξόδων του ∆ήµου.
 Την συστηµατική εκπαίδευση , κατάρτιση των εργαζοµένων καθώς και την
προστασία των συνθηκών υγείας και ασφάλειας αυτών.
4.1.3.3 Κτιριακή Αναδιοργάνωση
 Την ανάγκη της κτιριακής αναδιοργάνωσης ώστε να γίνει συγκέντρωση των
υπηρεσιών σε ένα κεντρικό σύγχρονο κτίριο, µε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές και
άλλες υποδοµές, φιλικό προς το περιβάλλον, τον εργαζόµενο, τον πολίτη.
 Η συνένωση των υπηρεσιών σε ένα κτίριο σηµαίνει σηµαντική µείωση των εξόδων
λειτουργίας του ∆ήµου, τόσο λόγω της µείωσης του κόστους συντήρησης όσο και
λόγω της καλύτερης χρήσης όλων των κινητών µέσων. (πχ δίκτυα ,
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, εξοπλισµός γραφείου, φωτοτυπικά κλπ) Σηµαντική
οικονοµία µπορεί να γίνει και στα τέλη θέρµανσης και ηλεκτρισµού).
4.1.3.4 Εφαρµογή αρχών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ψηφιακός ∆ήµος
 Την εκτενή εφαρµογή των αρχών της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (εξυπηρέτηση
από απόσταση π.χ. τηλέφωνο, διαδίκτυο κλπ)
 Την δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών επικοινωνίας και συνεργασίας τµηµάτων και
υπαλλήλων καθώς και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.
 Τη βελτίωση των συστηµάτων παρακολούθησης οικονοµικών στοιχείων και εξόδων
ώστε να γίνεται εύκολη η πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου και στο πώς
αυτά επηρεάζονται από τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης.
 Τη βελτίωση των συστηµάτων παρακολούθησης των διαδικασιών.
 Την βελτίωση των συστηµάτων παρακολούθησης έργων.
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 Αναβάθµιση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων πληροφοριακών συστηµάτων για την
βελτίωση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ήµου.
Για την υποστήριξη διαδικασιών τυποποίησης των εσωτερικών λειτουργιών και της
παραγωγής του δηµοτικού έργου, διαχείρισης και παρακολούθησης των πόρων και
των έργων, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών και εσωτερικής
επικοινωνίας µεταξύ των αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων και δοµών του ∆ήµου.
Για την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που
αφορούν στους τοµείς δράσης του ∆ήµου και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων
πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων και αρχεία που έχουν σχέση µε το δηµοτικό έργο.
 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη
βελτίωση των υφισταµένων και τη δηµιουργία νέων δοµών και διαδικασιών
ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη, δηµοκρατικής συµµετοχής, κοινωνικού
ελέγχου και διασφάλισης της διαφάνειας στην υλοποίηση του δηµοτικού έργου.
 Προώθηση θεσµών και διαδικασιών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέµατα
που αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών σε υψηλής προτεραιότητας επιχειρησιακή
επιλογή του ∆ήµου και εσωτερικά προς το προσωπικό του αλλά και προς την
κοινωνία γενικότερα στις διάφορες κατηγορίες των δηµοτών.
 Αναβάθµιση των οργανωτικών δοµών του ∆ήµου µε την ανάπτυξη της Υπηρεσίας
Πληροφορικής στο πλαίσιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και µε τη
στελέχωση της µε επιπλέον εξειδικευµένο προσωπικό Πληροφορικής.
 Αξιολόγηση της υπάρχουσας και ανασχεδιασµός της υπολογιστικής και δικτυακής
υποδοµής µε βάση και τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθµιση των εφαρµογών
λογισµικού.
 Προγραµµατισµός, µέσω και του δηµοτικού προϋπολογισµού, των ιδίων δαπανών
καθώς και των χρηµατοδοτήσεων, εθνικών και ευρωπαϊκών, για την ανάπτυξη του
Πληροφοριακού Συστήµατος και των συναφών δράσεων του ∆ήµου τόσο προς το
εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό του περιβάλλον.

4.1.3.5 Ανάπτυξη Συνεργασιών
 Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε άλλους ∆ήµους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο που να στοχεύουν στην εκµετάλλευση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και
κινήτρων καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών από προγράµµατα που έχουν
ήδη υλοποιήσει.
 Την ανάγκη της θεσµικής και ουσιαστικής συνεργασίας µε τους λοιπούς φορείς του
∆ήµου.
 Την ανάγκη συνεργασίας µε κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθώς και µε
επιστηµονικούς και ιδιωτικούς φορείς.

4.2 Ανάπτυξη του Οράµατος και των αρχών λειτουργίας και
διακυβέρνησης.
4.2.1 Αποστολή
Αποστολή του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι:
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών
για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών του ∆ήµου Ρεθύµνου,
µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µέσω της
εφαρµογής µιας αποτελεσµατικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας».
4.2.2 Όραµα
Όραµα του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι η δηµιουργία µιας πόλης, που δεσπόζει στον τουριστικό
χάρτη µε βάση την ποιότητα της σε όλους τους τοµείς , που επιδιώκει την Περιβαλλοντική
προστασία, την Πολιτιστική και Πολιτισµική αναγέννηση και την κοινωνική συνοχή .
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Ο ∆ήµος Ρεθύµνου σχεδιάζει και εφαρµόζει το Επιχειρησιακό του Πρόγραµµα µε βάση την
εγγύτητα στον πολίτη, την επικουρικότητα των αναπτυξιακών θεσµών, την αειφορία των
τοπικών πόρων, τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των λειτουργιών, την
αποδοτικότητα, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, την τήρηση διαδικασιών,
τη θέσπιση και επίτευξη στόχων, τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, τη συνεχή
βελτίωση και την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, την ανάπτυξη συνεργασιών, την προώθηση
της αλληλεγγύης, τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των πολιτών, τη δηµοκρατική
ευαισθητοποίηση και λογοδοσία.

4.2.3 Κατευθυντήριες αρχές
Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές που θα οδηγήσουν το ∆ήµο Ρεθύµνου σε νέα πορεία
ανάπτυξης είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κινητοποίηση τοπικών πόρων και δυνατοτήτων
Βελτίωση των Υποδοµών τουρισµού, πολιτισµού και κυκλοφορίας
Υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων
Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς
Σεβασµός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
Πολιτισµική ποικιλοµορφία
Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών
Εκµετάλλευση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
∆ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση
Ισόρροπη ανάπτυξη των οικισµών του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών διαµερισµάτων

•

Ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις

Οι επιλεγείσες κατευθυντήριες γραµµές εξειδικεύουν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτική συνοχή , την Εθνική Πολιτική
για την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, και στα επιµέρους κείµενα των τοµεακών πολιτικών.

4.3 Καθορισµός των Γενικών Στόχων Τοπικής και εσωτερικής
Ανάπτυξης προς υλοποίηση της Στρατηγικής και του Οράµατος του
∆ήµου Ρεθύµνου.
Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Ρεθύµνου διαρθρώνεται σε ένα συνεκτικό
σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση
της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου.
Η επιλογή των γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σηµαίνει:
 Τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης τα οποία θα
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και
 Τη διαµόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών προτεραιοτήτων και δοµών που θα
διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής
ανάπτυξης (γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι εποµένως τα κρίσιµα ζητήµατα τα οποία πρέπει
κατά προτεραιότητα να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο, προκειµένου να
εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν στα θεµατικά
αντικείµενα των κάθετων υπηρεσιών του ∆ήµου.
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Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης υπεύθυνες είναι οι
υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Μέσω των υποστηρικτικών και των
οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισµός, ο έλεγχος και ο προσανατολισµός των
κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήµατα που αφορούν στη
λειτουργία τους, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τους.
Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αποσκοπούν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών
του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και εν τέλει στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας , της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας του.
Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου
Ρεθύµνου 2009-2010 είναι:

4.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4.3.1.1 Θεµατικός Τοµέας: Υποδοµές, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Οικιστικό Περιβάλλον

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•

Μεταφορική
Υποδοµή/
Κυκλοφορία/
Στάθµευση/
Συγκοινωνία
Ύδρευση Αποχέτευση

•
•
•
•
•
•
•
•

Καθαριότητα και
∆ιαχείριση στερεών
αποβλήτων

Συντηρήσεις /
∆ηµιουργία βασικών
υποδοµών

Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικών
παρεµβάσεων.
Αύξηση Πρασίνου
Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και
εξασφάλιση της πρόσβασης στους χώρους αυτούς από
όλους τους πολίτες.
Επέκταση και Βελτίωση Σχεδίου Πόλεως
∆ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών και συστηµάτων για
την διαχείριση αποφάσεων κυκλοφοριακών και
συγκοινωνιακών ρυθµίσεων και αδειών.
Αντιµετώπιση των προβληµάτων κυκλοφορίας στην Πόλη.
Αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης στην πόλη.
Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και βελτίωση
δικτύων.
Επέκταση της αντιπληµµυρικής προστασίας του ∆ήµου.
Αναβάθµιση λοιπών υποδοµών διαχείρισης ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Βελτίωση συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων.

