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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με το νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε, για
πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους
δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Με την εισαγωγή του
θεσµού των επιχειρησιακών προγραµµάτων επιχειρείται η εισαγωγή τακτικών
διαδικασιών αυτo-αξιολόγησης και ολοκληρωµένου προγραµµατισµού στην
αυτοδιοίκηση της χώρας µας.. Έτσι, ενώ µέχρι πρόσφατα ο προγραµµατισµός
περιορίζονταν σε επιµέρους τοµείς και συχνά είχε τυπικό χαρακτήρα (λ.χ. µέσω του
τεχνικού προγράµµατος, του προϋπολογισµού), µε το νέο θεσµικό πλαίσιο παρέχεται
η δυνατότητα ενός συνολικού, «ανοικτού», διατοµεακού και πολυδιάστατου
σχεδιασµού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου περιλαµβάνει όλες τις δράσεις και
τα έργα που θα υλοποιηθούν από το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα µέχρι την
επόµενη δηµοτική περίοδο. Επιπλέον, ενσωµατώνει το σύνολο των δράσεων
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την
εύρυθµη λειτουργία τους, αλλά και την αναβάθµιση της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Μέσω του Επιχειρησιακού
προγραµµατισµού, διασύνδεσης και
ενώ παράλληλα συστηµατοποιείται
οργανώνονται ανοικτές διαδικασίες
πολιτών.

Προγράµµατος ενισχύονται οι διαδικασίες
συντονισµού των δηµοτικών δραστηριότητων
η συµµετοχή των στελεχών του δήµου και
διαβούλευσης µε την τοπική κοινωνία των

Απώτερο σκοπό της διαδικασίας αποτελούν:
η προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
του ∆ήµου,
η βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του
∆ήµου,
η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης
οργανισµού,

του ∆ήµου ως δηµόσιου

η αποτελεσµατική διαχείριση των τοπικών υποθέσεων µε στόχο την
ενίσχυση της καινοτόµου και ολοκληρωµένης ανάπτυξης της περιοχής του
∆ήµου,
η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
η ενίσχυση των συµµετοχικών διαδικασιών µε την εµπλοκή όλων των
φορέων της πόλης.
Το παρόν κείµενο που αποτελεί τη σύνοψη της Α΄ Φάσης («Στρατηγικός
Σχεδιασµός») του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, χρησιµεύει ως βασικό κείµενο
διαβούλευσης και είναι αποτέλεσµα της αξιοποίησης των συζητήσεων στην οµάδα
έργου, των ανταλλαγών απόψεων µεταξύ των εµπλεκοµένων, της επεξεργασίας των
ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν τα στελέχη το ∆ήµου, καθώς και της
συστηµατοποίησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης όλων των πληροφοριών και στοιχείων
που συγκεντρώθηκαν.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει τα εξής:
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1. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου ως
προς ορισµένους βασικούς τοµείς (πληθυσµός, πολεοδοµία, περιβάλλον,
κοινωνικά θέµατα, τοπική ανάπτυξη-απασχόληση, ψηφιακή σύγκλιση,
διοικητικά και οικονοµικά θέµατα)
2. Αξιολόγηση της κατάστασης και εντοπισµό των κρίσιµων ζητηµάτων για
την τοπική ανάπτυξη
3. Προτάσεις δράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης («Στρατηγικός Σχεδιασµός») από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα τέθηκε σε δηµόσια
διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και
οι κάτοικοι της πόλης προκειµένου να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις.
Αυτός ο δηµόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιµο µέρος της διαδικασίας κατάρτισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφού για πρώτη φορά η κοινωνία των πολιτών
καλείται να διατυπώσει τη γνώµη της για το αναπτυξιακό µέλλον της περιοχής και για τις
προτεραιότητες που θα τεθούν. Η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδιασµού εξαρτάται,
λοιπόν, άµεσα από την ενεργό και εποικοδοµητική συµµετοχή όλων των
ενδιαφεροµένων.
1. Γενικά Χαρακτηριστικά του ∆ήµου
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.
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»). ∆ιοικητικά, συγκροτείται από την αστική
ενότητα (προ-Καποδιστριακό ∆ήµο) του Ρεθύµνου (στην οποία ενσωµατώνονται και
οι περιαστικοί οικισµοί Καστελλάκια, Πλατανές, Μισίρια, Περιβόλια , Γάλλου, Ξηρό
Χωριό και Γιαννούδι) καθώς και 11 Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, πρώην Κοινότητες..
Πρόκειται, συγκεκριµένα, για τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα των Αρµένων, των
Γουλεδιανών, της Καρέ, του Κάστελλου, των Κούµων, του Μαρουλά, του Όρους, των
Πρασιών, του Ρουσσοσπιτίου, του Σελλίου και του Χροµοναστηρίου, στα οποία
περιλαµβάνονται συνολικά 21 οικισµοί. Έδρα του ΟΤΑ είναι η πόλη του Ρεθύµνου.
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
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συνδυάσει µε τον καλύτερο τρόπο τη γραφικότητα µε το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Πρόκειται για µια πόλη γεµάτη ζωή χειµώνα - καλοκαίρι, όµως ιδιαίτερα το καλοκαίρι
µεταµορφώνεται κυριολεκτικά µια και ο πληθυσµός της σχεδόν διπλασιάζεται.
Παράλληλα τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα και οι Οικισµοί που περιλαµβάνονται στη
χωρική ενότητα του ∆ήµου, προσδίδουν στη γραφικότητα και την διατήρηση της
παραδοσιακής του κληρονοµιάς.

2. Χωρική Οργάνωση και πολεοδοµία
Η έκταση του ∆ήµου Ρεθύµνης 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. Από την έκταση αυτή το 21,2 %
καταλαµβάνει το αστική ενότητα του Ρεθύµνου η οποία περιλαµβάνει έξι (6)
πολεοδοµικές ενότητες (ΠΕ), που αφορούν τόσο την περιοχή που διέθετε ο ∆ήµος
πριν από τη θεσµοθέτηση του σχεδίου πόλης (ΓΠΣ), όσο και επεκτάσεις σε
πυκνοδοµηµένες και αραιοδοµηµένες περιοχές, καθώς και προϋφιστάµενους του
1923 οικισµούς, ενώ το 78,8 % καταλαµβάνουν τα υπόλοιπα 11 Τοπικά
διαµερίσµατα του ∆ήµου. Στο σύνολο της έκτασης του ∆ήµου, το 64,3% συνιστά
βοσκοτόπια (δηµόσια/κοινοτικά και ιδιωτικά), το ποσοστό των καλλιεργειών (32,1%),
η δασική έκταση του ∆ήµου (µόλις 0,3%) , η έκταση που καλύπτεται από νερά
(0,7%) ενώ το 2,8% καταλαµβάνει η οικιστική χρήση..
Σχετικά µε τον έλεγχο του πολεοδοµικού ιστού και τις Χρήσεις Γης τα προβλήµατα
και οι συγκρούσεις εντοπίζονται στα παρακάτω :
•

Η διέλευση της παρακαµπτηρίου/ΒΟΑΚ που ‘τεµαχίζει’ τον περιαστικό χώρο
και εµποδίζει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της πόλης προς νότο (τεχνητός
φραγµός).

•

Η περιοχή νότια του παρακαµπτηρίου ΒΟΑΚ-Βρύσινας χαρακτηρίζεται: από
σχετικά περιορισµένη (λόγω ΒΟΑΚ) πρόσβαση προς Ρέθυµνο, έλλειψη
οριζόντιων (οδικών) διασυνδέσεων, ύπαρξη µικρών οικισµών και ως εκ
τούτου ανυπαρξία ‘ισχυρών’ οικιστικών κέντρων.

•

Το ισχύον ΓΠΣ δεν ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα και προοπτικές,
από άποψη οικιστικών επεκτάσεων και χρήσεων γης. Εγκρίθηκε από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ρεθύµνου η µελέτη αναθεώρησης και
επέκτασης του Γ.Π.Σ. αλλά υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση της, λόγω
των υφιστάµενων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) οι οποίες θα πρέπει να
αναθεωρηθούν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στη µελέτη αυτή εκτός των άλλων
προβλέπονται και αρκετές διατάξεις που αφορούν τις χρήσεις γης στην Παλιά
Πόλη του Ρεθύµνου.

