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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

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, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν µε το νέο 

θεσµικό πλαίσιο που διέπει πλέον την τοπική Αυτοδιοίκηση το πρόγραµµα Καλλι-

κράτης. 

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 νέου ∆ήµου στους τοµείς ευθύνης και σε 

όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ∆ή-

µου καλύπτει χρονικά την περίοδο 2012 – 2014. 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Σκοπός του παρόντος Επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η προώθηση της 

τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Στο πλαίσιο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραµµα προσδι-

ορίζει τις δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος για την προώθηση 

της τοπικής ανάπτυξης µε βάση τις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες του και µε απώτε-

ρους σκοπούς: 

� την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλο-

ντος της περιοχής του και 

� τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπι-

κής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου Ρεθύµνου ως δηµόσιου οργανισµού 
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(ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και 

πολιτικού θεσµού), µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικό-

τητας της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

� στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δρα-

στηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

� στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ∆ήµου µέσω της ανάπτυ-

ξης του υφιστάµενου προσωπικού, της µηχανοργάνωσης, της προµήθειας 

εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων  

� στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, µέσω του µεσο-

πρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κό-

στους των παρερχοµένων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµι-

κής διαχείρισης. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ: Επιπλέον ο ρόλος του ∆ήµου δεν περιορίζεται 

στις οροθετηµένες από το θεσµικό πλαίσιο αρµοδιότητές του και είναι υποχρεωµέ-

νος να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία της περιοχής του. Η διοίκηση του ∆ήµου 

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 εντοπίζει τη συµβολή που 

µπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του: 

 

� Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλ-

λογοι και µη κυβερνητικές οργανώσεις) 

� Οι γειτονικοί Ο.Τ.Α. 

� Οι λοιποί φορείς του πολιτικό-διοικητικού συστήµατος της χώρας (Κεντρι-

κοί Φορείς, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, Περιφέρεια) 

� Επιµελητήρια 

Τέλος, το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 

ρυθµίσεις για τα οποία είναι αρµόδιος ο ∆ήµος, εντοπίζει και τις κρίσιµες δραστηριό-

τητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων δηµόσιων φορέων και προσδιορίζει τις 
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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 δι-

οικητικής ικανότητας του ∆ήµου. 

β. Αποτελεί το τριετές πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και των Νοµι-

κών προσώπων του. 

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ή-

µου και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου. 

δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου και των 

Νοµικών προσώπων του. 

ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων. 

στ. Αξιοποίηση δεικτών επίδοσης. 

1.4 ΌΡΓΑΝΑ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Η εκκίνηση των διαδικασιών του Ε.Π. είναι µια συλλο-

γική εργασία. Υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του προγράµµατος 

είναι το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου. Για την υποβοήθηση 

του έργου του τµήµατος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης συγκροτείται µια οµάδα 

έργου αποτελούµενη από στελέχη όλων των υπηρεσιακών µονάδων του ∆ήµου και 

η οποία βοηθάει στη σύνταξη του σε συνεργασία µε τα όργανα διοίκησης και τις υ-

πηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Όσον αφορά στην Υπηρεσία 

Προγραµµατισµού, είναι αρµόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και 

των υπηρεσιών και της οµάδας έργου κατά τις διαδικασίες κατάρτισης, παρακολού-

θησης και αξιολόγησης του τριετούς επιχειρησιακού προγράµµατος και των ετησίων 

προγραµµάτων δράσης (στα οποία εξειδικεύεται το Τ.Ε.Π.). 
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Η οµάδα έργου (ΟΕ) συγκροτείται µε απόφαση δηµάρχου. ο οποίος παράλ-

ληλα εποπτεύει διοικητικά και πολιτικά το έργο της. (Σχήµα 1.1). 

Οι ∆ιευθύνσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Ρεθύµνου συµµετείχαν ε-

νεργά στην όλη διαδικασία 

� Με την υποβολή των προτάσεων και των παρατηρήσεων τους για τη δια-

µόρφωση του τελικού κειµένου και  

� Με τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένου ερωτηµατολογίου που αφο-

ρούσε στην αποτύπωση και αξιολόγηση της λειτουργίας τους. 

Η Οµάδα Έργου του ∆ήµου Ρεθύµνου, που συστήθηκε για τον σχεδιασµό και 

την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού σχεδίου συγκροτήθηκε ως εξής: 

Πρόεδρος και υπεύθυνος συντονισµού της οµάδας έργου: κος Τσιµπισκάκης 

Ματθαίος, Αντιδήµαρχος ∆. Ρεθύµνου υπεύθυνος στον τοµέα Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης . 

Μέλη της Οµάδας: 

1. Τσιµπισκάκης Ματθαίος Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού και Ανά-

πτυξης  

2. Πελαντάκη Χρυσούλα ∆/ντρια ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών  

3. Κελέκη Γεωργία ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4. Παπαγιαννάκη Μαριάνθη Προϊσταµένη Τεχνικού Τµήµατος ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. Καλογεράκη Στέλλα Προϊσταµένη Οικονοµικής Υπηρεσίας 

6. Βώβος Νικόλαος υπάλληλος του τµήµατος Προγραµµατισµού και Α-

νάπτυξης 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα έχει τριετή 

διάρκεια 2012 – 2014. Για το 2012 ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το Τεχνικό 

Πρόγραµµα θα αποτελούν το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης. Η κατάρτιση του τριετούς 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΟΤΑ καθώς και των Ετήσιων Προγραµµάτων 

∆ράσης 2013-2014, πραγµατοποιούνται µέσα στο πρώτο εννεάµηνο της δηµοτικής 
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περιόδου (έως 30 Σεπτεµβρίου) από την Εκτελεστική Επιτροπή (∆ήµαρχος και Αντι-

δήµαρχοι), η οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Εκκίνηση διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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Σχήµα: Όργανα κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος  
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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 

2012 – 2014 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 Αυτοδιοί-

κησης 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 προτεραιό-

τητες για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο όπως αυτές αποτυπώνονται στο Ε-

θνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και στα επιµέρους κείµενα των τοµεα-

κών πολιτικών. Στον προσδιορισµό και επεξεργασία συγκεκριµένων ενοτήτων του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου αξιοποιήθηκαν πολλαπλές 

πηγές στατιστικής πληροφόρησης για την πόλη, υπηρεσιακές αναφορές των ∆ιευ-

θύνσεων του ∆ήµου στους τοµείς αρµοδιότητας τους, καθώς και µελετητικό υλικό 

των τελευταίων ετών µε επίκεντρο την αστική ανάπτυξη. 