•

Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόµους και
κοινόχρηστους χώρους.
• Μείωση του κόστους αποκοµιδής απορριµµάτων και
βελτίωση διοικητικών δοµών καθαριότητας.
• Επέκταση Ανακύκλωσης.
• Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα.
Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης ∆ηµοτικών Υποδοµών.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
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4.3.1.2 Θεµατικός Τοµέας: Κοινωνική Πολιτική , Παιδεία, Αθλητισµός, Πολιτισµός
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Υγεία και Κοινωνική
Φροντίδα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•

Ισότητα και
Κοινωνική
Ενσωµάτωση
Πολιτισµός

•
•
•
•
•
•

Αθλητισµός

Παιδεία/ Νεολαία

•
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωµένων
και προγραµµάτων υγείας.
Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και
νεολαίας.
Προστασία ατόµων µε ειδικές δεξιότητες
Συµβουλευτική και Ενηµέρωση.
Προώθηση γυναικείων θεµάτων και θεµάτων ισότητας των
φύλων.
Τεκµηρίωση και προβολή της Ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς του ∆ήµου.
Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και ευαισθησίας.
Οργάνωση νέων και αναβάθµιση υφιστάµενων
εκδηλώσεων πολιτιστικού- µορφωτικού περιεχοµένου.
∆ιάδοση µαζικού αθλητισµού.
Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
∆ηµιουργία Νέων και συντήρηση υφιστάµενων αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και
λοιπών υποδοµών.
Αναβάθµιση επιπέδου φοιτητικής διαβίωσης.
Ενεργοποίηση συµµετοχής της νεολαίας στα κοινά –
Συνεργασία µε το Τοπικό Συµβούλιο Νέων.
Επαγγελµατική Κατάρτιση και δια βίου µάθηση.

4.3.1.3 Θεµατικός Τοµέας: Απασχόληση , τοπική οικονοµία και ανάπτυξη
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Απασχόληση
Οικονοµικές
υποδοµέςΕπιχειρηµατικότητα
Τουρισµός

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•

∆ηµιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης.
Υποστήριξη καινοτοµίας.
Υποστήριξη οικονοµικών µονάδων.

•
•

Τουριστική Προβολή.
Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (φυσικών,
πολιτιστικών, ιστορικών , ανθρώπινων πόρων κ.α.)
Προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού.

•
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4.3.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αντίστοιχα, οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης , αναφέρονται παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Οργάνωση,
∆ιαδικασίες διοίκησης
και προσωπικό

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•

•
•
•
∆ιαδικασίες βελτίωσης
της σχέσης του ∆ήµου
µε τους πολίτες
Πληροφορική,
Ψηφιακές υπηρεσίες
Τεχνολογίες και
συνθήκες εργασίας

•

•
•
•

Οικονοµική
Αναδιοργάνωση,
∆ηµοτική Περιουσία
και συνθήκες
εργασίας.
Ευταξία πόληςΠολιτική Προστασία
Συνεργασία µε
εξωτερικούς φορείς
προγραµµατισµός και
Έρευνα
Βελτίωση των τρόπων
λειτουργίας πολιτικών
δοµών και προσώπων

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μείωση του αριθµού αυτοτελών, επιχειρήσεων και
Νοµικών προσώπων µέσω αναδιοργάνωσης, συνενώσεων
και ενσωµατώσεων .
Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και
µείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους. Ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων.
Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου.
Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Ενίσχυση της διαφάνειας, στις διαδικασίες
προγραµµατισµού, προσλήψεων, προµηθειών,
δηµοπρασιών και οικονοµικής διαχείρισης.
Βελτίωση της στελέχωσης του ∆ήµου σε Επιµέρους τοµείς.
Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και
συµµετοχής των πολιτών- Καλύτερη και ταχύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και συστήµατα εξυπηρέτησης
πολιτών, εργαζόµενων και παρακολούθησης εξωτερικών
διαδικασιών.
Βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου µε αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Βέλτιστη αξιοποίηση Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών
Ινών.
Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
Καλύτερη αξιοποίηση της ∆ηµοτικής Περιουσίας.
Οικονοµική Αναδιοργάνωση
Ενίσχυση της εύρυθµης λειτουργίας και του αισθήµατος
ασφάλειας των πολιτών.
Αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
∆ιεύρυνση της Εξωστρέφειας του ∆ήµου.
Ανάπτυξη συνεργασιών µε ∆ήµους της Περιφέρειας.
Ανάπτυξη συνεργασίας µε όµορους ∆ήµους.
Βελτίωση της αποδοτικότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και των Αιρετών
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4.3.3 Καθορισµός των πολιτικών δράσης εσωτερικής ανάπτυξης
Οι πολιτικές δράσεις που θα αναληφθούν από το ∆ήµο Ρεθύµνου προκειµένου να
προχωρήσει στην υλοποίηση των γενικών στόχων εξωτερικής και εσωτερικής ανάπτυξης
είναι οι εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή νέων Υπηρεσιών στους πολίτες του ∆ήµου.
Παροχή κινήτρων ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
σε ιδιώτες
Ανάπτυξη καινοτοµίας
∆ιαχείριση έργων µε αυτεπιστασία- Εσωτερικοί Φορείς
Εκτέλεση έργων από εξωτερικούς φορείς

Ανάπτυξη υπηρεσιών µε ίδια µέσα
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Χρηµατοδότηση µε ίδιους πόρους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά , Περιφερειακά ή Τοµεακά
Προγράµµατα.
Χρηµατοδότηση µε εξωτερικό δανεισµό
Χρηµατοδότηση µε σύµπραξη ∆ήµου –Ιδιωτών (Συµβάσεις
παραχώρησης)
Αξιοποίηση ∆ηµοτικής Περιουσίας
Μείωση λειτουργικού κόστους λόγω ∆ιοικητικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
αναδιοργάνωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μείωση λειτουργικού κόστους λόγω χρήσης Νέων Τεχνολογιών.
Μείωση λειτουργικού κόστους λόγω κτιριακής αναδιοργάνωσης.
Αύξηση εσόδων λόγω αυξηµένης απορρόφησης κοινοτικών
κονδυλίων
Αύξηση εσόδων λόγω αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Αύξηση εσόδων λόγω είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών
∆ιεκδίκηση του 8% των εσόδων του προϋπολογισµού του
κράτους το οποίο θα πρέπει να επιστρέφει στους Ο.Τ.Α. για την
αντιµετώπιση των άµεσων και επειγουσών αναγκών τους.
Πρόσληψη νέων υπαλλήλων εξειδικευµένης κατάρτισης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συνεργασία µε προµηθευτές εκτός ∆ήµου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Συνεργασία µε τοπικούς προµηθευτές