•

Η αδυναµία των οικισµών να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο ως τοπικά
περιφερειακά κέντρα οικιστικής και αγροτικής ανάπτυξης, 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).
Μία υψηλής κλίµακας – σηµειακά εξάπλωση της αναψυχής (bar – εστιατόρια
– café) στην παλιά Πόλη του Ρεθύµνου και στο παραλιακό µέτωπο του
∆ήµου.

•

•

Το έλλειµµα των Ελεύθερων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, λόγω
του µεγάλου οικονοµικού βάρος για την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου
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(διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων, εξαγορά κοινωφελών χώρων) που έχει
µεταφερθεί στους Ο.Τ.Α., χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων.
3. Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά
Η σύγκριση των στοιχείων των απογραφών των ετών 1991 και 2001 (ΕΣΥΕ)
δείχνει αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού κατά 5127 άτοµα (από 26560 το 1991
σε 31687 το 2001) που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση κατά 20%
Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση ο πληθυσµός του ∆ήµου Ρεθύµνου
παρουσιάζεται ιδιαίτερα νεανικός, γεγονός όµως που σχετίζεται και µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών Σχολών. Στην ηλικιακή πυραµίδα ωστόσο είναι εµφανείς και
εδώ οι τάσεις για δηµογραφική γήρανση σύµφωνα µε τη γενικότερη δηµογραφική
δοµή του ελληνικού πληθυσµού
Απαιτούνται, συνεπώς, τόσο µέτρα ενίσχυσης της οικογένειας όσο και επέκταση της
φροντίδας για τους ηλικιωµένους.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 (στοιχεία ΕΣΥΕ) στο ∆ήµο Ρεθύµνου
κατοικούσαν 3474 αλλοδαποί που αντιστοιχούν στο
10.96% του µόνιµου
πληθυσµού του ∆ήµου. Η µεγαλύτερη οµάδα είναι οι αλλοδαποί αλβανικής
ιθαγένειας.
Η δηµοτική αρχή, αξιοποιώντας τις κεντρικές εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές για την ανάπτυξη των πόλεων και τη συνοχή τους µπορεί περαιτέρω να
συµβάλλει στην κοινωνική ένταξη των νέων πληθυσµών, την πλήρη κοινωνική
ενσωµάτωση µεριµνώντας για τις κοινωνικές υποδοµές που µπορούν να καλύψουν
µε ισονοµία όλους τους κατοίκους. Η αξιοποίηση αλλά και επέκταση των δράσεων
των νέων δοµών, γραφείο αλλοδαπών, ΚΕΠ, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
προγράµµατα καθώς και οι υποδοµές φροντίδας νηπίων, παιδιών και ηλικιωµένων
µπορούν να συµβάλουν στην εξυπηρέτηση όλων των δηµοτών και των µόνιµων
κατοίκων.
4. Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Σύµφωνα πάντα µε την απογραφή του 2001, το σύνολο των νοικοκυριών του
∆ήµου µας ανέρχεται σε 11.098. Σε αυτά, κυριαρχούν µε 30,2% τα µονοµελή
νοικοκυριά, γεγονός που εναρµονίζεται απόλυτα και µε το υψηλό ποσοστό
συµµετοχής των άγαµων στο σύνολο του πληθυσµού (φοιτητές). Αξίζει να σηµειωθεί
ότι το συγκεκριµένο ποσοστό είναι αισθητά µεγαλύτερο συγκριτικά τόσο µε τη Χώρα,
όσο και µε το Νοµό και την Περιφέρεια. Στις υπόλοιπες κατηγορίες νοικοκυριών η
εικόνα του ∆ήµου συνάδει µε την αντίστοιχη των υπερκείµενων επιπέδων (Νοµός,
Περιφέρεια, Χώρα).
Η πολιτιστική ζωή του ∆ήµου Ρεθύµνης είναι έντονη και οι σχετικές υποδοµές
πολλές και ποικίλες, συγκεντρωµένες κατά κανόνα στην πόλη του Ρεθύµνου
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων. Το Ρέθυµνο τιµώντας τον τίτλο που
δικαίως του έχει αποδοθεί ως "Πόλη των Γραµµάτων και των Τεχνών" υποστηρίζει
κάθε έκφραση Πολιτισµού και αποδίδει το δέοντα σεβασµό στην σπουδαία
Παράδοση του. Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, Καρναβάλι, Γιορτή κρασιού, µουσικές
παραστάσεις είναι µερικές µόνο από τις πιο αντιπροσωπευτικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που συµπληρώνονται, σε καθηµερινή βάση από την ενεργή συµµετοχή
των δεκάδων Πολιτιστικών Συλλόγων που δραστηριοποίουνται τόσο στην πόλη όσο
και στους Οικισµούς του ∆ήµου, αναδεικνύοντας κάθε µορφή τέχνης και έκφρασης.
Εντός των ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνου υπάρχουν αρκετοί χώροι που έχουν κηρυχθεί
αρχαιολογικοί, Βυζαντινά µνηµεία, Νεώτερα µνηµεία καθώς και 16 συνολικά
χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί Οικισµοί. Το παλιό αλλά εξαιρετικά διατηρηµένο
ιστορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται κάτω από τα τείχη του βενετσιάνιου κάστρου
Fortezza µε ιδιαίτερα αξιοθέατα όπως η περίφηµη Loggia του Ρεθύµνου η εκκλησία
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του Αγίου Φραγκίσκου η Κρήνη Rimondi ο Μητροπολιτικός ναός κ.α. Υπάρχουν
επίσης αρκετά τουρκικά κτίσµατα, όπως είναι το τζαµί Νερατζές, το µεγαλύτερο στην
πόλη, το τζαµί Καρά Μουσά πασά και το τουρκικό σχολείο.
Απαιτείται λοιπόν η υλοποίηση έργων για την ανάδειξη των µνηµείων , περαιτέρω
βελτίωση της προβολής των πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων του δήµου
µας, η καταγραφή και διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Υπαίθρου όπως
παλιά µονοπάτια, αλώνια, Μύλοι καθώς και η ανάληψη δράσεων για την υποστήριξη
στην υλοποίηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου που θα προβάλει τον
αρχαιολογικό πλούτο που διαθέτει ο ∆ήµος µας.
Ως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες, ο δήµος εφαρµόζει πολλά προγράµµατα
και δράσεις (Ενιαίο Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. µε πέντε παραρτήµατα σε διάφορες περιοχές
του ∆ήµου, «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
(Κ.Η.Φ.Η.), Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), κλπ). Ο ∆ήµος
διαθέτει επίσης επτά τµήµατα προσχολικής αγωγής παιδικών- βρεφικών σταθµών
(που εξυπηρετούν περί τα 400 νήπια). και το ενιαίο νοµικό πρόσωπο ΚΑΠΗ (µε
πέντε παραρτήµατα σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου ). Λειτουργούν επίσης υπό την
διαχείριση της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου ΚΕ∆ΗΡ ένας παιδικός σταθµός
στην Παλιά Πόλη Ρεθύµνου και ένας στο Τ.∆. Αρµένων.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξης στους
δηµότες. Συµβουλευτική γονέων, σχολές γονέων, συνεργασία µε σχολεία και
παιδικούς σταθµούς, ψυχολογική στήριξη ατόµων µε σοβαρές ασθένειες. Με τη
στήριξη του ∆ήµου (Υποδοµές –Κοινωνική Υπηρεσία) λειτουργεί εθελοντικό Ιατρείο
που παρέχει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας)
σε ανασφάλιστους άπορους πολίτες ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
Ωστόσο, η αυξηµένες απαιτήσεις µέριµνας και φροντίδας οι οποίες προκύπτουν
λόγω των εντονότερων κοινωνικών προβληµάτων στις αστικές περιοχές, τα
προβλήµατα ενσωµάτωσης και αποδοχής ευπαθών οµάδων από το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον καθώς και το µεγάλο οικονοµικό κόστος για τη διατήρηση των
µονάδων κοινωνικής µέριµνας, απαιτούν την ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση
των υφιστάµενων δοµών, την προώθηση της κατασκευής νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν κοινωνικές δοµές στην περιοχή που έχουν
χωροθετηθεί ήδη από το ∆ήµο, διερευνώντας και τη δυνατότητα ένταξης τους για
χρηµατοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α.
Τα θέµατα αθλητισµού στο ∆ήµο Ρεθύµνου, τα χειρίζεται ο ∆ηµοτικός Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Ρεθύµνου (∆ΑΟΡ) .Ως προς τις υποδοµές αθλητισµού ,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 (προσωρινή λειτουργία)
- Εγκαταστάσεις Βαρέων Αθληµάτων (Άρση Βαρών)
- Κολυµβητήριο/ ΝΟΡ µε κλειστή και ανοιχτή πισίνα (ιδιωτική επένδυση)
Οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες καθώς και η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών
συναντήσεων απαιτούν την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων τόσο στην
πόλη όσο και στους οικισµούς.
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Από άποψη εκπαιδευτικών υποδοµών, στην πόλη του Ρεθύµνου εδρεύουν και
λειτουργούν: εννέα (9) Σχολές/Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης1, ΤΕΙ
Μουσικολογίας, Σχολή Αστυνοµίας καθώς και 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.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο 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.
Η συνολική εικόνα του ∆ήµου, όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων,
διαφοροποιείται σηµαντικά όµως όταν επίπεδο αναφοράς γίνεται το Τοπικό
∆ιαµέρισµα. Συγκεκριµένα, µε εξαίρεση το ∆.∆. Ρεθύµνης που αντικατοπτρίζει
σχεδόν πλήρως τη γενική εικόνα του ∆ήµου, σε όλα τα υπόλοιπα Τοπικά
∆ιαµερίσµατα το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων είναι απόφοιτοι της
στοιχειώδους εκπαίδευσης ενώ τείνει στο µηδέν το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν
κάτοχοι µεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου.
Απαιτείται, συνεπώς, η ενίσχυση της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
του πληθυσµού στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής για την αντιµετώπιση και την
πρόληψη του ψηφιακού αναλφαβητισµού. Θα ήταν χρήσιµη η µελέτη καταγραφής
αναγκών ανά πληθυσµιακή οµάδα και η συγκρότηση µηχανισµού παρακολούθησης
(γραφείο πληροφόρησης).