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
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Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησια-

κού Προγράµµατος έχουν ως ακολούθως. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των σταδίων κατάρτισης του Ε-

πιχειρησιακού Προγράµµατος 

ΒΗΜΑ 1 

ΒΗΜΑ 2 

ΒΗΜΑ 4 

ΒΗΜΑ 3 

ΒΗΜΑ 5 

ΒΗΜΑ 7 

ΒΗΜΑ 6 

ΒΗΜΑ 8 

ΒΗΜΑ 9 

 

Προετοιμασία και Οργάνωση 

 

Περιγραφή και Αξιολόγηση Κα-

τάστασης περιοχής του Δήμου 

Καθορισμός Στρατηγικής και α-

ναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

Περιγραφή και Αξιολόγηση του 

Δήμου 

 

Έγκριση στρατηγικού σχεδίου και 

διαδικασίες διαβούλευσης 

Τριετής προγραμματισμός δρά-

σεων 

Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

 

Οικονομικός Προγραμματισμός 

Ολοκλήρωση του Προγράμματος 

και τελικές ενέργειες 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΣ 

 

 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ-

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Α ΦΑΣΗ 

 

Β ΦΑΣΗ 
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1.6 ∆ΟΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Το τµήµα του Επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Ρεθύµνης που πα-

ρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, αναφέρεται στα βήµατα 1 έως και 4 της προηγούµε-

νης ενότητας και αποτελείται από 4 κεφάλαια, η θεµατολογία των οποίων, παρουσιά-

ζεται περιληπτικά παρακάτω: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και το αντικεί-

µενο του παρόντος έργου, το θεσµικό πλαίσιο και τα κύρια χαρακτηριστικά που διέ-

πουν την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από τους πρωτοβάθµιους 

Ο.Τ.Α., η σύσταση της 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 αξιο-

λόγηση της κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου Ρεθύµνης. Αρχικά παρουσιάζονται 

βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση. Αναλύει στοι-

χεία 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 οργα-

νωτικής δοµής του ∆ήµου Ρεθύµνης ως διοικητικής αρχής και έχουν συµπεριληφθεί 

τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου για την περίοδο 2008 έως και 2011. Στο ίδιο κεφά-

λαιο γίνεται παρουσίαση της οργανωτικής δοµής και των οικονοµικών των Νοµικών 
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προσώπων και των Επιχειρήσεων του ∆ήµου Ρεθύµνης. Τέλος γίνεται αξιολόγηση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, των Νοµικών προσώπων και των Επιχει-

ρήσεων του και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, στο οποίο γίνεται καθορισµός της στρατηγι-

κής και των πολιτικών στόχων, διατυπώνεται το όραµα και οι αρχές λειτουργίες και 

διακυβέρνησης του ∆ήµου Ρεθύµνου, καθορίζονται οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσω-

τερικής ανάπτυξης και τέλος καθορίζονται οι άξονες τα µέτρα και οι δράσεις για την 

υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
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Επιχειρησιακός Σχεδιασµός και Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

… 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΝΠ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 

Δ.Σ. Ν.Π. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Π. 

ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Π. 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ

ΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

… 
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2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Ο ∆ήµος Ρεθύµνου είναι µια δυναµικά αναπτυσσόµενη περιοχή της Περιφέρει-

ας Κρήτης. 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 συ-

µπαρασύρει 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 από τις µεγαλύτερες παραλίες άµµου στην 

Κρήτη (12 χµ) και στα δυτικά µια βραχώδη ακτή που τελειώνει στην αρχή µιας άλλης 

µεγάλης παραλίας άµµου µήκους 10 χλµ. 

Η πόλη του Ρεθύµνου έχει εξελιχθεί σε αστικό κέντρο µε συνδέσεις και εξαρτή-

σεις που έχουν ξεπεράσει το περιφερειακό πλαίσιο. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη συ-

γκέντρωση 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 Ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρότι το Ρέθυµνο έχει γίνει ένα µεγάλο αστικό κέντρο δεν έχει χάσει το παρα-

δοσιακό του χρώµα. Αποτελείται από την παλιά και τη νέα πόλη και αυτό είναι το χα-

ρακτηριστικό 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 µεταµορφώνε-

ται 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 επιρ-
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ροής (Γεωργιούπολης – Σκαλέτα, όρια ∆ήµου Αγ. Βασιλείου). Σηµειώνεται 

ότι οι καθηµερινές µετακινήσεις εντός αυτής της ζώνης (επιρροής) είναι 

αµφίδροµες, δεδοµένου ότι και πολλοί κάτοικοι του Ρεθύµνου πηγαινοέρ-

χονται σε αυτήν για λόγους αναψυχής, εργασίας, κ.λπ. 

2. Των µετακινήσεων, για κάλυψη εµπορικών και λοιπών ανα-

γκών/εξυπηρετήσεων, των κατοίκων του µεγαλύτερου τµήµατος της Π.Ε. 