4.4 Καθορισµός Αξόνων και µέτρων δράσεων.
4.4.1 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου Άξονα θα συµπεριληφθούν µέτρα και δράσεις που θα
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών µέσα από την βελτίωση των
τοπικών υποδοµών, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριµένος άξονας θα περιέχει δράσεις
που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού
περιβάλλοντος, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση
των φυσικών πόρων), χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση, θέµατα διαχείρισης υδάτινων
πόρων (ύδρευσης / άρδευσης), διαχείρισης αποβλήτων και απορριµµάτων, εκπόνησης
περιβαλλοντικών µελετών καθώς επίσης και θέµατα καθαριότητας της περιοχής του ∆ήµου.
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Παράλληλα, περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση ή και
επέκταση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαµερισµάτων,
πεζοδροµήσεις, αναπλάσεις, πλατείες και γενικότερα θέµατα βελτίωσης της ποιότητας ζωής
στο σύνολο των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. Επιπρόσθετα, θα εµπεριέχονται δράσεις
αναφορικά µε την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και την
ανάπλαση των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων. Τέλος θα εξετασθούν δράσεις που θα
αφορούν την εκπαίδευση των κατοίκων σε θέµατα διαχείρισης του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης.
Ο άξονας 1 περιλαµβάνει τα παρακάτω µέτρα (σε αντιστοιχία µε τους παραπάνω θεµατικούς
τοµείς γενικών στόχων):
Μέτρο 1.1: Οικιστικό Περιβάλλον: αφορά τις δράσεις που έχουν να κάνουν µε το οικιστικό
περιβάλλον, το πράσινο, τα σχέδια πόλεως και την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων.
Μέτρο 1.2: Μεταφορική Υποδοµή/ Κυκλοφορία/ Στάθµευση/ Συγκοινωνία: αφορά τις
δράσεις που έχουν να κάνουν µε την µεταφορική υποδοµή, το κυκλοφοριακό, την στάθµευση
και τις συγκοινωνίες.
Μέτρο 1.3: Ύδρευση – Αποχέτευση: αφορά όλες τις δράσεις της ∆ΕΥΑΡ καθώς και τις
δράσεις αντιπληµµυρικών υποδοµών.
Μέτρο 1.4: Καθαριότητα και ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων: αφορά όλες τις δράσεις
που έχουν να κάνουν µε την καθαριότητα, την ανακύκλωση και την διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
Μέτρο 1.5: Συντηρήσεις / ∆ηµιουργία βασικών υποδοµών: αφορά όλες τις δράσεις
τεχνικού περιεχοµένου που αφορούν είτε τη δηµιουργία βασικών νέων κτιριακών υποδοµών
είτε τη συντήρηση των υφιστάµενων.

4.4.2 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και δράσεων που στοχεύουν
στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του ∆ήµου και της κοινωνικής συνοχής στο
εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαµβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων
κοινωνικά οµάδων και για την υποστήριξη ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα, θα
περιλαµβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηµατικού τρόπου παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής στήριξης, όπως για παράδειγµα η οργάνωση και στελέχωση γραφείων µε αυτό το
σκοπό. Επιπρόσθετα, θα περιληφθούν δράσεις για την βελτίωση των υποδοµών και των
δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στα πλαίσια των δυνατοτήτων παρέµβασης του ∆ήµου. Η
βελτίωση των αθλητικών υποδοµών και δράσεις για την διοργάνωση και ενίσχυση της
συµµετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα περιλαµβάνονται επίσης στον
συγκεκριµένο άξονα.
Ο άξονας 2 περιλαµβάνει τα παρακάτω µέτρα (σε αντιστοιχία µε τους παραπάνω θεµατικούς
τοµείς γενικών στόχων):
Μέτρο 2.1:Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα: Το µέτρο περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους
δράσεις κοινωνικής πρόνοιας , υποστήριξης ηλικιωµένων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες
καθώς και των παιδικών σταθµών.
Μέτρο 2.2: Ισότητα και Κοινωνική Ενσωµάτωση: Το µέτρο αφορά όλες τις δράσεις που
εξασφαλίζουν την κοινωνική ενσωµάτωση ευπαθών κατηγοριών πολιτών, την επιδοµατική
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πολιτική, τις συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και όλες τις δράσεις που
αφορούν την ισότητα των δύο φύλων.
Μέτρο 2.3: Πολιτισµός: Το µέτρο αφορά δράσεις σχετικές µε πολιτιστικές υποδοµές, τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις , τους φορείς καλλιέργειας του πολιτισµού καθώς και την ανάδειξη
της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς.
Μέτρο 2.4: Αθλητισµός: Περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν την δηµιουργία νέων και τη
συντήρηση των υφιστάµενων αθλητικών υποδοµών, την ανάπτυξη αθλητικών
δραστηριοτήτων και την διάδοση του µαζικού αθλητισµού.
Μέτρο 2.5: Παιδεία – Νεολαία:Το µέτρο περιλαµβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν τη
νεολαία του ∆ήµου και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτής . Περιλαµβάνει επίσης
τις συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων, την λειτουργία των σχολικών Επιτροπών.

4.4.3 ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άξονα θα εµπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάµωση της
επιχειρηµατικότητας των κατοίκων της περιοχής του ∆ήµου και την τόνωση της τοπικής
οικονοµίας. Θα εξετασθούν δράσεις αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα συγκεκριµένων
οµάδων του πληθυσµού και ειδικότερα των νέων και των γυναικών. ∆ράσεις που θα αφορούν
την προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν επίσης µέρος του άξονα. Επίσης προβλέπονται
δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε προώθηση
κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού
Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριµένες δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση των
τοπικών προϊόντων της περιοχής του ∆ήµου, καθώς επίσης και την διαρκή ενηµέρωση του
αγροτικού πληθυσµού της περιοχής σε θέµατα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των
τοπικών προϊόντων. Θα εξετασθούν επίσης δράσεις αναφορικά µε την ευθυγράµµιση της
οικονοµικής δραστηριότητας και των τριών τοµέων της παραγωγής. Τέλος, µέσω των
δράσεων του εν λόγου άξονα θα επιδιωχθεί η διαµόρφωση εναλλακτικού τουριστικού πόλου
στην περιοχή .

Μέτρο 3.1: Απασχόληση: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει όλες τις δράσεις για την αύξηση της
απασχόλησης.
Μέτρο 3.2:Οικονοµικές υποδοµές – Επιχειρηµατικότητα: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει
δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας , καθώς και την ανάπτυξη
σύγχρονων υποδοµών εγκατάστασης επιχειρήσεων.
Μέτρο3.3: Τουρισµός:Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στη βελτίωση του
Τουριστικού προϊόντος και τη δηµιουργία κατάλληλων τουριστικών υποδοµών.
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4.4.4 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και των δράσεων που αφορούν
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του ∆ήµου, όσο και των Νοµικών του
Προσώπων και ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ως οργανισµών. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου
άξονα περιλαµβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της Οργανωτικής ∆οµής των υπηρεσιών,
δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και µη πόρων, την συνεχή
παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης εφαρµογών της πληροφορικής, την πλήρη
αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (ιστοσελίδα, ευρυζωνικό δίκτυο) και την εξασφάλιση ενός
ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου. Επιπρόσθετα
περιλαµβάνονται θέµατα για την ενίσχυση της συµµετοχής των ∆ηµοτών στις διεργασίες του
∆ήµου (π.χ. συµµετοχικός σχεδιασµός, δηµόσια διαβούλευση, µέτρηση ικανοποίησης
δηµοτών, διαχείριση παραπόνων δηµοτών) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας
µεταξύ των δηµοτών και των υπηρεσιών του ∆ήµου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
Μέτρο 4.1:Οργάνωση , διαδικασίες διοίκησης και προσωπικού: Το µέτρο 4.1 δίνει όλες
τις προτεινόµενες δράσεις που αφορούν τη διοικητική αναδιοργάνωση , την αναδιοργάνωση
διαδικασιών και πολιτικών διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και την βελτίωση των
διαδικασιών προµηθειών και την πολιτική προσλήψεων.
Μέτρο 4.2:∆ιαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του ∆ήµου µε τους πολίτες: Το µέτρο αυτό
περιλαµβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν τη σχέση του πολίτη µε τον ∆ήµο, τη δηµιουργία
κατάλληλων διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και την βελτίωση της δηµόσιας εικόνας
του ∆ήµου.
Μέτρο 4.3:Πληροφορική , Ψηφιακές υπηρεσίες, Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση: Οι δράσεις σε αυτό το µέτρο αφορούν την εκµετάλλευση των συστηµάτων
που εξυπηρετούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και βρίσκονται σε εξέλιξη στο ∆ήµο , την
τεχνολογική υποδοµή του ∆ήµου καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠΕ για
την εξυπηρέτηση του Πολίτη και των Επιχειρήσεων .
Μέτρο 4.4: Οικονοµική Αναδιοργάνωση, ∆ηµοτική Περιουσία και συνθήκες εργασίας:
Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει όλες τις δράσεις που σχετίζονται µε την οικονοµική
αναδιοργάνωση του ∆ήµου, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου, καθώς και
τις δράσεις για την κτιριακή ανασυγκρότηση και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του
∆ήµου.
Μέτρο 4.5: Ευταξία πόλης- Πολιτική Προστασία: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις
για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της ευταξίας στην πόλη.
Μέτρο 4.6:Συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς προγραµµατισµός και Έρευνα: Το µέτρο
αυτό περιλαµβάνει δράσεις για την βελτίωση της εξωστρέφειας του ∆ήµου, τη βελτίωση των
δοµών συνεργασίας µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πόλης και την ανάπτυξη του
προγραµµατισµού και έρευνας στο ∆ήµο.
Μέτρο 4.7:Βελτίωση των τρόπων λειτουργίας πολιτικών δοµών και προσώπων: Αφορά
δράσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών
του ∆ήµου καθώς και δράσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των αιρετών.
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4.4.5 ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
Σε αυτόν τον άξονα περιλαµβάνονται όλες οι δράσεις για τις οποίες ο ∆ήµος Ρεθύµνου έχει
άµεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίηση τους , αλλά οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου
σε άλλους φορείς (τοπικούς ή µη).