5. Το περιβάλλον
Εντός των ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνου, υπάρχουν προστατευόµενα
οικοσυστήµατα σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες και την ελληνική νοµοθεσία
(Εθνικοί ∆ρυµοί, Βιότοποι του προγράµµατος NATURA 2000 και του προγράµµατος
CORINE καθώς και τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους) καθώς και περιοχές µε
ενδηµική χλωρίδα και πανίδα.
5.1 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον:
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, ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι), του άναρχου
1

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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τρόπου οδήγησης και της αυθαίρετης στάθµευσης. Τα φαινόµενα ηχορύπανσης
ωστόσο 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. Απαιτείται η αξιοποίηση της µελέτης (Επιχειρησιακό
Σχέδιο καταπολέµησης θορύβου του ∆ήµου Ρεθύµνου) προκειµένου να ληφθούν
αποφάσεις σχετικές µε την καταπολέµηση του θορύβου στην πόλη.
Χώροι Ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. 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 περιβάλλοντος. 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.
Ανεξέλεγκτης διάθεση λυµάτων. 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. 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.
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.
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 εκχερσώσεις, αµµοληψίες, ρύπανση κ.λπ., επηρεάζουν και τη
διατήρηση της Καρέττα.
5.2 Ύδρευση –Αποχέτευση
Τα θέµατα ύδρευσης , αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον ∆ήµο
Ρεθύµνης χειρίζεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑΡ).
Οι υδατικοί πόροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται για ύδρευση του ∆ήµου Ρεθύµνης
είναι σε γενικές γραµµές οι εξής:
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Οι πηγές της Αργυρούπολης, και της Λίµνης Κουρνά µέσω ταχυδιυλιστηρίου
στα ∆ράµια .



Γεωτρήσεις και πηγάδια (φρέατα) στον υδροφορέα του ρέµατος Πλατανιά.



∆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.

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.
Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση υδάτινου
δυναµικού, η ∆ΕΥΑΡ, προγραµµατίζει σειρά παρεµβάσεων µε σηµαντικά έργα
υποδοµής, σε όλους τους οικισµούς του Βρύσινα. Πρόκειται για την αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την τοποθέτηση νέων δικτύων για τα όµβρια,
την εγκατάσταση µικρών αυτόνοµων βιολογικών, καθώς και αγωγών µεταφοράς των
λυµάτων στο βιολογικό Ρεθύµνου. Η µελέτη για τις παρεµβάσεις χρηµατοδοτήθηκε
από το Γ΄ΚΠΣ και αποµένουν µόνο οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων το επόµενο
δίµηνο, προκειµένου το έργο να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ, ή σε
τοµεακό πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε προϋπολογισµό δαπάνης 15 εκατοµµύρια
ευρώ. Ειδικότερα το έργο επικεντρώνεται στην µεταφορά λυµάτων µε αγωγούς από
τους οικισµούς βόρεια και δυτικά του Βρύσινα στον βιολογικό Ρεθύµνου, ώστε να µην
οδηγούνται σε ρυάκια και ρέµατα, όπως υφίσταται σήµερα, ενώ στα χωριά από τη
νότια πλευρά θα τοποθετηθούν βιολογικοί. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται ότι
θα αναβαθµίσει το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Βρύσινα .
Η αξιοποίηση µέρους του υδατικού δυναµικού του ταµιευτήρα του φράγµατος
Ποταµών Αµαρίου που ολοκληρώθηκε υπό την ευθύνη του ΟΑ∆ΥΚ, προβλέπεται ότι
θα συµβάλει τα µέγιστα στο πρόβληµα διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης του
νερού που ταλαιπωρεί χρόνια την πόλη και τους οικισµούς µας. 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.. Στη συνέχεια
προβλέπεται η κατασκευή εγκατάστασης καθαρισµού νερού (ΕΚΝ). 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.
5.3 ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Τα απορρίµµατα του ∆ήµου Ρεθύµνου διατίθενται στον ΧΥΤΑ που βρίσκεται στο
∆ήµο Αµαρίου µετά από σχετική σύµβαση µε την εταιρία ΑΜΑΡΙ Α.Ε που έχει τη
διαχείριση του εν λόγω ΧΥΤΑ. Ωστόσο ο ΧΥΤΑ αυτός βρίσκεται λίγο πρίν το επίπεδο
κορεσµού του και προβλέπεται ότι δεν θα µπορεί να εξυπηρετεί όλο τον Νόµο
Ρεθύµνου σε ενάµιση µε δυο χρόνια. Στο διάστηµα αυτό, µε το θέµα της
εναπόθεσης των απορριµµάτων θα ασχοληθεί ο νέος Φορέας διαχείρισης
απορριµµάτων (ΦοΣ∆Α) µε κύρια αρµοδιότητα τη δηµιουργία νέου ΧΥΤΑ ή την
επέκταση των υφιστάµενων. Το 2015 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ο
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Περιφερειακός Σχεδιασµός της οποιαδήποτε µορφής ενός µεγάλου ΧΥΤΑ που
αναµένεται να λύσει το πρόβληµα των Νοµών Ανατολικής Κρήτης Ρεθύµνου,
Ηρακλείου και Λασιθίου.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου, όπως και το σύνολο σχεδόν των ∆ήµων του αστικού
συγκροτήµατος της Περιφέρειας, είναι µέλος του ΕΣ∆ΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Αποριµµάτων Κρήτης), που έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη
για έναν ενιαίο φορέα για την διαχείριση των απορριµµάτων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Στον ΕΣ∆ΑΚ συµµετέχουν
συνολικά 57 ∆ήµοι µέλη από τους 4 Νοµούς της Κρήτης και αποτελεί το µεγαλύτερο
φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Νησί.
Έχει ήδη εγκριθεί από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων του Νοµών Ρεθύµνου,
Ηρακλείου και Λασιθίου η συµµετοχή τους στον Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών
Απορριµµάτων ΦοΣ∆Α που θα είναι ο αρµόδιος φορέας της πρωτοβάθµιας
αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων
του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για
την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των
στερεών αποβλήτων. Επίσης όπως προαναφέρθηκε ο ΦοΣ∆Α θα ασχοληθεί µε
την εξέρευση χώρου εναπόθεσης των απορριµµάτων µέχρι την ολοκλήρωση του
Περιφερειακού Σχεδιασµού από τον ΕΣ∆ΑΚ.
Στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου, για το µήνα Ιούλιο 2009 παράχθηκαν σύµφωνα µε
τις στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας ποσότητα απορριµµάτων περίπου 2.298
τόνοι. Η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται επτά ηµέρες την εβδοµάδα . Σε αυτή την
ποσότητα θα πρέπει να προστεθούν για το µήνα Ιούλιο, 440 τόνοι ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων, τα οποία συλλέγονται χωριστά σε µπλε κάδους ανακύκλωσης (χαρτί
και αλουµίνιο) και σε κίτρινους κάδους για το γυαλί και πηγαίνουν για επεξεργασία
(ανακύκλωση – ανάκτηση) στο (Εργοστάσιο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων υλικών) που
έχει έδρα στο Νοµό Χανίων.
Ο ∆ήµος έχει προχωρήσει από το 2007 σε σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρία
Ανακύκλωσης και είναι φανερό από τα παραπάνω στοιχεία ότι η διαδικασία
ανακύκλωσης υποστηρίζεται µε θέρµη από τους κατοίκους του ∆ήµου.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου απασχολεί 21 άτοµα µόνιµο
προσωπικό, 17 Αορίστου χρόνου και 18 άτοµα µε σύµβαση (εποχιακό προσωπικό).
Το Έµψυχο δυναµικό δεν κρίνεται αριθµητικά επαρκές για την κάλυψη των αναγκών
του ∆ήµου και για το λόγο ανατίθεται σε ιδιωτική εταιρία κατόπιν διαγωνισµού, ο
οδοκαθαρισµός της πόλης.
Κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση ενός προγράµµατος πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης των κατοίκων. Ο νέος κανονισµός καθαριότητας του ∆ήµου θα
πρέπει να τύχει ευρύτατης δηµοσιοποίησης, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης την ύπαρξή
του και τις προβλέψεις του. Επίσης προβλέπεται το έτος 2010 η προµήθεια και
εγκατάσταση τηλεµατικού συστήµατος για τη διαχείριση του στόλου των
απορριµµατοφόρων που διαθέτει ο ∆ήµος προκειµένου να γίνεται καλύτερη
διαχείριση των δροµολογίων και έλεγχος της αποκοµιδής των κάδων.
6. Η τοπική οικονοµία
Ως προς την απασχόληση, σηµειώνεται ότι το σύνολο του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού του ∆ήµου ανέρχεται σε 14297 άτοµα (ήτοι 45,12% του πληθυσµού)
βάση απογραφής ΕΣΥΕ (2001).
Ως προς τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους τρεις παραγωγικούς τοµείς
σηµειώνεται ότι ο Πρωτογενής τοµέας φτάνει µόλις το 4,8%, ο ∆ευτερογενής τοµέας
το 20,20 % και ο Τριτογενής τοµέας το 67,10% .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
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Ως προς τα ποσοστά ανεργίας το ποσοστό (8,83%) σε επίπεδο ∆ήµου είναι
αισθητά µικρότερο από τον αντίστοιχο εθνικό µέσο 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 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%. (ΕΣΥΕ 2001)
Κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσεων για την υποστήριξη της
απασχολισιµότητας ευαίσθητων οµάδων (ΑΜΕΑ, γυναίκες, µονογονεϊκές οικογένειες
κλπ) µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η ενίσχυση των
αναγκαίων µετασχηµατισµών προς την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
(προγράµµατα κατάρτισης και εξιδείκευσης στις νέες τεχνολογίες και την
πληροφορική) καθώς και δράσεις που ενθαρρύνουν την καινοτοµία και τις
επενδύσεις στον τόπο µας (ιδιωτικά και δηµόσια ευρυζωνικά δίκτυα, επενδύσεις στα
έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.α.).