Ρεθύµνης. Ωστόσο, η ζώνη επιρροής της πόλης του Ρεθύµνου εξακολου-

θεί (παρά τη ραγδαία ανάπτυξή της) να είναι µικρότερη των διοικητικών 

της ορίων ως µητροπολιτικός δήµος της Π.Ε.. Η ανάπτυξη δυναµικών ε-

µπορικών κέντρων στη Μεσσαρά, σε σχέση µε την υποτονικότητα των α-

ντίστοιχων του νοτιοανατολικού τµήµατος του Νοµού, οδηγεί αναπόφευκτα 

στην εµπορική (τουλάχιστον) εξάρτηση των οικιστικών ενοτήτων Αγίας Γα-

λήνης και Φουρφουρά από τα οικιστικά κέντρα Τυµπακίου και Μοιρών του 

Νοµού Ηρακλείου. Αντίστοιχα, η ορεινή ζώνη των Ανωγείων έχει δηµιουρ-

γήσει ισχυρή/διαχρονική σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου, όπου πουλά 

κατά παράδοση τα κτηνοτροφικά της προϊόντα. Σηµαντική έλξη ασκεί, επί-

σης, η πόλη του Ηρακλείου και σε περιοχές του ανατολικού Μυλοποτάµου 

(Σίσσες, ∆ροσιά, κ.λπ.). 

3. Των διοικητικών λειτουργιών – εξυπηρετήσεων, για όλη τη Π. Ε. Ρεθύ-

µνης. 

 

Όσον αφορά στο ρόλο του, ο ∆ήµος Ρεθύµνου αποτελεί ήδη: 

� Κέντρο Τουρισµού – Παραθερισµού διεθνούς εµβέλειας 

� Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστηµιακού επιπέδου εθνι-

κής/υπερεθνικής εµβέλειας (έδρα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολής Αστυφυλάκων, Ινστι-

τούτο Μεσογειακών Σπουδών .) 

� ∆ιοικητικό Κέντρο της Π. Ε. Ρεθύµνου 

� Κέντρο εµπορίου και λοιπών εξυπηρετήσεων του µεγαλύτερου τµήµα-

τος του Νοµού Ρεθύµνης. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ο νέος 

∆ήµος Ρεθύµνου διαιρείται σε τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε. Ρεθύµνου, ∆.Ε. 

Νικηφόρου Φωκά, ∆.Ε. Λαπαίων, ∆.Ε. Αρκαδίου). Οι τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες 

απαρτίζονται από δύο (2) ∆ηµοτικές Κοινότητες (πρώην ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα) και 

σαράντα πέντε (45) Τοπικές Κοινότητες (πρώην τοπικά διαµερίσµατα). 
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3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

3.1 ΌΡΑΜΑ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Ρεθύµνης, σχεδιάζει το πρόγραµµα 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 δρά-

σεων που συµβάλλουν στην συνοχή του κοινωνικού ιστού, που έχει πληγεί ποικιλοτρό-

πως τον τελευταίο καιρό, µέσω δράσεων ενίσχυσης του τουριστικού και πολιτιστικού 

προϊόντος αλλά και του αγροτικού τοµέα και µέσω κατάλληλων πολεοδοµικών και κυ-

κλοφοριακών 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 

Ρεθύµνου προωθεί ένα µοντέλο λειτουργίας της πόλης που περιορίζει τις περιβαλλοντι-

κές επιβαρύνσεις και ενθαρρύνει έναν ηπιότερο και κοινωνικότερο τρόπο ζωής. 

Βασικός στόχος του ∆ήµου είναι η ανάπτυξη του, η οποία θα έλθει µέσα από ένα 

ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης το οποίο έχει διπλή διάσταση. 

Κινείται σε δύο συνιστώσες. Την χωρική και την τοµεακή. ∆ύο συνιστώσες οι οποίες άλ-

λοτε είναι και συµπληρωµατικές και άλλοτε έχουν µία παράλληλη, παραπληρωµατική 

πορεία. ∆ύο διαστάσεις που η τοµή και σύζευξή τους µπορεί να φέρει πολλαπλασιαστι-

κά οφέλη για το ∆ήµο. 

Η χωρική διάσταση περιλαµβάνει ολοκληρωµένο πρόγραµµα αστικής ανάπτυξης, 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιαστικής ανάπτυξης, αναπτυξιακό διαδηµοτικό τόξο, ο-

λοκληρωµένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης παραλιακού µετώπου και ολοκληρω-

µένο πρόγραµµα ανάπτυξης ενδοχώρας. 

Η τοµεακή διάσταση περιλαµβάνει τη βιώσιµη κινητικότητα, την προστασία και 

αύξηση του πρασίνου, προστασία ρεµάτων-τοπίου και περιοχών ταυτότητας, ευπαθών 

περιοχών και παραλιακών ζωνών, ενεργειακή κατάσταση δήµου, εξοικονόµηση ενέρ-

γειας και µείωση εκποµπών CO2 (παρακολούθηση δεικτών βιωσιµότητας), κοινωνική 

συνοχή, αγροτική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του δήµου. 
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Το στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης δεν αποκλείει καµιά περιοχή του µη-

τροπολιτικού δήµου, καθώς βασικός στόχος του είναι η εξωστρέφεια και η υλοποίηση 

έργων και στις ∆ηµοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά, Αρκαδίου και Λαππαίων.  

Όλα τα παραπάνω έρχονται να δέσουν ακριβώς στην φιλοσοφία του εργαλείου 

των ολοκληρωµένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ). Μία νέα έννοια που εισάγεται για 

την νέα προγραµµατική περίοδο. Οι ολοκληρωµένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) είναι 

ένας νέος τρόπος υλοποίησης για την οµαδοποίηση χρηµατοδοτήσεων από διάφορους 

άξονες προτεραιοτήτων από ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράµµατα για διατο-

µεακές παρεµβάσεις πολλαπλών επιπέδων. Μια ΟΕΕ είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την 

υποστήριξη ολοκληρωµένων δράσεων σε αστικές περιοχές καθώς προσφέρει τη δυνα-

τότητα για συνδυασµό χρηµατοδοτήσεων που συνδέονται µε διαφορετικούς θεµατικούς 

στόχους.  