4.4.1 ΑΞΟΝΑΣ 1: : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΑ
Μέτρο 1.1: Οικιστικό
Περιβάλλον

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Προώθηση
οικιστικών
αναπλάσεων και
πολεοδοµικών
παρεµβάσεων

∆ΡΑΣΕΙΣ
1.1.1

Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης

1.1.2

∆ιάνοιξη Νότιου Περιφερειακού
άξονα ,µε χάραξη προσαρµογής σε
ρέµατα Καµαράκι, Συνατσάκη,
Γάλλου µέχρι την υλοποίηση των
απαραίτητων τεχνικών µεγάλης
κλίµακας
Ολοκλήρωση πολεοδόµησης των
Οικισµών Αρµένων ,
Χρωµοναστηρίου, Ρουσσοσπιτίου.
∆ιανοίξεις των αδιέξοδων δρόµων
και ασφαλτοστρώσεις διανοιγµένων
όπως προβλέπονται στο παλιό
σχέδιο πόλεως µε παράλληλη
κατασκευή πεζοδροµίων .

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
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Αισθητική αναβάθµιση και
αρχιτεκτονική ανάπλαση των
εισόδων της Πόλης.
Εφαρµογή ολοκληρωµένου
αναπτυξιακού σχεδίου παρέµβασης
στους οικισµούς του ∆ήµου.
Αισθητική Ανάπλαση ανατολικού
παραλιακού µετώπου του ∆ήµου.
Ανάπλαση Πλατείας Μητροπόλεως
και Πλατείας Καθολικών.
Ανάπλαση , ανάδειξη και
ανασυγκρότηση της Παλιάς Πόλης.
Μέτρα βελτίωσης των προσόψεων
κτιρίων του Ιστορικού Κέντρου.
Εφαρµογή σχεδίου ανάπλασης των
παραδοσιακών οικισµών του ∆ήµου
Μελέτη Ανάπλασης Κριάρη –
Κουρµούλη
Μελέτη ανάπλασης Παλαιάς
Εθνικής Οδού (Ανατολικά µέχρι το
Ξηροκάµαρο και ∆υτικά µέχρι το
Στρατόπεδο)
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1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19

Αύξηση Πρασίνου

1.1.19

1.1.20

1.1.21

Εξασφάλιση
κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων
και εξασφάλιση
πρόσβασης σε
κοινόχρηστους
χώρους για όλους
τους πολίτες.

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25
Επέκταση και

1.1.26
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Ανάπλαση Οδών ∆ηµακοπούλου Γερακάρη
Ανάπλαση της Οδού Αποστολάκη
Ανάπλαση θεοτοκοπούλου Συνατσάκη
Ανάπλαση Ρέµατος Καµαράκι – Αι
Γιάννη
Ανάπλαση ∆υτικού Παραλιακού
Μετώπου (Περιοχή Κουµπέ)
∆ιάνοιξη Περιφερειακού ∆ακτυλίου
Βρύσινα (Τµήµα Αγιος Ευστράτιος
–Χροµοναστήρι)
Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας
των οργανωµένων χώρων πρασίνου
και παιδικών χαρών (∆ηµοτικός
Κήπος, πλατείες κ.α.)
Προστασία των ρεµάτων και
ενσωµάτωση τους ως αναλοίωτοι
φυσικοί σχηµατισµοί στον υπάρχων
και µελλοντικό οικιστικό ιστό µε
στόχο τη ∆ηµιουργία οργανωµένων
χώρων πρασίνου για περίπατο και
αναψυχή
∆ιαµόρφωση και φύτευση πλατειών
σύµφωνα µε τη σύγχρονη
κηποτεχνική αντίληψη
προσανατολισµένη στην τοπική
χλωρίδα.
Προώθηση απ ευθείας αγοράς ή
απαλλοτριώσεων κτισµάτων
/οικοπέδων
∆ηµιουργία ενιαίου δικτύου
πεζοδρόµων - πεζοδροµίων και
ποιοτικών διαδροµών που θα
συνδέουν τις πλατείες, τα δηµόσια
κτίρια, τα σχολεία, τις παιδικές
χαρές, τους χώρους πρασίνου στη
φιλοσοφία της λειτουργικής
ενοποίησης των κοινόχρηστων
χώρων.
∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου
λιµενολεκάνης (έµπροσθεν
Λαβυρίνθου) σε χώρο αναψυχής
περιπάτου , αθλητισµού.
∆ηµιουργία κοινόχρηστων WC σε
διάφορα σηµεία της πόλης.
Ολοκλήρωση και έγκριση του Γ.Π.Σ.
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Μέτρο 1.2:
Μεταφορική
υποδοµή/Κυκλοφορία/
Στάθµευση/
Συγκοινωνία

Βελτίωση Σχεδίου
Πόλεως

1.1.27

Αξιοποίηση του Γεωγραφικού
Συστήµατος Πληροφοριών του
∆ήµου για την συνολική αποτύπωση
του σχεδίου πόλεως , των πράξεων
εφαρµογής κλπ

∆ηµιουργία
κατάλληλων
υποδοµών και
συστηµάτων για
την διαχείριση
αποφάσεων
κυκλοφοριακών
και
συγκοινωνιακών
ρυθµίσεων και
αδειών.

1.2.1

Επανεξέταση και επικαιροποίηση
της κυκλοφοριακής µελέτης.
Εφαρµογή µελέτης βιώσιµης
κινητικότητας
Νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για
κάθε βασική γειτονιά.
Τοποθέτηση συστηµάτων
ηλεκτρονικών µπαρών για τον
έλεγχο του δακτυλίου της Παλιάς
Πόλης.

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.6
Αντιµετώπιση των
προβληµάτων
κυκλοφορίας

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

1.2.11
1.2.12

1.2.13

1.2.14
Αντιµετώπιση των
Προβληµάτων
Στάθµευσης

1.2.15

1.2.16
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∆ιάνοιξη του Νότιου Περιφερειακού
άξονα
∆ιάνοιξη των βασικότερων δρόµων
του σχεδίου πόλεως µε παράλληλη
κατασκευή πεζοδροµίων
Κατασκευή και εξασφάλιση
βατότητας πεζοδροµίων
Συστηµατική αποµάκρυνση όλων
των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
Εµφανείς διαγραµµίσεις στο αστικό
οδικό δίκτυο.
Συστηµατική Αστυνόµευση για την
παράνοµη στάθµευση, τις
καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων,
και την παραβίαση του δακτυλίου
της παλιάς πόλης.
Εξασφάλιση οργανωµένων χώρων
στάθµευσης για τα δίκυκλα.
Βελτίωση προσβασιµότητας στους
Οικισµούς µέσω της µελέτης που
έχει εκπονηθεί
∆ηµιουργία εξειδικευµένου
∆ηµοτικού Γραφείου σχεδιασµού
και διαχείρισης κυκλοφοριακών
θεµάτων.
Μελέτη για τη σταδιακή επέκταση
του δικτύου ποδηλατόδροµων.
Επίσπευση της δηµιουργίας
υπόγειου χώρου στάθµευσης στο
Οικόπεδο των 4ων Μαρτύρων
Αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων
για την διαχείριση των θέσεων
στάθµευσης (e- parking)
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1.2.17