7. Κυκλοφορία – Στάθµευση
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 άξονες αυτοί είναι ο Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), η Παλαιά Εθνική
Οδός (ΠΕΟ), η Επαρχιακή Οδός Ρέθυµνο – Αγία Γαλήνη (Μεσσαρά) και η
Επαρχιακή Οδός Αµαρίου.
Εντός της πόλης του Ρεθύµνου παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα καθώς
και έλλειψη χώρων στάθµευσης που τις περισσότερες φορές οδηγεί σε παράνοµη
στάθµευση παρά το κράσπεδο των οδών µε αποτέλεσµα την παρακόλληση της
κυκλοφορίας.
Απαιτείται λοιπόν η λήψη µέτρων όπως επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης,
επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων και κίνητρα για την µετακίνηση των πολιτών
εντός της πόλης µε το ποδήλατο, η ολοκλήρωση του σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας
που εκπονείται (έχει εγκριθεί η Α Φάση της) και η εφαρµογή του στην λήψη
αποφάσεων για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού της πόλης γενικότερα.
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 σε
χώρο συγκέντρωσης και αναψυχής , µε αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα τελεί υπό
την έγκριση του ∆ήµου Ρεθύµνου.

8. Το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου
8.1. Τα Οικονοµικά του ∆ήµου
Ο ∆ήµος τα τελευταία δύο χρόνια ελέγχει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό το ύψος των
εσόδων του και έχει τη δυνατότητα να προγραµµατίσει αντίστοιχα έξοδα. Κατά τα έτη
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2008 και 2009 τα περισσότερα εισπραχθέντα έσοδα βελτίωσαν τις αποδόσεις τους,
ουσιαστικά ο δήµος κινήθηκε µε βάση τις πραγµατικές του δυνατότητες και
εισπρακτικά βελτίωσε τις επιδόσεις του σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Η
οικονοµική διαχείριση του δήµου κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το 52,1% των
εξόδων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, την τελευταία τριετία (2006, 2007,2008),
αφορά λειτουργικές δαπάνες, το 23,9 % αφορά πληρωµές παρελθόντων ετών
(κυρίως σε επενδύσεις) και το 24 % κατευθύνθηκε αποκλειστικά στις επενδύσεις Το
υψηλό ποσοστό των εξόδων για επενδύσεις αποτυπώνει την προτεραιότητα που έχει
θέσει ο ∆ήµος Ρεθύµνου στις τοπικές υποδοµές και στόχος είναι να αυξηθεί το
ποσοστό αυτό και να µειωθούν αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος εφαρµόζει το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (Γενική Λογιστική) , το
οποίο τηρείται σωστά και η λειτουργία της οικονοµικής Υπηρεσίας είναι
ικανοποιητική. Οι αδυναµίες που παρατηρούνται, οφείλονται κυρίως στην
καθυστέρηση εκταµίευσης ορισµένων επιχορηγήσεων καθώς και στην
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών είσπραξης που προβλέπονται από τη σχετική
νοµοθεσία.
Οι επενδύσεις χρηµατοδοτούνται κυρίως από επιχορηγήσεις (τακτικές και µη), από
δάνεια και ίδιους πόρους και το µελλοντικό τους ύψος θα εξαρτηθεί άµεσα από τη
συµµετοχή του ∆ήµου στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α και στα
υπόλοιπα τοµεακά προγράµµατα. Μέχρι σήµερα, έχει γίνει πολύ καλή εκµετάλλευση
και αξιοποίηση των εθνικών – ευρωπαϊκών προγραµµάτων και επιχορηγήσεων. Η
Οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου έχει περιθώρια βελτίωσης µε την εντατικοποίηση
των διαδικασιών ελέγχων καθώς και µε την ενεργοποίηση όλων των µηχανισµών
είσπραξης των βεβαιωµένων εσόδων όπως προβλέπονται από την Νοµοθεσία.
8.2. ∆ιοικητικά Χαρακτηριστικά του ∆ήµου
Μια αρχική εκτίµηση που απορρέει από την ∆ιοίκηση σχετικά µε την επάρκεια
στελέχωσης των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι
ότι το προσωπικό που εργάζεται σήµερα στο σύνολο των υπηρεσιών του, καλύπτει
σε σηµαντικό βαθµό τις ανάγκες για την εύρυθµή λειτουργία του Φορέα: Μεµονωµένα
σε ορισµένα Νοµικά Πρόσωπα, απαιτούνται επιπλέον προσλήψεις για την εύρυθµη
λειτουργία τους.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Οι Επιχειρήσεις του ∆ήµου Ρεθύµνου είναι:
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύµνης (∆.Ε.Υ.Α.Ρ.).
Αντικείµενο της επιχείρησης 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 .
2. Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνου (Κ.Ε.∆Η.Ρ.). Κύριες
αρµοδιότητες βάση του καταστατικού της είναι η οργάνωση λειτουργιών,
δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς
κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισµού και
αθλητισµού, Περιβάλλοντος, η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων
έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και η
ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης . Επίσης η Κοινωφελής
επιχείριση έχει τη διαχείριση του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Παλιάς Πόλης
και του Τ.∆. Αρµένων που η λειτουργία τους συγχρηµατοδοτείται από
Ευρωπαικά Προγράµµατα.
3. Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης που προέκυψε από
τη συγχώνευση της Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης «Κέντρο Σύγχρονης
Εικαστικής ∆ηµιουργίας» και της επίσης Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
«∆ηµοτικό Θέατρο».Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας
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Ρεθύµνου, πρόσφατα µετονοµάστηκε σε «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κρήτης». Το νέο σχήµα περνά στην οικονοµική ευθύνη του ∆ήµου Ρεθύµνου
αφού µετατράπηκε σε Κοινωφελή επιχείρηση.
Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη ξεκίνησε τη το 1992, µε προίκα τη συλλογή έργων
Ελλήνων καλλιτεχνών της δηµοσιογράφου και τεχνοκριτικού Μαρίας
Μαραγκού και του συζύγου της. Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας άρχισε τη λειτουργία του το 1995, µε σύµβαση ανάµεσα στον
δήµο της πόλης και το υπουργείο Πολιτισµού.
Εξελίχθηκε στον πιο δηµιουργικό οργανισµό του ∆ικτύου εικαστικών κέντρων
του ΥΠΠΟ, ενός θεσµού που σταδιακά ατόνησε. Στο Ρέθυµνο όµως, στη
διάρκεια αυτών των χρόνων, οργανώθηκαν 88 εκθέσεις, µονογραφικές και
θεµατικές, και αναπτύχθηκαν προγράµµατα και συνεργασίες µε αντίστοιχους,
και όχι µόνο, φορείς, ελληνικούς και ξένους.
Οι οικονοµικές περικοπές, µερικές αρχικά, ολικές στη συνέχεια, και η
αδιαφορία του ΥΠΠΟ έφεραν το Κέντρο προ αδιεξόδου. Τη λύση έδωσε
πρόσφατα ο ∆ήµος Ρεθύµνου, αποφασίζοντας τη χρηµατοδότησή του µε
250.000 ευρώ ετησίως. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ξεκινά τη νέα