Οι δυο τοµείς στους οποίους αναµένεται να ρίξει µεγάλο βάρος, η δηµοτική αρχή 

είναι η προστασία και η διαχείριση του παραλιακού µετώπου, µήκους 32 χιλιοµέτρων 

Έχουµε ένα πολύ δυναµικό παραλιακό µέτωπο, το οποίο πρέπει να διαχειριστούµε και 

να προστατεύσουµε.  

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης έχει µια πολύ ιδιαίτερη ενδοχώρα, ένα µέρος της οποίας συ-

νορεύει   µε ιδιαίτερης σηµασίας περιοχές γειτονικών ∆ήµων, και έτσι µπορούν να ανα-

πτυχθούν διαδηµοτικές συνεργασίες, µέσω των οποίων θα υπάρξει παράλληλη στήριξη 

και ανάπτυξη».  

Και οι υπόλοιποι όµως τοµείς είναι πολύ σηµαντικοί και ο ∆ήµος µε ξεχωριστή 

φροντίδα θα προσπαθήσει να επενδύσει και να τους δώσει µία ώθηση καθώς είναι άρ-

ρηκτα συνδεδεµένοι µε την ανάπτυξη, και αυτοί είναι το Περιβάλλον (φυσικό περιβάλλον 

και αστικό δοµηµένο περιβάλλον), ο Πολιτισµός, η Ιστορία, ο Πρωτογενής Τοµέας και ο 

Τουρισµός. Ξεχωριστή µνεία πρέπει να κάνουµε στην προσπάθεια ενδυνάµωσης του 

κοινωνικού ιστού µε µία σειρά από πολιτικές και δράσεις, γιατί χωρίς την ύπαρξη µιας 

υγιούς και δυνατής κοινωνίας η οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάπτυξη θα αποτύχει. 

Με λίγα λόγια και αν θέλαµε να περιγράψουµε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία του 

∆ήµου Ρεθύµνης θα λέγαµε ότι αποτελεί µία ήσυχη, ασφαλή, βιώσιµη, πράσινη περιοχή 

για τους πολίτες και τους επισκέπτες αξιοποιώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά, το παρα-

λιακό µέτωπο, την ενδιαφέρουσα ανταγωνιστική ενδοχώρα, το φυσικό περιβάλλον, τα 

µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, τη γεωγραφική θέση στο µέσον της Κρήτης αλλά 

πάνω απ’ όλα τους άνθρωπους της. 
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Η στρατηγική που θα ακολουθήσουµε για την προσπάθεια επίτευξης των στόχων 

µας περιλαµβάνει αρχικά την εξωστρέφεια, την ανταλλαγή εµπειριών και αποκόµιση 

καινοτόµων ιδεών µέσα από τη συµµετοχή σε δίκτυα πόλεων και συνεργατικές δράσεις. 

Την συνδιαµόρφωση της πολιτικής του ∆ήµου σε επίπεδο περιφερειακό εθνικό και 

Ευρωπαϊκό. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε ανάδειξη επιχειρηµατικών ευκαι-

ριών και ενθάρρυνση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών (τοπικό invest). Συνεργασία µε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα για την καινοτοµία και έρευνα µε την ίδρυση κέντρου Επι-

στηµών και Κουλτούρας. Η αυστηρή προσήλωση και συνέχιση της πορείας προς την 

βιώσιµη ανάπτυξη µέσα από µία σειρά πολιτικών που στοχεύουν στην βιώσιµη κινητι-

κότητα, την υλοποίηση ολοκληρωµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων µε έργα 

βιώσιµης προοπτικής και «σφραγίδα» βιωσιµότητας, αλλά και µε την στόχευση στη 

βιώσιµη ενέργεια, την εξοικονόµηση ενέργειας και την υλοποίηση του Συµφώνου 

των ∆ηµάρχων. Με λίγα λόγια στοχεύουµε σε µία έξυπνη ανάπτυξη. Και πάλι θα 

πρέπει να αναφερθούµε ιδιαίτερα στο κοµµάτι της Κοινωνικής Συνοχής. ∆ράσεις για 

µείωση της ανεργίας της παροχής πρόνοιας σε ασθενέστερους, µείωσης της 

φτώχειας και του αποκλεισµού, της προστασίας της υγείας, αύξησης του αισθή-

µατος ασφάλειας των πολιτών. Προσπάθεια διατήρησης της φυσιογνωµίας ταυτό-

τητας και ιδιαιτερότητας του ∆ήµου αλλά και της συγκράτησης της νέας γενιάς 

στον τόπο τους. Τέλος θα δοθεί µεγάλη βάση στην προσπάθεια αξιοποίησης της 

πέµπτης προγραµµατικής περιόδου αναδεικνύοντας τα φυσικά και χωρικά χαρακτη-

ριστικά, τις υφιστάµενες υποδοµές βιώσιµης κινητικότητας και προωθώντας το ∆ήµο 

µας ως ένα ∆ήµο Πιλότο για τη βιώσιµη ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη εξυπηρετώντας 

τους γενικούς στόχους και τους 11 θεµατικούς στόχους της Ευρώπης 2020.   

Προσπαθούµε µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό και παρεµβάσεις να δια-

χειριστούµε την ανάπτυξη του τόπου, όχι µε την έννοια της θεωρίας, αλλά µε την έννοια 

των έργων. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα κυριότερα έργα που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε 

φάση υλοποίησης και εκτιµούµε ότι θα συµβάλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή δυ-

ναµική του ∆ήµου Ρεθύµνου, καθώς και τα έργα και τις µελέτες που βρίσκονται στον 

άµεσο σχεδιασµό: 
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Σηµαντικά Έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και άλλα Προγράµµατα και βρί-

σκονται σε φάση έναρξης υλοποίησης, υλοποίησης ή ολοκλήρωσης 

1 
Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ∆ήµου Ρεθύµνης – Προµήθεια ε-
πίπλων και λοιπού εξοπλισµού  Π/Υ:330.052,05€ 

2 
∆ιοργάνωση γιορτής κρασιού – Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού Π/Υ: 
80.000,00 