Μέτρο 1.3: Ύδρευση
/Αποχέτευση

Ορθολογική
διαχείριση των
Υδάτινων πόρων
και βελτίωση
δικτύων

1.3.1

Αντιπληµµυρική
προστασία του
∆ήµου
Αναβάθµιση
λοιπών υποδοµών
διαχείρισης
ύδρευσης και
αποχέτευσης

1.3.3

1.3.2

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Βελτίωση
επεξεργασίας
λυµάτων

1.3.7

1.3.8
1.3.9

Μέτρο 1.4:
Καθαριότητα και
∆ιαχείριση στερεών
αποβλήτων

Η βελτίωση του
επιπέδου
καθαριότητας σε
δρόµους και
κοινόχρηστους
χώρους

1.4.1
1.4.2

1.4.3
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Επέκταση του δικτύου
ποδηλατοδρόµων και δράσεις
ενθάρρυνσης των πολιτών στη
χρήση ποδηλάτου.
Προσθήκες –Βελτιώσεις στο δίκτυο
Ύδρευσης µε σκοπό την δηµιουργία
µοντέλου µε ζώνες
Βελτίωση λειτουργίας
εγκαταστάσεων ύδρευσηςαποχέτευσης πόλης Ρεθύµνου και
οικισµών.
Επέκταση Αντιπληµµυρικών έργων

Αντικατάσταση υδροµέτρων,
εγκατάσταση συστήµατος
ραδιοµέτρησης
Ενοποίηση – αναβάθµιση και
επέκταση συστήµατος τηλεποπτείας
– τηλεχειρισµού αντλιοστασίων –
δεξαµενών δικτύου ύδρευσης ,
αντλιοστασίων αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων.
Αποτύπωση , ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση υφιστάµενων δικτύων
ύδρευσης – αποχέτευσης.
Επέκταση – Βελτίωση
εγκατάστασης Επεξεργασίας
λυµάτων πόλης Ρεθύµνου
Χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης
πόλης Ρεθύµνου.
Άδρευση κοινοχρήστων χώρων
(∆ηµοτικός Κήπος) µε
επαναχρησιµοποίηση εκροής
εγκατάστασης επεξεργασίας
λυµάτων πόλης Ρεθύµνου.

Εκσυγχρονισµός της αποκοµιδής
απορριµµάτων.
Αναβάθµιση του στόλου
απορριµµατοφόρων οχηµάτων του
∆ήµου και εφαρµογή τηλεµατικού
συστήµατος διαχείρισης στόλου
οχηµάτων.
Βελτίωση της συντήρησης και
καθαριότητας των κάδων.
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1.4.4

Μέτρο 1.5:
Συντηρήσεις
/∆ηµιουργία Βασικών
Υποδοµών.

Μείωση του
κόστους
αποκοµιδής
απορριµµάτων και
βελτίωση
διοικητικών δοµών
καθαριότητας
Επέκταση
Ανακύκλωσης

1.4.5

Μείωση της
Ρύπανσης του
Φυσικού
περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής
από τα διατιθέµενα
απορρίµµατα.
Βελτίωση της
ικανότητας
συντήρησης
δηµοτικών
υποδοµών

1.4.6

Βελτίωση ελέγχου και διαχείρισης
κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων.

1.4.7

Εκστρατείες ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης πολιτών.

1.4.8

Μεταφροντίδα αποκατεστηµένου
ΧΥΤΑ στην Περιοχή του Μαρουλά.

1.4.9

Εντατικοποίηση των εργασιών για
τον περιφερειακό σχεδιασµό
διαχείρισης των απορριµµάτων
(ΕΣ∆ΑΚ)
Οργάνωση συνεργείων έργων µε
αυτεπιστασία που εκτελεί ο ∆ήµος

1.5.1
1.5.2

1.5.3

Μείωση του
κόστους
Συντήρησης

Αύξηση της ικανότητας
καθαριότητας δρόµων και
πεζοδροµίων σε όλη την πόλη και τα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.
∆ηµιουργία σύγχρονου σταθµού
µεταφόρτωσης απορριµµάτων.

1.5.4

1.5.6
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∆ηµιουργία αποτελεσµατικού
συστήµατος αναφοράς –καταγραφής
των προβληµάτων και καταγγελιών
των πολιτών και ενηµέρωση
των.(Ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισµού στις βασικές
οδούς της πόλης µε σύγχρονα µέσα.
∆ηµιουργία οργανωµένης και
µηχανογραφηµένης Αποθήκης
συνεργείων (ηλεκτρολογικού,
οικοδοµικού, πρασίνου) για την
καλύτερη διαχείριση των εργαλείων
και υλικών συντήρησης.
Ανακατασκευή της όψης του
∆ηµαρχείου µε βιοκλιµατικές
παρεµβάσεις, διαχείριση
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων
χώρων για εξοικονόµηση ενέργειας
και ένταξη του έργου στο
Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΩ» του
Υπουργείου Ανάπτυξης
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4.4.2 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Βελτίωση
υπηρεσιών
κοινωνικής
φροντίδας
ηλικιωµένων και
προγραµµάτων
υγείας.

∆ΡΑΣΕΙΣ
2.1.1

∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Π.Η στη Νέα
Πόλη. (Επέκταση Οδού Μαρκέλου)

2.1.2

∆ηµιουργία Νέου Κ.Α.Π.Η σε
οικόπεδο του ∆ήµου Ρεθύµνου στην
συµβολή των Οδών Κολοκοτρώνη
και Κωσταντινουπόλεως στην
περιοχή Καλλιθέας

2.1.3

Συντήρηση υπαρχόντων κτιρίων
ΚΑΠΗ – Συµπλήρωση των
υποδοµών των παραρτηµάτων µε
προµήθεια ιατρικών συσκευών και
επίπλων.
Ενίσχυση και στήριξη του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και επέκταση του στους οικισµούς
του ∆ήµου.
∆ηµιουργία Βρεφονηπιακού
Σταθµού στην Παλιά Πόλη
Ρεθύµνου (Οδός Βερνάδου)

Μέτρο 2.1: Υγεία και
Κοινωνική Φροντίδα
2.1.4

Βελτίωση
υπηρεσιών
κοινωνικής
φροντίδας νηπίων
και νεολαίας

2.1.5

2.1.6

Ενίσχυση του Νοµικού Προσώπου
των παιδικών σταθµών µέσω
πρόσληψης µόνιµου προσωπικού.

2.1.7

∆ηµιουργία Νέου Βρεφονηπιακού
Σταθµού στη Νέα Πόλη. (Επέκταση
Οδού Μαρκέλου)
Μεταστέγαση Παιδικού Σταθµού σε
κτίριο στα Καστελλάκια

2.1.8
Προστασία ατόµων
µε ειδικές
δεξιότητες

2.1.9

2.1.10

2.1.11
Μέτρο 2.2 :Ισότητα
και Κοινωνική
Ενσωµάτωση

Συµβουλευτική και
Ενηµέρωση

2.2.1
2.2.2
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Βελτίωση προσβασιµότητας σε
δηµόσιους χώρους και δηµοτικά
κτίρια
∆ηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών µε αναπηρία
(Κ∆ΑΠ ΜΕΑ)
∆ηµιουργία Κέντρου Ανοικτής
Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρία
Οργάνωση προγράµµατος Σχολές
Γονέων
∆ηµιουργία Συµβουλευτικού
Σταθµού στο ∆ήµό Ρεθύµνου και
Κέντρου εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Προώθηση
γυναικείων
θεµάτων και
θεµάτων ισότητας
των φύλων
Μέτρο 2.3:
Πολιτισµός

Τεκµηρίωση και
προβολή της
ιστορικής και
πολιτιστικής
κληρονοµιάς του
∆ήµου

2.2.3

∆ιοργάνωση µαθηµάτων ελληνικής
γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς σε
συνεργασία µε το σύλλογο Εκπ/κών
Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνης

2.2.4

∆ηµιουργία κέντρου υποστήριξης
γυναικών (ενηµέρωση και στήριξη
γυναικών )
Σεµινάρια ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης για την ισότητα των
δύο φύλων.
Καθορισµός χρήσεων γης στην
Παλιά Πόλη