πορεία του σε µεγαλύτερο και ενιαίο χώρο 1.000 τ.µ., ύστερα από ενοποίηση
του παλιού (ενετικό κτίσµα, από τους πρώτους βιοµηχανικούς χώρους της
Κρήτης - εργοστάσιο σαπουνιού) µε διπλανό κτίριο, µε χρηµατοδότηση από
το 3ο ΚΠΣ.
Η επιχείρηση 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
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ολοκληρώνεται µε την έκδοση
καταλόγων και άλλων εντύπων εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού χαρακτήρα.
Παράλληλα από το 1995 µε ευθύνη του Φορέα λειτουργούν εικαστικά
εργαστήρια. Στις αρµοδιότητες της κοινωφελούς επιχείρησης είναι και η
διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων καθώς επίσης και δράσεις στους
τοµείς Πολιτισµού και Κοινωνικής προστασίας.
Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύονται από
Ρεθύµνου είναι :

το ∆ήµο

1. Ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ρεθύµνου (∆.Α.Ο.Ρ.) που 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
2. Το Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο Κ.Α.Π.Η. που λειτουργεί µε πέντε
παραρτήµατα 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 καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
3. Το Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί»
περιλαµβάνει επτά (7) τµήµατα προσχολικής αγωγής µε κύριους στόχους,
στη φύλαξη, φροντίδα και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών µε εργαζόµενους
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γονείς, 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, καθώς και στην εξάλειψη κατά το δυνατόν των διαφορών
που τυχών προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό
επίπεδο των γονέων τους
4. Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική – ∆ηµοτικό Ωδείο Ρεθύµνης που µε τη
λειτουργία της αποσκοπεί στη διάδοση της Μουσικής Τέχνης σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις, την παροχή µουσικής εκπαίδευσης και τη µουσική κάλυψη
εκδηλώσεων του ∆ήµου . Αποδέκτες των υπηρεσιών της ∆ηµοτικής
Φιλαρµονικής – ∆ηµοτικού Ωδείου είναι οι µαθητές της, οι Υπηρεσίες του
∆ήµου , η Νοµαρχία , η Εκκλησία και λοιποί φορείς της πόλης ) .
5. Το Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία « ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ » που µε τη λειτουργία του αποσκοπεί 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, στην παροχή κινήτρων στους νέους µε
µουσικό ταλέντο να ασχοληθούν µε την ποιοτική µουσική, στην οργάνωση
πολιτιστικών και µορφωτικών ανταλλαγών µε παρόµοια µουσικά σύνολα σε
διαδηµοτικό και διακρατικό επίπεδο.
6. Το Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ» που µε τη λειτουργία του αποσκοπεί στην αξιοποίηση και
προβολή της Ελληνικής δηµοτικής και έντεχνης µουσικής καθώς και στην
καλλιτεχνική εκπροσώπηση και προβολή της πόλεως του Ρεθύµνου σε
µουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και διαγωνισµούς, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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 και
συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.
9. Ψηφιακή Σύγκλιση
Στα πλαίσια της αναβάθµισης των υφιστάµενων υποδοµών του ως διοικητικού
οργανισµού, ο ∆ήµος Ρεθύµνου υλοποιεί αρκετά έργα στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του ΠΕΠ Κρήτης.
Με τα έργα αυτά προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
και τις επιχειρήσεις που θα βελτιώσουν τις συναλλαγές τους µε το δήµο και θα
βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους. Ο ∆ήµος Ρεθύµνου παρέχει ηλεκτρονικές
υπηρεσίες προς τους Πολίτες µέσω της ∆ικτυακής του Πύλης που σχεδιάζει να τη
διευρύνει στο άµεσο µέλλον και µε νέες υπηρεσίες. Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
των κατοίκων ισχυροποιεί τον εµπλουτισµό των εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Τα
κυριότερα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο ∆ήµο είναι:
«Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Ρεθύµνου» 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.
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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 στο
άµεσο µέλλον 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
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 .
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009 αλλά εκκρεµεί η σύσταση του φορέα
διαχείρισης του , ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και θα παρέχει τις
υπηρεσίες του και σε ιδιώτες µε κοστοστρεφή τρόπο προκειµένου να καλύπτονται τα
έξοδα συντήρησης και επέκτασης του. Λόγω του ότι ανάλογα δίκτυα έχουν
κατασκευαστεί και σε άλλους µεγάλους ∆ήµους της Κρήτης, η διαχείριση
προβλέπεται να γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας µέσω της σύστασης ∆ιαδηµοτικής
Εταιρίας . Σε κάθε περίπτωση µέχρι το τέλος του έτους 2010 θα έχει συσταθεί ο
Φορέας ∆ιαχείρισης και το δίκτυο θα τεθεί σε λειτουργία.
«Προµήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισµού και επέκταση
πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου
Ρεθύµνου».Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε 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 και δηµοσιοποίησης των 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. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του έτους 2008 και
βρίσκεται σε λειτουργία.
«Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον του ∆ήµου Ρεθύµνου για παροχή υπηρεσιών
στον Πολίτη και στις επιχειρήσεις» 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.
Παρέχεται η ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηµοτών για τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τις υπηρεσίες για την έκδοση των
κυριότερων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων , 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,
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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 . Το έργο ολοκληρώθηκε τον
Απρίλιο του έτους 2009 και βρίσκεται σε λειτουργία εκτός της υπηρεσίας on –line
πληρωµών βεβαιωµένων τελών που θα τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέµβριο του2009.
«Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνου»
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. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2008 και βρίσκεται
σε λειτουργία.

«Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη δηµιουργία Τοπικού Κέντρου
Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο του ∆ήµου Ρεθύµνου». Στόχος του έργου είναι η
δηµιουργία ενός χώρου ελεύθερης προσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και
τους επισκέπτες του ∆ήµου. Το τοπικό Κέντρο πρόσβασης στο διαδίκτυο
ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2007 και λειτουργεί στο Πολιτιστικό – Πνευµατικό
Κέντρο ∆. Ρεθύµνης «Γεώργιος Αντρέα Σµαραγδάκης» στην Οδό Ελ. Βενιζέλου 20.
«Αξιοποίηση των ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών». 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 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. Το έργο βρίσκεται στη φάση κατακύρωσης µετά τη
σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου στοχεύει για την επόµενη περίοδο τα εξής:
• Αξιοποίηση των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. 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.
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•

•

•

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 εξειδικευµένο προσωπικό Πληροφορικής.
Αξιολόγηση της υπάρχουσας και ανασχεδιασµός της υπολογιστικής και δικτυακής
υποδοµής µε βάση και τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθµιση των εφαρµογών
λογισµικού.

10. Όραµα, στρατηγική και αναπτυξιακές προτεραιότητες για το ∆ήµο
Ρεθύµνου
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο προφίλ του ∆ήµου και παρουσιάστηκαν
περιληπτικά στις προηγούµενες σελίδες, καθώς και οι αρχικές προτάσεις που
περιλαµβάνει το πλήρες κείµενο της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
του ∆ήµου είναι το αποτέλεσµα επεξεργασίας µιας πολύµηνης διαδικασίας.
Προκειµένου να αναλυθεί διεξοδικά η υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή µας,
εργάστηκε σκληρά µια οµάδα αιρετών και στελεχών του ∆ήµου. Η οµάδα αυτή
κατάρτισε και διακίνησε ένα εκτενές ερωτηµατολόγιο σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς
(Νοµικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις) του ∆ήµου και στη συνέχεια επεξεργάστηκε τις
απαντήσεις του ερωτηµατολογίου. Στην διαδικασία αυτή συνεργάστηκε στενά µε τους
Προϊστάµενους των υπηρεσιών του ∆ήµου, τους εκπροσώπους των Ν.Π.∆.∆. και
των Επιχειρήσεων και συµµετείχε σε εβδοµαδιαίες συσκέψεις που αφορούσαν
θεµατικές συζητήσεις επί των προβληµάτων και των προοπτικών του ∆ήµου.
Το αποτέλεσµα όλης αυτής της εργασίας είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση
για τον στρατηγικό σχεδιασµό της ανάπτυξης του ∆ήµου η οποία περιλαµβάνει
συγκεκριµένες δράσεις-έργα. Τα έργα αυτά αποτελούν πρόταση της συγκεκριµένης
οµάδας των στελεχών και δεν αποτελούν δέσµευση για τη ∆ηµοτική Αρχή. Το τελικό
κείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τα έργα που θα συµπεριληφθούν θα
πρέπει να είναι το αποτέλεσµα του συγκερασµού των προτάσεων των πολιτών, των
αιρετών και των στελεχών του ∆ήµου .
Η ∆ηµοτική Αρχή, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσχερειών, αλλά και των
δυνατοτήτων και ευκαιριών του ∆ήµου, έχει ως όραµα τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ∆ηµοτών και των επισκεπτών µέσω της διαφύλαξης και αναβάθµισης των
περιβαλλοντικών πόρων αλλά και µέσω κατάλληλων πολεοδοµικών και
κυκλοφοριακών παρεµβάσεων. Μέσα από την ενθάρρυνση της χρήσης του
ποδηλάτου αλλά και των µετακινήσεων πεζή για σύντοµες σχετικά διαδροµές, της
υλοποίησης εκτεταµένων πεζοδροµήσεων και κατασκευής ποδηλατοδρόµων, µέσα
από την διαµόρφωση θελκτικών χώρων κοινωνικής συνεύρεσης και αναψυχής, ο
∆ήµος Ρεθύµνου προωθεί ένα µοντέλο λειτουργίας της πόλης που περιορίζει τις
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και ενθαρρύνει έναν ηπιότερο και κοινωνικότερο
τρόπο ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν και οι πολύπλευρες κοινωνικές,
αθλητικές και πολιτισµικές δράσεις του ∆ήµου που προσανατολίζονται στο όραµα
ενός ∆ήµου µε ταυτότητα και ποιότητα ζωής.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου θέλει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, να
συµβάλει αποφασιστικά στην προστασία του κλίµατος µέσα από την χρήση ήπιων
µορφών ενέργειας (ή την εξοικονόµησή της).
Τέλος, ο ∆ήµος Ρεθύµνου θέλει να παραµείνει ένας ∆ήµος που διακρίνεται για
την κοινωνική του ευαισθησία και την υλοποίηση προγραµµάτων που καλύπτουν
όλες τις κατηγορίες ανθρώπων που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες.
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Είναι προφανές ότι η εκπλήρωση του οράµατος της ∆ηµοτικής Αρχής προϋποθέτει
την συστηµατοποιηµένη κινητοποίηση όλων των πόρων και δυνατοτήτων του ∆ήµου,
καθώς και την ενεργό συµµετοχή και εγρήγορση των πολιτών.

Στρατηγικός Σχεδιασµός
Ο στρατηγικός σχεδιασµός του ∆ήµου αναλύεται σε άξονες και µέτρα, τα οποία
εξειδικεύονται και αρθρώνονται περαιτέρω σε γενικούς στόχους και αυτοί µε τη σειρά
τους σε δράσεις: Οι βασικοί άξονες οι οποίοι αναλύονται παρακάτω είναι:
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Λαµβάνοντας υπόψη το περιορισµένο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη
λήξη της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου, τη ρεαλιστικότητα που επιθυµεί η
∆ηµοτική Αρχή να προσδώσει στο σχεδιασµό της και το χρόνο που απαιτείται για την
ωρίµανση των προβλεπόµενων δράσεων (µελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
κοινωνική συναίνεση, πηγές χρηµατοδότησης) δεν είναι δυνατόν να ωριµάσουν και
να ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό κείµενο του
επιχειρηµατικού σχεδίου. Για το λόγο αυτό στο τέλος κάθε µέτρου, αναφέρουµε τις
δράσεις που θεωρούµε ότι είναι εφικτή η υλοποίηση τους µέχρι το τέλος του έτους
2010. Παράλληλα για τις υπόλοιπες δράσεις όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά τη
λήξη της διαβούλευσης, θα προχωράνε όλες οι απαιτούµενες ενέργειες ωρίµανσης
τους έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο υλοποίησης της επόµενης δηµοτικής
περιόδου.

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. 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
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αναφορικά µε την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και
την ανάπλαση των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων.
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 . Οι ∆ράσεις που προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι το
τέλος της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου είναι:
• Έγκριση της αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ.
• Προώθηση απ ευθείας αγοράς ή απαλλοτριώσεων οικοπέδων και
ρυµοτοµούµενων εκτάσεων για την κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων,
Σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
• Ολοκλήρωση µελέτης πολεοδόµησης των Οικισµών Αρµένων , Χρωµοναστηρίου,
Ρουσσοσπιτίου (Βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των γεωλογικών µελετών από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε).
• Ανάπλαση Πλατείας Μητροπόλεως
• Ανάπλαση Οδών ∆ηµακοπούλου –Γερακάρη
• Ανάπλαση της Οδού Αποστολάκη
• Επέκταση της ανάπλασης της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην Περιοχή Περιβολίων.
• Ανάπλαση του παραλιακού µετώπου από το ύψος της Μαρίνας µέχρι το Ενετικό
Λιµάνι (επέκταση του υφιστάµενου έργου ανάπλασης)
• Ολοκλήρωση και παραλαβής της µελέτης ανάπλασης Παλαιάς Εθνικής Οδού
(Ανατολικά µέχρι το Ξηροκάµαρο και ∆υτικά µέχρι το Στρατόπεδο)
• Ολοκλήρωση και παραλαβή της µελέτης Ανάπλασης Κριάρη –Κουρµούλη
• ∆ιάνοιξη Περιφερειακού ∆ακτυλίου Βρύσινα (Τµήµα Αγιος Ευστράτιος –
Χροµοναστήρι)
• Μελέτη Οριοθέτησης Ρεµάτων , διατήρησης φυσικού τοπίου, Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προστασία τους.
• Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των οργανωµένων χώρων πρασίνου και
παιδικών χαρών (∆ηµοτικός Κήπος, πλατείες κ.α.)
• ∆ιάνοιξη των βασικότερων δρόµων του σχεδίου πόλεως µε παράλληλη κατασκευή
πεζοδροµίων
• ∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου λιµενολεκάνης (έµπροσθεν Λαβυρίνθου) σε
χώρο αναψυχής περιπάτου , αθλητισµού
• ∆ηµιουργία νέων κοινοχρήστων WC και ορθολογική διαχείριση των υφιστάµεων και
παράλληλη ανάθεση της λειτουργίας τους σε ιδιώτη
• Αξιοποίηση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών του ∆ήµου για την
συνολική αποτύπωση του σχεδίου πόλεως , των πράξεων εφαρµογής κλπ
• Ολοκλήρωση Πλακοστρώσεων στην Παλιά Πόλη Ρεθύµνου
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 . Οι ∆ράσεις που προβλέπεται να
ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου είναι:
• Ανάθεση της επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής µελέτης.
• Επίσπευση της διαδικασίας ανάδειξης επενδυτή για την κατασκευή του
υπόγειου χώρου στάθµευσης στο Οικόπεδο των 4ων Μαρτύρων και της
πλατείας .
•
•
•