3 Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας Π/Υ: 4.500.000,00€ 

4 
Αποκατάσταση Ερειπωµένου Παραδοσιακού Κτίσµατος Για Χρήση Βρεφο-
νηπιακού Σταθµού Π/Υ :684.506,00€ 

5 

Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της ΠEO. Οργάνωση Αστικής 
Τουριστικής Υποδοµής Του ∆. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Ευαγγέλου ∆α-
σκαλάκη Ως Τη Συµβολή Της ΠEO Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι)  Π/Υ: 
2.034.646,30 

6 
Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της ΠΕΟ. Οργάνωση Αστικής 
Τουριστικής Υποδοµής Του ∆. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Κριάρη Ως Το 
∆υτικό Όριο Του ∆. Ρεθύµνης). Π/Υ: 2.720.168,43€ 

7 
Προηγµένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπο-
λιτικούς ∆ήµους της Κρήτης Π/Υ:355.716,0€ 

8 
Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγµατικότητας (3D) για την προβολή και 
ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του ∆ήµου Ρεθύµνης 
Π/Υ:210.000,00€ 

9 
Αποπεράτωση Αποκατάσταση Εσωτερικών Χώρων Και ∆ιαµόρφωση Περι-
βάλλοντος Χώρου Πύργου Μαρουλα ∆. Ρεθύµνης (INTERREG) Π/Υ: 
80.800,00€ 

10 
∆ιαµόρφωση πλέγµατος πεζοδροµίων και ανάπλασης ΚΧ οδών Κουρµούλη 
και Κριάρη (τµήµα οδού Κουρµούλη) και υπογείωση του ∆ικτύου της ∆ΕΗ 
Π/Υ: 6.029.200,00 

11 
«Λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση ενετικού λιµένα Ρεθύµνου και των 
παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα (Τµήµα από ∆ελφίνι έως 
Ενετικό Λιµένα)» Π/Υ:1.450.000,00 

12 
ΟΠΑΑΧ α) «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων Χώρων Οικισµών ∆.Ε 
Αρκαδίου» Π/Υ:1.000.000,00 

13 
Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπ. Αυτοδ. Προς όφελος των γυναι-
κών για καταπολέµηση της βίας Π/Υ:300.000,00€ 

14 ΜΟ∆-Τεχνική Στήριξη Π/Υ:48.399,00€ 

15 
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (σύµπραξη φορέων στο ∆ήµο Ρεθύ-
µνης) Π/Υ:602.400,00€ 

16 
«Ανάπλαση – διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντο-
λογικού µουσείου» και υπογείωση του δικτύου της ∆ΕΗ Π/Υ:1.782.900,00€ 

17 
Αγία Νάπα Ρέθυµνο καθολικά προσβάσιµες πόλεις (πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΥΠΡΟΣ 2007-20013) Π/Υ:350.000,00€ 

18 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού (Αρκαδίου) Π/Υ:460.531,95€ 
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19 
Παιδικός Σταθµός 30 Θέσεων Στον Οικισµό Επισκοπής ∆. Λαππαίων 
(Λαππαίων) και προµήθεια εξοπλισµού Π/Υ:542.209,76€ 

20 

Αναβάθµιση Κεντρικής Οδού Άδελε – Αδελιανός Κάµπος (Αρκαδίου) 

Π/Υ:1.027.722,51€ 

21 Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Περιβολίων (ΣΑΕΠ) Π/Υ1.100.000,00€ 

22 
Επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού Ρεθύµνου στην περιοχή Φορτέτζα (Πράσι-
νο Ταµείο) Π/Υ: 73.000,00€ 

 

Συνολικά αυτή τη στιγµή είναι ενταγµένα και συµβασιοποιηµένα έργα στο Τεχνικό 

πρόγραµµα του ∆ήµου ύψους 25.760.00,00€ περίπου, από τα οποία αν αφαιρέ-

σουµε τις εκπτώσεις και το κοµµάτι από τα έργα που έχει υλοποιηθεί φτάνουµε 

στο ποσό των 20.000.000,00€ περίπου που αποµένει να δουλευτεί. 

 

Έργα που έχουν υποβληθεί σε προγράµµατα και περιµένουµε την τελική τους α-

ξιολόγηση 

1 
«∆ιαµόρφωση πλέγµατος πεζοδροµίων και ανάπλασης ΚΧ οδών Κουρµού-
λη και Κριάρη (τµήµα οδού Κριάρη)» Π/Υ 1.100.00,00€ 

2 
«∆ιαµόρφωση ποδηλατοδρόµου-πεζοδροµίων στο ανατολικό παραλιακό 
µέτωπο του ∆ήµου Ρεθύµνης από ∆ελφίνι και µέχρι και Κουτσολίδι» Π/Υ 
5.300.000,00€ 

3 
«Ανάπλαση διαµόρφωση παρόδιων χώρων κατά µήκος της οδού Αποστο-
λάκη (τµήµα 2)» Π/Υ 690.000,00€ 

4 
«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων ∆. Ρεθύµνης (∆υ-
τικό Παραλιακό Μέτωπο)» Π/Υ 5.150.000,00€ 

5 
Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόµησης ε-
νέργειας στο 13ο ∆. σχολείο και 7οΝηπιαγωγείο ∆. Ρεθύµνης µε προϋπο-
λογισµό Π/Υ 250.000,00€ 

6 
Προµήθεια και τοποθέτηση συστηµάτων και λαµπτήρων για εξοικονόµηση 
ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό Π/Υ 64.450,00€ 

7 
Ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς στο ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνης Π/Υ 
200.000,00€ 

8 
Οργάνωση για ∆ασική Αναψυχή, Ανάδειξη Προστασία και ∆ιαχείριση του 
φαραγγιού Μύλων ∆ήµου Ρεθύµνης Π/Υ 432.500,00€ 

9 
∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθµισης υποδοµών 
∆. Ρεθύµνης (30% συµµετοχή του ∆ήµου) Π/Υ 420.000,00€ 
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10 