2.2.5

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7

Καλλιέργεια
καλλιτεχνικής
παιδείας και
Ευαισθησίας

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13
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Αναστήλωση και ανάδειξη
ιστορικών κτιρίων και µνηµείων του
Ιστορικού Κέντρου.
Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και
µνηµείων των οικισµών και των
Τοπικών διαµερισµάτων του ∆ήµου.
Καθαρισµός και αναστήλωση τειχών
Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζας
Ανάπλαση και ανάδειξη όψεων
διατηρητέων κτιρίων της παλιάς
πόλης
Ανάδειξη και ανάπλαση ενετικού
Λιµανιού
Ολοκλήρωση Πλακοστρώσεων στην
Παλιά Πόλη Ρεθύµνου
Εκσυγχρονισµός – αναβάθµιση των
δράσεων του ∆ηµοτικού Ωδείου, της
∆ηµοτικής Πειραµατικής Ορχήστρας
και της ∆ηµοτικής Χορωδίας
Ενίσχυση και αναβάθµιση των
δράσεων του Κέντρου Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας – ∆ηµοτική
Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις»
Ενίσχυση της δράσης του Κ.Ε.∆Η.Ρ.
σαν ενιαίου Φορέα Πολιτιστικής
Ανάπτυξης.
∆ιοργάνωση Σκυταλοδροµίας
Ανάγνωσης σε συνεργασία µε το
Σύλλογο Εκπ/κών Α/θµιας
Εκπαίδευσης
∆ιοργάνωση ∆ιαγωνισµού
διηγήµατος και Ποίησης σε
συνεργασία µε την Ένωση
Φιλολόγων του Νοµού για τους
µαθητές Β/θµιας Εκπαίδευσης
∆ιοργάνωση διαγωνισµού
ζωγραφικής σε συνεργασία µε το
αρµόδιο τµήµα της Β/θµιας
Εκπαίδευσης
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2.3.14
Οργάνωση νέων
και αναβάθµιση
υφιστάµενων
εκδηλώσεων
πολιτιστικού –
µορφωτικού
περιεχοµένου

2.3.15

2.3.16
2.3.17

2.3.18

2.3.19

Μέτρο 2.4:
Αθλητισµός

∆ιάδοση Μαζικού
Αθλητισµού

2.3.20

Αναβάθµιση της γιορτής Κρασιού σε
νέα µορφή µε έκθεση των τοπικών
τυποποιηµένων προϊόντων και
………

2.4.1

Ετήσια οργάνωση ανοικτής µαζικής
αθλητικής εκδήλωσης
Αναβάθµιση πρωταθληµάτων
δηµοτικών σχολείων (Μπάσκετ,
Ποδοσφαίρου)
Οργάνωση πανευρωπαϊκών
πρωταθληµάτων (στίβου, µπάσκετ
κλπ)
Ανάληψη διοργάνωσης
πρωταθλήµατος beach volley και
συναφών µε την παραλία
αθληµάτων.
∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου
λιµενολεκάνης (έµπροσθεν
λαβυρίνθου) σε χώρο αθλητικών
εγκαταστάσεων (beach volley, beach
tennis, σκάκι , mini soccer )

2.4.2

Οργάνωση
αθλητικών
εκδηλώσεων

2.4.3

2.4.4

Βελτίωση
Αθλητικών
Εγκαταστάσεων

Ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου
Νέων ∆ήµου Ρεθύµνου .
Αναβάθµιση των εκδηλώσεων του
Αναγεννησιακού Φεστιβάλ και
σύνδεση του µε την τοπική
απασχολησιµότητα
Αναβάθµιση εκδηλώσεων του
Ρεθυµνιώτικου Καρναβαλιού.
Καταγραφή Πολιτιστικών
εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα
στους οικισµούς και στα Τοπικά
∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου και
ανάδειξη τους.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα προς
επαγγελµατίες του τουρισµού που
δραστηριοποιούνται στην παλιά
πόλη Ρεθύµνου µε στόχο τον
σεβασµό στην πολιτιστική
κληρονοµιά και την προστασία των
µνηµείων
∆ιοργάνωση συναυλιών από τη
∆ηµοτική Πειραµατική Συµφωνική
Ορχήστρα σε συνδυασµό µε
χριστουγεννιάτικες εορταστικές
εκδηλώσεις , εκδηλώσεις στα
πλαίσια του Αναγεννησιακού
Φεστιβάλ κλπ

2.4.5
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2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.4.11

2.4.12

Μέτρο 2.5: Παιδεία
/Νεολαία

Βελτίωση της
κατάστασης των
σχολικών κτιρίων
και λοιπών
υποδοµών

2.5.1

Αναβάθµιση
επιπέδου
Φοιτητικής
∆ιαβίωσης
Ενεργοποίηση
Συµµετοχής της
Νεολαίας στα κοινά
-Προγράµµατα
απασχόλησης Νέων

2.5.3

Επαγγελµατική
Κατάρτιση και δια
βίου µάθηση

2.5.2

Η κατασκευή ενός κλειστού
Προπονητηρίου στο ∆ΑΚ Γάλλου
για µπάσκετ - βόλεϊ – χάντµπολ
Κατασκευή κλειστής αίθουσας
Γυµναστικής στο ∆ΑΚ Γάλλου για
ενόργανη – σκάκι – µπρίτζ κλπ
Κατασκευή κολυµβητηρίου
ολυµπιακών προδιαγραφών στο
∆ΑΚ Γάλλου
Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου
ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα
στο ∆ΑΚ Γάλλου
Συντήρηση υφιστάµενων και
δηµιουργία νέων µικρών αθλητικών
χώρων στους οικισµούς του ∆ήµου
Ολοκλήρωση των κτιριακών
εγκαταστάσεων στο βόρειο τµήµα
του ∆ηµοτικού Κλειστού
Γυµναστηρίου(αίθουσα
ενδυνάµωσης- ιατρείοφυσικοθεραπευτήριο – αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων- γραφεία
∆.Α.Ο.Ρ.)
Κατασκευή ξηρού γηπέδου στο
∆ΑΚ Γάλλου για ποδόσφαιρο και
ρίψεις
Εκτέλεση έργων για τη Συντήρηση
των Σχολικών Κτιρίων
Βελτίωση των υφιστάµενων
αθλητικών χώρων και παιδικών
χαρών στους αύλειους χώρους των
σχολείων και δηµιουργία νέων .
Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και
το ΤΕΙ Ρεθύµνου

2.5.4

Ενίσχυση και προβολή των δράσεων
του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων
∆ήµου Ρεθύµνου.

2.5.5

Ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία
µε το Τοπικό Συµβούλιο Νέων για
την ενεργοποίηση της Νεολαίας του
∆ήµου, τον εντοπισµό, την ανάδειξη
και την παρακολούθηση των
αναγκών και των προβληµάτων της
νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
Προγράµµατα Κατάρτισης για
ειδικές οµάδες πληθυσµού στα
πλαίσια υλοποίησης διαφόρων
κοινοτικών πρωτοβουλιών ή και
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για την
περίοδο 2008-2010

2.5.6
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2.5.7
2.5.8

2.5.9

Πρόγραµµα Κατάρτισης ανέργων
για τα έτη 2008-2010
Προγράµµατα επαγγελµατικού
προσανατολισµού στα σχολεία του
∆ήµου.
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα προς
τους µαθητές όλων των βαθµίδων
της εκπαίδευσης σχετικά µε το
σεβασµό και τη διατήρηση της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

4.4.3 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
∆ηµιουργία
πλαισίου ενίσχυσης
της απασχόλησης

Μέτρο 3.1:
Απασχόληση

∆ΡΑΣΕΙΣ
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Μέτρο 3.2:
Οικονοµικές
υποδοµέςΕπιχειρηµατικότητα

Υποστήριξη
Καινοτοµίας

3.1.4

Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του
∆ήµου στο τµήµα Εύρεσης εργασίας

3.2.1

Προώθηση δράσεων που προάγουν
την καινοτοµία στο ∆ήµο µέσω
ευρωπαϊκών προγραµµάτων
Προώθηση συνεργασιών µε το
Επιµελητήριο Ρεθύµνου για την
υποστήριξη της δηµιουργίας νέων
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.
Παροχή υποστήριξης για την
δηµιουργία διαδηµοτικών
επιχειρήσεων
Μέτρα υποστήριξης τοπικών
προϊόντων
Μέτρα για την Ανάδειξη και
προώθηση της κρητικής διατροφής
και των κρητικών προϊόντων
γενικότερα

3.2.2

Υποστήριξη
οικονοµικών
µονάδων

Σύσταση γραφείου προώθησης της
απασχόλησης, ενηµέρωσης ανέργων
και Επιχειρήσεων – ενίσχυση της
απασχολησιµότητας.
Ενίσχυση των ενεργειών
επαγγελµατικής κατάρτισης ,
επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης.
Αξιοποίηση των προγραµµάτων
ενεργητικής πολιτικής για την
απασχόληση του Ο.Α.Ε.∆.