Ολοκλήρωση και παραλαβή της µελέτης βιώσιµης κινητικότητας
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.
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•
•
•

∆ηµιουργία εξειδικευµένου ∆ηµοτικού Γραφείου σχεδιασµού και διαχείρισης
κυκλοφοριακών θεµάτων.
Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων και δράσεις ενθάρρυνσης των
πολιτών στη χρήση ποδηλάτου.
Κατασκευή και εξασφάλιση βατότητας πεζοδροµίων και για ΑΜΕΑ.

Μέτρο 1.3: Ύδρευση – Αποχέτευση: αφορά όλες τις δράσεις της ∆ΕΥΑΡ καθώς και
τις δράσεις αντιπληµµυρικών υποδοµών.
• Βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων ύδρευσης- αποχέτευσης πόλης
Ρεθύµνου και οικισµών.
• Ενοποίηση – αναβάθµιση και επέκταση συστήµατος τηλεποπτείας –
τηλεχειρισµού αντλιοστασίων – δεξαµενών δικτύου ύδρευσης , αντλιοστασίων
αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων εφόσον εγκριθούν
και χρηµατοδοτηθούν προτάσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ
• Αποτύπωση , ηλεκτρονική αρχειοθέτηση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης –
αποχέτευσης εφόσον εγκριθούν και χρηµατοδοτηθούν προτάσεις που έχουν
υποβληθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
• Ανάληψη δράσεων για αύξηση των εσόδων της επιχείρησης.
• Επέκταση και αναβάθµιση των Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισµού
Ρεθύµνου (εφόσον εκταµιευτεί η εγκεκριµένη χρηµατοδότηση) .
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.
• Εγκατάσταση τηλεµατικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων.
• ∆ηµιουργία σύγχρονου σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων και
παράλληλη αγορά τράκτορα και press-container.
• Εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών .
• Μεταφροντίδα αποκατεστηµένου ΧΥΤΑ στην Περιοχή του Μαρουλά.
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 και συγκεκριµένα:
• Οργάνωση των συνεργείων έργων µε αυτεπιστασία που εκτελεί ο ∆ήµος
• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος αναφοράς –καταγραφής των
προβληµάτων και καταγγελιών των πολιτών και ενηµέρωση των.(Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση)
• Συντήρηση και επισκευή υποδοµών σχολικών κτιρίων του ∆ήµου
• 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
• Συντήρηση και επέκταση δικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού (Ολοκλήρωση
δηµοτικού Φωτισµού Παλιάς Πόλης, Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στους
υπό ανάπλαση δρόµους και πλατείες του ∆ήµου)
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
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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 και συγκεκριµένα:
• 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)
• Μεταστέγαση Παιδικού Σταθµού σε κτίριο στα Καστελλάκια
• Βελτίωση προσβασιµότητας σε δηµόσιους χώρους και δηµοτικά κτίρια
• Εκπόνηση της µελέτης για τη δηµιουργία Νέου Κ.Α.Π.Η και στέγαση
κοινωνικών δράσεων σε οικόπεδο στην επέκταση της Οδού Μαρκέλου (Κ.Φ.)
• Εκπόνηση µελέτης για κατασκευή νέου Κ.Α.Π.Η. σε δηµοτικό οικόπεδο στην
περιοχή της Καλλιθέας.
• Συνεργασία µε τη Ν.Α. για τη λειτουργία σε νέο κτίριο του Εθελοντικού
Ιατρείου που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε
άπορους ή ανασφάλιστους πολίτες ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
Μέτρο 2.2: Ισότητα και Κοινωνική Ενσωµάτωση: Το µέτρο αφορά όλες τις
δράσεις που εξασφαλίζουν την κοινωνική ενσωµάτωση ευπαθών κατηγοριών
πολιτών, την επιδοµατική πολιτική, τις συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες,
καθώς και όλες τις δράσεις που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων.
• Βελτίωση Προσβασιµότητας σε δηµόσιους χώρους και δηµοτικά κτίρια
• Οργάνωση ενηµερωτικού προγράµµατος για Σχολές Γονέων
• ∆ηµιουργία Συµβουλευτικού Σταθµού στο ∆ήµο Ρεθύµνου και Κέντρου
εκπαίδευσης Ενηλίκων σε άµεση εξάρτηση µε την πρόσληψη προσωπικού
από την Κοινωνική Υπηρεσία.
• ∆ιοργάνωση µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς σε
συνεργασία µε το σύλλογο Εκπ/κών Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνης
• ∆ηµιουργία κέντρου υποστήριξης γυναικών (ενηµέρωση και στήριξη
γυναικών)
Μέτρο 2.3: Πολιτισµός: Το µέτρο αφορά δράσεις σχετικές µε πολιτιστικές υποδοµές,
πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής
κληρονοµιάς.
• Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και µνηµείων των οικισµών και των Τοπικών
διαµερισµάτων του ∆ήµου
• Ενίσχυση και αναβάθµιση των δράσεων του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής
∆ηµιουργίας – ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις»
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Ολοκλήρωση της Φωτογραµµοµετρικής µελέτης για την αποτύπωση των
τειχών του Φρουρίου Φορτέτζα µε σκοπό την ένταξη του έργου της
αποκατάστασης των τειχών στο ΕΣΠΑ.
Ενίσχυση της δράσης του Κ.Ε.∆Η.Ρ. σαν ενιαίου Φορέα Πολιτιστικής
Ανάπτυξης.
Αναβάθµιση των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, Αναγεννησιακού Φεστιβάλ
και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και σύνδεση τους µε την τοπική
απασχολησιµότητα.
Καταγραφή Πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα στους οικισµούς
και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου και ανάδειξη τους.
Αναβάθµιση της γιορτής Κρασιού σε νέα µορφή µε έκθεση των τοπικών
τυποποιηµένων προϊόντων
Υλοποίηση προγράµµατος για Ηλεκτρονική Ξενάγηση σε µνηµεία της πόλης
και ιστορικά κτίρια µέσω τρισδιάστατης εικόνας και διαδραστικές διαδροµές
στο Ιστορικό Κέντρο (εικονική πόλη) εφόσον εγκριθεί και χρηµατοδοτηθεί η
πρόταση του ∆ήµου από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

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.
• Ετήσια οργάνωση ανοικτής µαζικής αθλητικής εκδήλωσης
• Αναβάθµιση πρωταθληµάτων δηµοτικών σχολείων (Μπάσκετ, Ποδοσφαίρου)
• Ανάληψη διοργάνωσης πρωταθλήµατος beach volley και συναφών µε την
παραλία αθληµάτων.
• Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων µικρών αθλητικών χώρων
στους οικισµούς του ∆ήµου
• Κατασκευή ξηρού γηπέδου στο ∆ΑΚ Γάλλου για ποδόσφαιρο και ρίψεις
• Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο βόρειο τµήµα του ∆ηµοτικού
Κλειστού Γυµναστηρίου(αίθουσα ενδυνάµωσης- ιατρείο- φυσικοθεραπευτήριο
– αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- γραφεία ∆.Α.Ο.Ρ.)
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.
•

Απόκτηση ακινήτου για κατασκευή Γυµνασίου –Λυκείου στον Κουµπέ
(Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑ και ∆άνειο ∆ήµου)

•

Απόκτηση ακινήτου για κατασκευή Αθλητικού Γυµνασίου –Λυκείου στην
περιοχή του Τιµίου Σταυρού (ακίνητο Χ.Ε.Ν.)