Μελέτη – χρηµατοδότηση – κατασκευή & παραχώρηση εκµετάλλευσης υ-
πογείου χώρου στάθµευσης και κτιρίου εµπορικών χρήσεων, καθώς και κα-
τασκευή δηµοτικού κτιρίου στo Ο.Τ. 193 του ∆ήµου Ρέθυµνου (Jessica) (ε-
νίσχυση επένδυσης και ανταγωνισµού µε χαµηλότοκο δάνειο) Π/Υ 
12.400.000,00€ 

11 
Επισκευή παλαιού δηµοτικού σχολείου Χροµοναστηρίου ∆.Ρεθύµνης και 
µετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο (LEADER) Π/Υ:223.618,00€ 

 

Κατάλογος µε ώριµα έργα για άµεση ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 

1 Ανάδειξη σπηλαίου Γερανίου -∆ηµιουργία σπηλαιολογικού Πάρκου 

2 Παρεµβάσεις ανάπλασης οικισµών ∆.Ε. Ρεθύµνου 

3 
Ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε τη δηµιουργία ποδηλα-
τικών, φυσιολατρικών διαδροµών – Ανάδειξη και σήµανση µονοπατιών 

4 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ∆.Ε. Νικηφόρου Φωκά 

5 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ∆.Ε. Λαππαίων 

6 Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας 

7 Κατασκευή Γυµνασίου Λυκείου στο Σταυρωµένου 

8 Κατασκευή Γυµνασίου Λυκείου στο Ατσιπόπουλο 

9 Κατασκευή ∆ηµοτικού σχολείου στο Ατσιπόπουλο 

10 Κατασκευή ∆ηµοτικού σχολείου στο Γεράνι  

11 
Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και Κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµ-
µάτων 

 

Κατάλογος µελετών προς  ωρίµανση  

Το σχέδιο δράσης του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης για την επό-

µενη διετία περιλαµβάνει συνολικά 35 µελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ωρί-

µανσης και θα τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση. Ο κατάλογος των µελετών αυτών είναι 

o εξής: 

1. Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καλλιθέα. 

2. Ανάπλαση οδού Θεοτοκοπούλου και ρέµατος Συνατσάκη. 

3. Μελέτη β’ φάσης παραλιακού µετώπου Κουµπέ (Λιµενικόν). 
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4. Πεζοδρόµηση δευτερευόντων δρόµων κέντρου Πόλης σύµφωνα µε την 

κυκλοφοριακή µελέτη,τα ο σχέδιο βιώσιµης κινητικότητας και τις κυκλοφο-

ριακές συνθήκες της πόλης 

5. ∆ρόµος Σαρακίνα ΝΕΟ και Τίµιο Σταυρό. 

6. Ανάπλαση ρέµατος Κόρακα. 

7. Ανάπλαση οδών Κονδυλάκη – Ψυχουντάκη Χατζηµιχάλη Γιάνναρη Καζα-

ντζάκη ρέµατος Καµαράκι. 

8. Ανάπλαση Ανατολικών Προαστίων Μισσίρια – Περβόλια-Πλατανιάς. 

9. Μελέτη ανάπλασης παραδοσιακών οικισµών (πράσινη ανάπτυξη). 

10. Αξιοποίηση Πράσινου Ταµείου – απαλλοτριώσεις – περιφ. Πάρκινγκ –  ε-

ξοικονόµηση ελεύθερων χώρων ανατολικών προαστίων (Πλατανιά). 

11. Γειτονιές πόλης ολοκλήρωση µελέτης. 

12. Ανάπλαση δρόµου Παύλου Βαρδινογιάννη Κουµπέ. 

13. Αξιοποίηση Οικοπέδου που αποκτήθηκε από ΧΕΝ για ανέγερση σχολείου 

14. ∆ρόµος στρατόπεδο-πανεπιστήµιο. 

15. Μελέτη ανάδειξης ρεµάτων – φαραγγιών. 

16. Μελέτες αισθητικών παρεµβάσεων – αναβάθµισης οικισµών και αξιοποίη-

σης προγραµµάτων ανακαίνισης οικισµών µέσω προγραµµάτων (ΟΠΑΑΧ 

κ.λπ). 

17. Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης στους παραδοσιακούς οικισµούς του 

νέου δήµου. 

18. Ολοκληρωµένο σχέδιο παρεµβάσεων στα συνεκτικά τµήµατα των οικι-

σµών. 

19. Περιφερειακός δρόµος Γερανίου. 

20. Περιφερειακός δρόµος Ατσιποπούλου – Πρινέ. 

21. Ανάπλαση µε πεζοδρόµια στα συνεκτικά τµήµατα των οικισµών που δια-

τρέχονται από την Π.Ε.Ο. (Ατσιπόπουλο, Πηγή, Άδελε, Μαγνησία, Βιράν 

Επισκοπή, Σταυρωµένος κλπ.). 

22. Ανάπλαση πλατείας-πάρκου Γάλλου. 
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23. Ολοκλήρωση των µεγάλων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, κυρίως η 

συνέχιση των αποχετευτικών της ανατολικής περιοχής του πρώην ∆. Αρ-

καδίου και της δυτικής του πρώην ∆. Νικηφόρου Φωκά. 

24. Εφαρµογή ήπιων παρεµβάσεων για την προστασία του παράκτιου περι-

βάλλοντος ανατολικά της µαρίνας Ρεθύµνου (Ύφαλοι Μόλοι) 

25. Μελέτη ανάπλασης και σύνταξης ειδικού οικοδοµικού κανονισµού της πε-

ριοχής «Χαράκια» (Νότια Ενετικού Φρουρίου «Φορτέτζα»). 

26. Μελέτη Κ.Χ. στην Π. Πόλη Ρεθύµνου. 

27. Πολεοδοµικές µελέτες περιοχών βόρεια Ν.Ε.Ο. 

28. Μελέτη για βελτίωση χάραξης επαρχιακών οδών προς Χρωµοναστήρι – 

Ρουσοσπίτι. 