3.2.3

3.2.4
3.2.5
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3.2.6

Μέτρο 3.3: Τουρισµός

Τουριστική
Προβολή

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Αξιοποίηση
συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων
(φυσικών ,
πολιτιστικών,
ανθρώπινων κ.α.
πόρων)

Προβολή και προώθηση των
επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής
του ∆ήµου
Συνεργασία του ∆ήµου µε τους
τουριστικούς φορείς( σύλλογος
ξενοδόχων, Τουριστικών
Πρακτόρων, ξεναγών, Εστίασης
κλπ) και τις υπηρεσίες (Νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση, Λιµενικό Ταµείο,
Τουριστική Αστυνοµία κλπ) για την
αξιοποίηση των εµπειριών τους και
την κατάθεση προτάσεων για την
σύνταξη ολοκληρωµένου
τουριστικού marketing plan.
∆ηµιουργία σηµείων πληροφόρησης
και προβολής µε χάρτες και
πληροφοριακό υλικό στις πύλες
εισόδου της πόλης, στο Λιµάνι. και
στην Παλιά Πόλη.
∆ηµιουργία Τουριστικού Portal µε
διαδραστικές διαδροµές και εικονική
ξενάγηση στα µνηµεία της πόλης.
Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα µε
σκοπό την τουριστική προβολή και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε
άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις.
Προβολή µνηµείων και ιστορικών
κτιρίων µε κατάλληλες ξενόγλωσσες
πληροφοριακές πινακίδες
∆ηµιουργία έντυπου και
οπτικοακουστικού υλικού (DVD)
για την τουριστική προβολή του
∆ήµου.

3.3.7

Ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας,
ανάδειξης και διαχείρισης του των
συνεκτικών παραδοσιακών πυρήνων
των οικισµών

3.3.8

Αξιοποίηση και ανάδειξη
πολιτιστικών εκδηλώσεων που
λαµβάνουν χώρα στους οικισµούς
και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του
∆ήµου.

3.3.9

Πρόγραµµα αισθητικής και
λειτουργικής παρέµβασης στο
ενετικό λιµάνι- όψεις κτιρίων

3.3.10

Παρεµβάσεις στο Ενετικό Φρούριο
Φορτέτζα
Αξιοποίηση υφιστάµενης µελέτης για
την ανάδειξη των Φαραγγιών
(πράσινες διαδροµές)

3.3.11
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Προώθηση ειδικών
µορφών τουρισµού

3.3.12

Μελέτη Οριοθέτησης Ρεµάτων ,
διατήρησης φυσικού τοπίου, Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
την προστασία τους.

3.3.13

∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την
προσέλευση κρουαζιερόπλοιων στη
µαρίνα Ρεθύµνου
Αξιοποίηση και αναβάθµιση των
δράσεων της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης για την φιλοξενία
διεθνών εκθέσεων.
Οργάνωση πανευρωπαϊκών
πρωταθληµάτων για την προσέλευση
αθλητικού τουρισµού.
Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού
Ανάπτυξη δοµών για µαθητικό
τουρισµό µε προγράµµατα
ξενάγησης και έντυπο υλικό
προβολής
Ανάπτυξη προγραµµάτων τουρισµού
για Πολιτικούς Γάµους.

3.3.14

3.3.15

3.3.16
3.3.17

3.3.18

4.4.4 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΑ
Μέτρο 4.1:
Οργάνωση,
διαδικασίες
∆ιοίκησης και
προσωπικό

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μείωση των αριθµών
αυτοτελών
επιχειρήσεων και
νοµικών προσώπων
µέσω
αναδιοργάνωσης,
συνενώσεων,
ενσωµατώσεων

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Βελτίωση της
λειτουργίας των
οργάνων διοίκησης
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∆ΡΑΣΕΙΣ
Μελέτη και ∆ηµιουργία Νέων
∆ιοικητικών ∆οµών (Νέο
Οργανόγραµµα)
Ενίσχυση του Νοµικού Προσώπου
Κ.Ε.∆Η.Ρ για την ανάληψη των
δραστηριοτήτων που προβλέπονται
στο καταστατικό λειτουργίας της και
αξιοποίηση του προς την
κατεύθυνση της ανάληψης
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Αναδιοργάνωση εσωτερικών
∆ιευθύνσεων και Γραφείων (Νέα
Οργανωτική ∆οµή του ∆ήµου)
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και µείωση
λειτουργικού και
διοικητικού κόστους.
Ενίσχυση της
διοικητικής
ικανότητας του ∆ήµου
και των Νοµικών
Προσώπων.

4.1.4

Αξιοποίηση και προβολή του
συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων
πολιτών και Επιχειρήσεων το οποίο
δίδει τη δυνατότητα υποβολής
αιτηµάτων µέσω της ιστοσελίδας
του ∆ήµου, µέσω SMS κλπ και
µειώνει κατά πολύ τη γραφειοκρατία
και τις µετακινήσεις των ∆ηµοτών
προς τις Υπηρεσίες του ∆ήµου.

Εισαγωγή σύγχρονων
διαδικασιών
προγραµµατισµού,
παρακολούθησης και
αξιολόγησης της
δράσης του ∆ήµου.
Προώθηση των αρχών
της διαφάνειας και
της λογοδοσίας.

4.1.5

Εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας

4.1.6

Εφαρµογή συστήµατος ελέγχου και
αξιολόγησης διαδικασιών και
προσφερόµενων υπηρεσιών.
Εφαρµογή αναλυτικής λογιστικής
και παρακολούθησης κέντρων
κόστους

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Ενίσχυση της
διαφάνειας στις
διαδικασίες
προγραµµατισµού,
προσλήψεων,
δηµοπρασιών, και
οικονοµικής
διαχείρισης

4.1.10

4.1.11
4.1.12

4.1.13

Βελτίωση της
στελέχωσης σε
επιµέρους τοµείς

4.1.14

Μέτρο 4.2:
∆ιαδικασίες
βελτίωσης της σχέσης
του ∆ήµου µε τους

4.2.1

Ανάπτυξη
διαδικασιών
αµφίδροµης
επικοινωνίας και
συµµετοχής των
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Εφαρµογή του νέου προτύπου του
ΕΛΟΤ 1429 για την πιστοποίηση της
διαχειριστικής επάρκειας των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων.
Προώθηση των διαδικασιών
διαφάνειας και λογοδοσίας του
∆ήµου µέσω της δηµοσίευσης των
πρακτικών και των αποφάσεων
∆ηµοτικού Συµβουλίου και
∆ηµαρχιακής Επιτροπής στην
Ιστοσελίδα του ∆ήµου
∆ηµοσίευση διακηρύξεων
διαγωνισµών έργων , προµηθειών ,
υπηρεσιών, µισθώσεων και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου
∆ηµοσίευση των ισολογισµών του
∆ήµου και των Νοµικών προσώπων
στην ιστοσελίδα
∆ηµοσίευση των προκηρύξεων για
προσλήψεις προσωπικού και των
αποτελεσµάτων αυτών στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ενίσχυση των προσλήψεων του
τεχνικού προσωπικού (τεχνίτες,
εξειδικευµένοι εργάτες)
Ενίσχυση των προσλήψεων
εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού.
Υποστήριξη και επέκταση του
συστήµατος παρακολούθησης των
αιτηµάτων των πολιτών και
ενηµέρωσης τους για την κατάσταση
των αιτηµάτων τους µε SMS
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πολίτες

πολιτών – Καλύτερη
και ταχύτερη
εξυπηρέτηση

4.2.2

Υποστήριξη του συστήµατος
επικοινωνίας του ∆ηµότη µε το
∆ήµο µέσω email, τηλέφωνο,
διαδίκτυο.

Μέτρο 4.3:
Πληροφορική,
Ψηφιακές Υπηρεσίες,
τεχνολογίες και
Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση

Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση και
συστήµατα
εξυπηρέτησης
πολιτών ,
εργαζοµένων και
παρακολούθησης
εσωτερικών
διαδικασιών.