•

Ωρίµανση µελετών και αδειοδοτήσεων για την κατασκευή 6θέσιου ∆ηµοτικού
Σχολείου στο Τ.∆. Ρουσσοσπιτίου µε χρηµατοδότηση από τον Ο.Σ.Κ.

•

Ωρίµανση µελετών και αδειοδοτήσεων για την κατασκευή νηπιαγωγείου µε
χρηµατοδότηση από τον Ο.Σ.Κ.

•

Εκτέλεση έργων για τη Συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων µετά την έγκριση
της χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ.

•

Βελτίωση των υφιστάµενων αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών στους
αύλειους χώρους των σχολείων και δηµιουργία νέων

•

Ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία µε το Τοπικό Συµβούλιο Νέων για την
ενεργοποίηση της Νεολαίας του ∆ήµου, τον εντοπισµό, την ανάδειξη και την
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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

•

Συµβολή του ∆ήµου σε δράσεις που αποσκοπούν στον επαγγελµατικό
προσανατολισµό στα σχολεία του ∆ήµου.

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 υλοποιηθούν 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 δράσεις για την ενίσχυση
της απασχόλησης.
• Αξιοποίηση των προγραµµάτων ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση
του Ο.Α.Ε.∆.
• Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του ∆ήµου στο τµήµα Εύρεσης εργασίας
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.
• Προώθηση δράσεων που προάγουν την καινοτοµία στο ∆ήµο µέσω
ευρωπαϊκών προγραµµάτων
• Μέτρα υποστήριξης τοπικών προϊόντων
• Μέτρα για την Ανάδειξη και προώθηση της κρητικής διατροφής και των
κρητικών προϊόντων γενικότερα
• Προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής του ∆ήµου
Μέτρο3.3: Τουρισµός:Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στη
βελτίωση του Τουριστικού προϊόντος και τη δηµιουργία κατάλληλων τουριστικών
υποδοµών.
• 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
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την αξιοποίηση των εµπειριών τους και την κατάθεση προτάσεων για την
σύνταξη ολοκληρωµένου τουριστικού marketing plan.
∆ιαρκή λειτουργία επιτροπής Τουρισµού.
∆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 εφόσον εγκριθεί η πρόταση που θα
υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Προβολή µνηµείων και ιστορικών κτιρίων µε κατάλληλες ξενόγλωσσες
πληροφοριακές πινακίδες
∆ηµιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού (DVD) για την τουριστική
προβολή του ∆ήµου.
Παρεµβάσεις στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα (επέκταση θεάτρου Ερωφίλη,
προσβάσεις ΑΜΕΑ, πληροφοριακή σήµανση)
Αξιοποίηση υφιστάµενης µελέτης για την ανάδειξη των Φαραγγιών (πράσινες
διαδροµές)
∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την προσέλευση κρουαζιερόπλοιων στη
µαρίνα Ρεθύµνου
Ανάπτυξη δοµών για µαθητικό τουρισµό µε προγράµµατα ξενάγησης και
έντυπο υλικό προβολής
Ανάπτυξη προγραµµάτων τουρισµού για Πολιτικούς Γάµους

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.
• 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
• 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.
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•

Εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας

•

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 εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού.

•

•
•
•
•

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.
• Υποστήριξη του συστήµατος επικοινωνίας του ∆ηµότη µε το ∆ήµο µέσω
email, τηλέφωνο, διαδίκτυο.
• Αξιοποίηση και επέκταση των δράσεων της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του
∆ήµου για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις 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 .
• Ανάπτυξη λογισµικού για την Παρακολούθηση δηµοσίων έργων (φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο).
• Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης 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 .
• 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.
• Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου που
δεν προβλέπονταν στην αρχική µελέτη και διερεύνηση του τρόπου
διαχείρισης του για την βιωσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα του.
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.
• Αύξηση εσόδων µέσω µηχανισµών είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών προς το
∆ήµο και τη ∆.Ε.Υ.Α.Ρ.
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•
•
•
•

Πολιτική ρύθµισης χρεών προς τους οφειλέτες του ∆ήµου για την
αποτελεσµατική είσπραξη τους.
Τοπογραφική και Οικονοµική αποτύπωση όλων των ακινήτων του ∆ήµου
Εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων
(τεχνικός ασφαλείας)
Συντήρηση µηχανολογικών ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών
υποδοµών ∆ηµαρχείου (κλιµατιστικά, ανελκυστήρας , computer room κλπ)

Μέτρο 4.5: Ευταξία πόλης- Πολιτική Προστασία: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει
δράσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της ευταξίας στην πόλη.
• Επιβολή αυστηρών µέτρων για τον περιορισµό της κυκλοφορίας στον
δακτύλιο της παλιάς πόλης και στους χαρακτηρισµένους πεζόδροµους.
• Ενεργοποίηση και ενίσχυση της «γειτονιάς» και της αίσθησης ασφάλειας του
∆ηµότη
• Βελτίωση των µηχανισµών αντιµετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια
• Βελτίωση και ενίσχυση του Γραφείου πολιτικής προστασίας του ∆ήµου.
• Υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων εθελοντισµού
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.
• ∆ηµιουργία Γραφείου Προγραµµατισµού και Συνεργασιών στο ∆ήµο.
• Εκπόνηση ετήσιας ερευνητικής µελέτης για τη ∆ιάγνωση και Καταγραφή των
κοινωνικών αναγκών του ∆ήµου.
• 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 µε άλλους Ο.Τ.Α. του Νοµού για την πολιτική προστασία
• Συνεργασία µε γειτονικούς Ο.Τ.Α για την εξέρευση προσωρινής λύσης για την
απόθεση των απορριµµάτων µέχρι τη δηµιουργία του Νέου Χώρου διάθεσης
απορριµµάτων από τον ΕΣ∆ΑΚ.
• Συνεργασία µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονοµική
ανάπτυξη.
• Συµµετοχή του ∆ήµου Ρεθύµνου στο ∆ίκτυο Ψηφιακών ∆ήµων Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου µε σκοπό την εξέρευση της βέλτιστης λύσης στη διαχείριση
των δικτύων οπτικών ινών και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στον
τοµέα των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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.
• ∆ηµιουργία χώρου εργασίας αιρετών στο κτίριο του ∆ηµαρχείου 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 των αιρετών σε θέµατα αξιοποίησης τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
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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 η
αρµοδιότητα εκτέλεσής τους ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς (τοπικούς ή µη).
• ∆ηµιουργία Νέου Νοσοκοµείου
• Βελτίωση υποδοµών Εµπορικού Λιµένα και Μαρίνας Ρεθύµνου.
• Υπογείωση δικτύου ∆ΕΗ στην παλιά πόλη Ρεθύµνου.
• Λειτουργία Φράγµατος Ποταµών
• ∆ηµιουργία Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων στο Παν/µιο Κρήτης
• ∆ηµιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου
• Κατασκευή Αστυνοµικού Μεγάρου.

Μετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης, η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα έργου
που έχει την ευθύνη σύνταξης του επιχειρησιακού προγράµµατος, θα προχωρήσει
στις εξής ενέργειες για την ολοκλήρωση και της Β ΄Φάσης:
•

την ιεράρχηση και τον προγραµµατισµό των δράσεων

•

την οµαδοποίηση, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση όλων των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

•

τον αναλυτικό προγραµµατισµό των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

•

την εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, ανά
πηγή χρηµατοδότησης, για το επόµενο έτος

•

κατανοµή των εσόδων στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας

•

κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα δαπανών ανά µέτρο και άξονα

•

σύνταξη χρηµατοδοτικών πινάκων του προγράµµατος.

•

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

•

Σύνταξη ετήσιων προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου, των Νοµικών
Προσώπων και των επιχειρήσεων του.

Με εκτίµηση
Η διεπιστηµονική Οµάδα Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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