Εισαγωγικό Σηµείωµα από τον ∆ήµαρχο Ρεθύµνης
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2012-2014 ∆ήµου Ρεθύµνης
Στρατηγικός Σχεδιασµός (Α΄ Φάση)

Σας γνωρίζουµε ότι µε την 513/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ρεθύµνης εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασµός (A’ φάση) του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Ρεθύµνης για την περίοδο 2012-2014.
Όπως είναι γνωστό µε τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007)
Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ.
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Ρεθύµνης, 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, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο που διέπει πλέον την τοπική Αυτοδιοίκηση, το πρόγραµµα Καλλικράτης.
Στόχος του είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων του ∆ήµου και να αποτελέσει µία σταθερή εσωτερική λειτουργία στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις
φάσεις το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου.
Σκοπός του Επιχειρησιακού σχεδίου είναι η προώθηση της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Το αντικείµενο του έργου είναι η αποτύπωση και η κωδικοποίηση, µε
τρόπο συνολικό και συγκροτηµένο, της Στρατηγικής (A’ φάση) , του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και των Σχεδίων ∆ράσης (B΄ φάση) για την ανάπτυξη του νέου
∆ήµου στους τοµείς ευθύνης και σε όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του. Η νέα
αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ∆ήµου καλύπτει χρονικά την περίοδο 2012 –
2014.
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Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου µε τη συνεργασία
όλου του προσωπικού των Νοµικών προσώπων και φορέων, ολοκλήρωσε την
διαδικασία της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασµού (A’ φάση) του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στον προσδιορισµό και την επεξεργασία συγκεκριµένων
ενοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αξιοποιήθηκαν πολλές πηγές στατιστικής πληροφόρησης για την πόλη, υπηρεσιακές αναφορές των ∆ιευθύνσεων
του ∆ήµου, των Νοµικών Προσώπων, µελετητικό υλικό των τελευταίων ετών καθώς και οι προγραµµατικές θέσεις της δηµοτικής αρχής.
Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Ρεθύµνης, σχεδιάζει το πρόγραµµά της µε
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ∆ηµοτών και των επισκεπτών µέσω
της διαφύλαξης και αναβάθµισης των περιβαλλοντικών πόρων, µέσω της υλοποίησης κοινωνικών δράσεων που συµβάλλουν στην συνοχή του κοινωνικού ιστού, που έχει πληγεί ποικιλοτρόπως τον τελευταίο καιρό, µέσω δράσεων ενίσχυσης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος αλλά και του αγροτικού τοµέα
και µέσω κατάλληλων πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στον
αστικό ιστό της πόλης. Μέσα από την ενθάρρυνση της χρήσης των εναλλακτικών
µορφών µετακίνησης για σύντοµες σχετικά διαδροµές, της υλοποίησης εκτεταµένων πεζοδροµήσεων και κατασκευής ποδηλατοδρόµων, µέσα από την διαµόρφωση θελκτικών χώρων κοινωνικής συνεύρεσης και αναψυχής, ο ∆ήµος Ρεθύµνης προωθεί ένα πρότυπο λειτουργίας της πόλης που περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και ενθαρρύνει έναν ηπιότερο και κοινωνικότερο τρόπο
ζωής.
Με βάση την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, την αξιοποίηση των δυνατών και αδύνατων σηµείων, την αξιολόγηση του εξωτερικού
περιβάλλοντος και όλα αυτά σε συνδυασµό µε τις αποφάσεις που έχουν παρθεί,
οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου και τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την φυσιογνωµία και ιδιαιτερότητα του επιχειρησιακού σχεδίου είναι:

1. Προώθηση χωρικού µοντέλου προσέγγισης της ανάπτυξης του ∆ήµου Ρεθύµνης ( πόλη, ενδοχώρα, παραλιακό µέτωπο, αναπτυξιακό
τόξο κ.λ.π.) αξιοποιώντας τα νέα δεδοµένα του 5ου ΚΠΣ.
2. ∆ηµιουργία Γραφείου τοπικής επιχειρηµατικότητας
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3. ∆ηµιουργία Πάρκου Επιστηµονικής Κουλτούρας και Καινοτοµίας σε
συνεργασία µε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης και το πρόγραµµα HiPER.
4. Ανάπτυξη ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας
5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης του ∆ήµου.
6. Ολοκληρωµένος χωρικός σχεδιασµός µε βάση το χωρικό µοντέλο
µε διατοµεακό προσδιορισµό και µε διασύνδεση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
7. Ολοκληρωµένος τοµεακός σχεδιασµός και σύνδεσή του µε τον χωρικό σχεδιασµό (π.χ. βιώσιµη ενέργεια, γεωργία, τουρισµός κ.λ.π.)
8. Ανάπτυξη της φυσιογνωµίας και της δυναµικής του ∆ήµου µας ώστε
να αποτελέσει πιλοτική πόλη µε συµµετοχή στις προγραµµατικές
συµφωνίες της Πέµπτης Προγραµµατικής Περιόδου, µε έµφαση
στην ποιότητα της ανάπτυξης και λιγότερο στην ποσότητα, που θα
µπορούσε να αποτελέσει πόλη παράδειγµα για παρακίνηση και άλλων πόλεων.
9. Υλοποίηση των στόχων του Συµφώνου των ∆ηµάρχων µε σχέδιο
δράσης για την βιώσιµη ενέργεια
10. Πιλοτικά προγράµµατα αναζωογόνησης υπαίθρου και παραδοσιακών οικισµών µε εφαρµογή προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης
και ένταξή τους στα ολοκληρωµένα σχέδια χωρικής προσέγγισης
της ανάπτυξης του ∆ήµου, όπως επίσης και σύνδεσης τους µε τον
τουριστικό, αγροτικό τοµέα, τις ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. αγροτουρισµός) και αξιοποίηση νέων µορφών χρηµατοδότησης .
11. Βιώσιµη κινητικότητα σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου
12. Προστασία του περιβάλλοντος και της φυσιογνωµίας του ∆ήµου
13. Αρχαιολογικό πάρκο Ελεύθερνας, και εφαρµογή µέτρων πολεοδοµικής χωροταξίας , κανονιστικές , περιβάλλον, υποδοµές (µέσω ολοκληρωµένου χωρικού σχεδίου προστασίας και διαχείρισης).
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14. Ανάπτυξη τουρισµού και έµφαση σε εναλλακτικές µορφές (θρησκευτικός, αθλητικός, εκπαιδευτικός κ.λ.π.)
15. Σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των πολιτών.
16. Προστασία υγείας πολιτών (θόρυβος, τρόφιµα, ποτά, πρόληψη ασθενειών, ατυχήµατα, ναρκωτικά)
17. Μέτρα καταπολέµηση της Φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού
και τηςανεργίας.
Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Ρεθύµνης διαρθρώνεται σε ένα σύνολο
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου. Ο στόχοι αυτοί και οι πολιτικές εξειδικεύονται σε συγκεκριµένους άξονες, µέτρα και δράσεις τα οποία ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ος

ΑΞΟΝΑΣ 1
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ»

1.1 Προστασία – ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

ΜΕΤΡΑ

1.2 Οικιστικό Περιβάλλον (χωροταξικός – πολεοδοµικός σχεδιασµός
οριοθετήσεις οικισµών)
1.3 Υποδοµές – ∆ίκτυα
(Αναπλάσεις περιοχών,
δίκτυα κοινής ωφέλειας,
έργα υποδοµών)
1.4 Μεταφορές (Συγκοινωνιακές κυκλοφοριακές παρεµβάσεις, στάθµευση, οδικά έργα)

ος

ος

ΑΞΟΝΑΣ 2
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

2.2 Κοινωνική Μέριµνα
και Ισότητα των ∆ύο
Φύλλων
2.3 Εκπαίδευση και
∆ια βίου Μάθηση

ΑΞΟΝΑΣ 4
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ»

ος

ΑΞΟΝΑΣ 3
«ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
3.1. Οικονοµικές δραστηριότητες – Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα
– Απασχόληση – Ανθρώπινο δυναµικό
3.2. Ενεργειακή ανάπτυξη
(εναλλακτικές µορφές ενέργειας, εξοικονόµηση
ενέργειας)
3.3. Στήριξη αγροτικού κόσµου και αγροτικής παραγωγής και νέων µορφών
καλλιέργειας

2.4 Πολιτιστικές αθλητικές δραστηριότητες
και Υποδοµές

4.1 Οργάνωση των
υπηρεσιών του ∆ήµου
– Αξιοποίηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
4.2 Αξιοποίηση της
∆ηµοτικής Περιουσίας
– εξορθολογισµός εσόδων εξόδων
4.3 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

4.4 Πολιτική Προστασία
– Ευταξία της πόλης

∆ήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
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