4.3.1

Αξιοποίηση και επέκταση των
δράσεων της Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης του ∆ήµου για την
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις του
∆ήµου
Ανάπτυξη συστήµατος
Παρακολούθησης δηµοσίων έργων.

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.4

Βελτίωση της
λειτουργίας του
∆ήµου µε αξιοποίηση
των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10
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Ανάπτυξη συστήµατος
Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Εγγράφων .
Ανάπτυξη Ιστοσελίδας προσβάσιµης
από κινητά τηλέφωνα (παροχή
υπηρεσιών on line µέσω κινητού)
Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής
διαχείρισης χώρων στάθµευσης και
στόλου απορριµµατοφόρων
οχηµάτων.
Στελέχωση του Γραφείου
Πληροφορικής µε επιπλέον
εξιδεικευµένο προσωπικό που θα
καλύπτει όλο το φάσµα ειδικοτήτων
που απαιτούνται για την παροχή
αποτελεσµατικών ψηφιακών
υπηρεσιών .
Ολοκλήρωση του πληροφοριακού
Συστήµατος του ∆ήµου. Επέκταση
και αναβάθµιση εφαρµογών
Οικονοµικής Υπηρεσίας και
εφαρµογή της Αναλυτικής
Λογιστικής.
Ενιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
φωνής- δεδοµένων µεταξύ όλων των
∆ηµοτικών κτιρίων – µείωση του
τηλεπικοινωνιακού κόστους, πλήρης
αξιοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Εφαρµογή του συστήµατος της
ψηφιακής υπογραφής για την
έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων και
πιστοποιητικών από το ∆ήµο.
Αξιοποίηση συνεργασιών µε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ για την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Υποβολή τεκµηριωµένων
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
για την χρηµατοδότηση έργων
σχετικά µε ΤΠΕ.
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4.3.11

Βέλτιστη αξιοποίηση
Μητροπολιτικού
∆ικτύου Οπτικών
Ινών του ∆ήµου
Ρεθύµνου

Μέτρο 4.4:
Οικονοµική
Αναδιοργάνωση∆ηµοτική Περιουσία
και συνθήκες
εργασίας

Βελτίωση των
συνθηκών εργασίας
του προσωπικού του
∆ήµου

4.3.12

4.3.13

4.4.1

Εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου
ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων
(τεχνικός ασφαλείας)

4.4.2

Εγκατάσταση όλων των υπηρεσιών
σε ένα κτίριο για µείωση
λειτουργικών εξόδων
Συντήρηση µηχανολογικών
ηλεκτρολογικών και
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών
∆ηµαρχείου (κλιµατιστικά,
ανελκυστήρας , computer room κλπ)
Εξεύρεση χώρου για την κάλυψη
των αναγκών νέων θέσεων εργασίας
του προσωπικού.
Καλύτερη εκµετάλλευση των
∆ηµοτικών χώρων στάθµευσης.

4.4.3

4.4.4

Καλύτερη αξιοποίηση
της ∆ηµοτικής
Περιουσίας

Οικονοµική
Αναδιοργάνωση

4.4.5

4.4.6

Τοπογραφική και Οικονοµική
αποτύπωση όλων των ακινήτων του
∆ήµου

4.4.7

Αποδοτικότερη εκµετάλλευση
ενοικιαζόµενων δηµοτικών χώρων.
Αύξηση εσόδων µέσω µηχανισµών
είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών
προς το ∆ήµο και τη ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.
Πολιτική ρύθµισης χρεών προς τους
οφειλέτες του ∆ήµου για την
αποτελεσµατική είσπραξη τους.

4.4.8

4.4.9

Μέτρο 4.5: Ευταξία
πόλης- Πολιτική
Προστασία

Ενίσχυση της
εύρυθµης λειτουργίας
και του αισθήµατος
ασφάλειας των
πολιτών
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Βέλτιστη αξιοποίηση και επέκταση
του Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών του ∆ήµου.
Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών
και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου
που δεν προβλέπονταν στην αρχική
µελέτη.
Βέλτιστη διαχείριση δικτύου για την
βιωσιµότητα και την
ανταγωνιστικότητα του.

4.5.1

Επιβολή αυστηρών µέτρων για τον
περιορισµό της κυκλοφορίας στον
δακτύλιο της παλιάς πόλης και στους
χαρακτηρισµένους πεζόδροµους.

4.5.2

Ενεργοποίηση και ενίσχυση της
«γειτονιάς» και της αίσθησης
ασφάλειας του ∆ηµότη
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4.5.3

Αντιµετώπιση
καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.

4.5.4

4.5.5
Μέτρο 4.6:
Συνεργασία µε
εξωτερικούς φορείς,
προγραµµατισµός και
Έρευνα

4.6.1

∆ιεύρυνση της
Εξωστρέφειας του
∆ήµου

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Ανάπτυξη
συνεργασιών µε
∆ήµους της
Περιφέρειας.

4.6.6

Ανάπτυξη
συνεργασίας µε
όµορους ∆ήµους.
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Βελτίωση των µηχανισµών
αντιµετώπισης κινδύνων από φυσικά
αίτια
Βελτίωση και ενίσχυση του
Γραφείου πολιτικής προστασίας του
∆ήµου.
Υποστήριξη και ενίσχυση των
δράσεων εθελοντισµού .
∆ηµιουργία Γραφείου
Προγραµµατισµού και Συνεργασιών
στο ∆ήµο.
Εκπόνηση ετήσιας ερευνητικής
µελέτης για τη ∆ιάγνωση και
Καταγραφή των κοινωνικών
αναγκών του ∆ήµου.
Ανάπτυξη µηχανισµών για έρευνα
αγοράς, δηµοσκοπήσεων και
γενικότερα αναγκών του ∆ήµου µε
σκοπό τη δηµιουργία βάσης
ολοκληρωµένων σχεδίων και
πολιτικών.
Αξιοποίηση του µνηµονίου
συνεργασίας που έχει υπογραφεί
µεταξύ του πανεπιστηµίου Κρήτης
και του ∆ήµου και επέκταση
συνεργασιών µε άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και κοινωφελείς φορείς.
Συνεργασία στη διαχείριση και στην
ανακύκλωση απορριµµάτων
Συνεργασία σε θέµατα ΤΠΕ και
ψηφιακών Υπηρεσιών

4.6.7

Συνεργασία στην εισαγωγή ήπιων
µορφών ενέργειας

4.6.8

Συνεργασία για την πολιτική
προστασία

4.6.9

Συνεργασία µε σκοπό την προστασία
του περιβάλλοντος και την
οικονοµική ανάπτυξη.
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Μέτρο 4.7: Βελτίωση
των τρόπων
λειτουργίας πολιτικών
δοµών και προσώπων

Βελτίωση της
αποδοτικότητας του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου και των
Αιρετών

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

∆ηµιουργία χώρου εργασίας αιρετών
µε κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδοµή.
Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής βάσης
για τη δηµοσίευση των αποφάσεων
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των
λοιπών επιτροπών στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου.
Επιµόρφωση νέων ∆ηµοτικών
Συµβούλων πάνω στη νοµοθεσία
που διέπει τις διαδικασίες
λειτουργίας του ∆ήµου.
Επιµόρφωση των αιρετών σε θέµατα
αξιοποίησης τεχνολογιών
πληροφορική και επικοινωνιών.

4.4.5 ΑΞΟΝΑΣ 5: ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΤΡΑ
Μέτρο 5.1:
Υποστήριξη –
προώθηση έργων που
εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα άλλων
φορέων

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

∆ΡΑΣΕΙΣ
Βελτίωση υποδοµών Εµπορικού
Λιµένα και Μαρίνας Ρεθύµνου.
Υπογείωση καλωδίων ∆ΕΗ στην
παλιά πόλη Ρεθύµνου.
Ολοκλήρωση υποσταθµών της ∆ΕΗ
στην Παλιά Πόλη Ρεθύµνου
Λειτουργία Φράγµατος Ποταµών
∆ηµιουργία Σχολής Τουριστικών
Επαγγελµάτων στο Παν/µιο Κρήτης
∆ηµιουργία Νέου Νοσοκοµείου
∆ηµιουργία Αρχαιολογικού
Μουσείου

Πηγές για τη Σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α. (Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.)
 Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Ρεθύµνου
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
 Προγραµµατικές θέσεις του Συνδυασµού της Πλειοψηφίας στο ∆ήµο Ρεθύµνου «Νέα
Αντίληψη για το Ρέθυµνο»
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