29. Γεωτεχνική µελέτη περιοχής Αρµένων. 

30. Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της περιουσίας όλων των ∆ηµ. Ενο-

τήτων. 

31. Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Ενοποίηση ΣΧΟΟΑΠ  νέου ∆ήµου) 

32. Μελέτες αθλητικών εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο του Γάλλου. 

33. Μελέτη Σ.Μ.Α. 

34. Μελέτη αισθητικής αναβάθµισης παλιάς πόλης και παραλιακού µετώπου. 

35. Μελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου Σκαλέτας. 

36. Μελέτη καθορισµού-επανακαθορισµού γραµµών αιγιαλού συνολικά σε ο-

λόκληρο το παραλιακό µέτωπο του δήµου. 

 

Κατάλογος Εργων – Μελετών που προωθούνται µέσω άλλων Φορέων – 

Υπηρεσιών 

1. Καθαρισµός και αποκατάσταση τειχών Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζα.(28η  

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 

2. Μελέτη Περιφερειακού δρόµου σχεδίου Πόλης (ΥΠΕΚΑ) 

3. Μελέτες   Λιµανιού (Περιφερειακή Ενότητα-Λιµενικό Ταµείο) 

4. Αρχαιολογικό Μουσείο (ΥΠΠΟ) 
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5. ∆ηµοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου (ΟΣΚ) 

6. Αστυνοµικό Μέγαρο (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη). 

 

Στρατηγικές Μελέτες που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναµική του δήµου 

Μελέτες που προβλέπεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναµική του δήµου 

Ρεθύµνου και για τις οποίες υπάρχουν έτοιµες διακηρύξεις για τη δηµοπράτησή τους, 

εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούµενη χρηµατοδότηση, είναι οι εξής: 

� Στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης δήµου Ρεθύµνου. 

� Σχέδιο Βιώσιµης ενέργειας του ∆ήµου Ρεθύµνης 

� Ολοκλήρωση  σχεδίου  βιώσιµης κινητικότητας του ∆ήµου 

� Μελέτη ανάπλασης συνεκτικού τµήµατος παραδοσιακών οικισµών δήµου Ρε-

θύµνης. 

� Περιβαλλοντική προσέγγιση-οριοθέτηση-διαµόρφωση ρεµάτων και παραρε-

µάτιων περιοχών βόρεια του ΒΟΑΚ του αστικού και περιαστικού ιστού της 

πόλης του Ρεθύµνου . 

� Μελέτη ανάπλασης ανατολικών προαστίων (Περιβόλια – Μισσίρια-

Πλατανιάς). 

� Μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως (ρυµοτοµικό σχέδιο και πράξη εφαρµο-

γής). 

 

Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που εκφράζουν την αναπτυξιακή φιλοσοφία µέσα 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

∆εκατέσσερις σε αριθµό είναι πρωτοβουλίες που αναµένεται να δώσουν αναπτυ-

ξιακή ώθηση στο δήµο Ρεθύµνου: 

� Εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδίου βιώσιµης ανάπτυξης δήµου Πράσινη 

Χάρτα – Τοπική Ατζέντα 21 και ολοκλήρωση του σχεδίου βιώσιµης κινητικό-

τητας, σε συνέχεια και µετεξέλιξη του επιχειρησιακού σχεδίου. 

� Επικαιροποίηση και επέκταση του στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης κινητικότη-

τας στις γειτονιές της πόλης αλλά και σε ολόκληρο το νέο Καλλικρατικό ∆ήµο 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 – 2014 

 

 27 

συµπεριλαµβάνοντας και τους οικισµούς προωθώντας παράλληλα συνθήκες 

ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισµού 

� Εκπόνηση ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της ενδοχώρας του φυσικού περιβάλ-

λοντος-τοπίου µε στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Life 

κ.α.) του Πράσινου Ταµείου, καθώς και του ΕΣΠΑ µέσα από δράσεις και έργα 

προστασίας της βιοποικοιλότητας, του τοπίου των φαραγγιών και ρεµάτων, 

των υπόγειων νερών, του αέρα κ.α.. 

� Ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης παραλιακού µετώπου, του ∆ήµου συνολι-

κού µήκους 33 χιλιοµέτρων. Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη των παραλιακών 

µετώπων και της ευρύτερης παραλιακής λωρίδας, χωρίς την αναγκαία υπο-

δοµή, προκάλεσε προβλήµατα στο φυσικό περιβάλλον, αισθητική ρύπανση 

και περιορισµό της διακίνησης και ενιαίας διαχείρισης του παραλιακού µετώ-

που. 

� Τη δηµιουργία ενός σηµαντικού διαδηµοτικού τόξου Ανάπτυξης στο οποίο θα 

συµµετέχουν και οι όµοροι ∆ήµοι και το οποίο θα αξιοποιεί τους σηµαντικούς 

αναπτυξιακούς πόρους που έχει η περιοχή σε µια προσπάθεια σύγκλισης 

προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός σηµαντικού πόλου στο κέντρο της 

Κρήτης (π.χ. Πάνορµο-Μαργαρίτες-Ελεύθερνα-Αρκάδι-Φράγµα ποταµών-

Ρέθυµνο). 

� Πρόγραµµα ενίσχυσης της έρευνας της καινοτοµίας καθώς και την διασύνδε-

ση τους µε την παραγωγική διαδικασία µε στόχο την αύξηση της απασχόλη-

σης. 

� Σχέδια βιώσιµης ενέργειας µέσω του Συµφώνου των ∆ηµάρχων στο οποίο 

συµµετέχουµε και µέσα από ολοκληρωµένα σχέδια βιοκλιµατικών αναπλάσε-

ων. 

� Σχέδιο ενίσχυσης ασφάλειας πολιτών και µείωση της παραβατικότητας. 

� Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

� Επίλυση προβληµάτων κυκλοφορίας, προσβασιµότητας, στάθµευσης και ελ-

λιπών δικτύων αστικών µεταφορών  

� ∆έσµευση ελεύθερων χώρων εντός της Πόλης µέσω αξιοποίησης των δηµοτι-

κών οικισµών 
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� Ολοκληρωµένα σχέδια προαστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικι-

σµών και της προστασίας αξιόλογων κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

και άλλων ιστορικών κτιρίων και χώρων, σηµαντικών για την ταυτότητα της 

πόλης . 

� Ολοκληρωµένα σχέδια παρεµβάσεων στους οικισµούς. 

� Εκµετάλλευση γεωθερµίας για παραγωγή ψύξης, θέρµανσης (πιλοτικό πρό-

γραµµα στο σχέδιο βιώσιµης Ενέργειας) 

� Πρόγραµµα αισθητικής αναβάθµισης παλιάς πόλης. 

 

3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου Ρεθύµνης µε βάση το σχεδιασµό 

και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και µε βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω εί-

ναι τα εξής: 

 1. Προώθηση χωρικού µοντέλου προσέγγισης της ανάπτυξης του ∆ήµου Ρε-

θύµνης ( πόλη, ενδοχώρα, παραλιακό µέτωπο, αναπτυξιακό τόξο κ.λ.π.) αξιο-

ποιώντας τα νέα δεδοµένα του 5ου ΚΠΣ  

2. Ανάπτυξη τοπικού επιχειρηµατικού invest  

3. ∆ηµιουργία Πάρκου Επιστηµονικής Κουλτούρας και Καινοτοµίας σε συ-

νεργασία µε το ΤΕΙ Κρήτης και του προγράµµατος HiPER  

4. Ανάπτυξη ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας  

5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης του ∆ήµου  

6. Ολοκληρωµένος χωρικός σχεδιασµός µε βάση το χωρικό µοντέλο µε δια-

τοµεακό προσδιορισµό και µε διασύνδεση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
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7. Ολοκληρωµένος τοµεακός σχεδιασµός και σύνδεσή του µε τον χωρικό σχε-

διασµό (π.χ. βιώσιµη ενέργεια, γεωργία, τουρισµός κ.λ.π.)  

8. Ανάπτυξη της φυσιογνωµίας και της δυναµικής του ∆ήµου µας ώστε να απο-

τελέσει πιλοτική πόλη µε συµµετοχή στις προγραµµατικές συµφωνίες της Πέ-

µπτης 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 οικι-

σµών µε εφαρµογή προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης και ένταξή τους στα 

ολοκληρωµένα σχέδια χωρικής προσέγγισης της ανάπτυξης του ∆ή-µου, όπως 

επίσης και σύνδεσή του µε τον τουριστικό αγροτικό τοµέα, τις ιδιωτικές επενδύ-

σεις (π.χ. αγροτουρισµός) και αξιοποίηση νέων µορφών χρηµατοδότησης.  

11.Βιώσιµη κινητικότητα σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου  

12.Προστασία περιβάλλοντος και φυσιογνωµίας του ∆ήµου  

13.∆ηµιουργία Αρχαιολογικού πάρκου Ελεύθερνας, εφαρµογή µέτρων πολε-

οδοµικής χωροταξίας, κανονιστικές, περιβάλλον, υποδοµές (µέσω ολο-

κληρωµένου χωρικού σχεδίου προστασίας και διαχείρισης)  

14.Ανάπτυξη τουρισµού και έµφαση σε εναλλακτικές µορφές (θρησκευτικός, 

αθλητικός, εκπαιδευτικός κ.λ.π.)  

15.Σχέδιο δράσης για την Ασφάλεια πολιτών  

16. Προστασία υγείας πολιτών (θόρυβος, τρόφιµα, ποτά, πρόληψη ασθε-νειών, 

ατυχήµατα, ναρκωτικά)  

17.Μέτρα καταπολέµησης για την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό και την 

ανεργία
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3.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Ρεθύµνης διαρθρώνεται σε ένα σύνολο γε-

νικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην επίτευξη του οράµατος του 

∆ήµου. 

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι 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. 

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 προσανατολι-

σµός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήµατα που αφο-

ρούν στη λειτουργία τους, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

τους. 

Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 

∆ήµου Ρεθύµνου 2012-2014 ανά θεµατικές ενότητες είναι: 

 

3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης 

Θεµατικός Τοµέας: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

«ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

 

� Βελτίωση και επέκταση των υποδοµών περιβάλλοντος (δί-

κτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – όµβριων – συστήµατα 

αποκοµιδής διαχείρισης απορριµµάτων κ.α.) 

� Επέκταση Ανακύκλωσης. 

� Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευ-

ρύτερης περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα. 

� Βελτίωση συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων 
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� Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και βελτίωση 

δικτύων. 

� Βελτίωση του περιβάλλοντος µε χρήση ΑΠΕ 

� Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικών πα-

ρεµβάσεων. 

� Προστασία και Ανάπτυξη Πρασίνου 

� Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και ε-

ξασφάλιση της πρόσβασης στους χώρους αυτούς από ό-

λους τους πολίτες. 

� Επέκταση  Σχεδίου Πόλεως  

� ∆ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών και συστηµάτων για 

την διαχείριση αποφάσεων κυκλοφοριακών και συγκοινω-

νιακών ρυθµίσεων και αδειών. 

 

Θεµατικός Τοµέας: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ – 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

� Επέκταση και αναβάθµιση κοινωνικών υπηρεσιών και υπη-

ρεσιών πρόνοιας. 

� Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωµένων 

και προγραµµάτων υγείας. 

� Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νε-

ολαίας. 

� Βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε Άτοµα µε αναπηρίες. 

� Προώθηση γυναικείων θεµάτων και θεµάτων ισότητας των 

φύλων. 

� Τεκµηρίωση και προβολή της Ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του ∆ήµου. 

� Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και ευαισθησίας. 
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� Οργάνωση νέων και αναβάθµιση υφιστάµενων εκδηλώσε-

ων πολιτιστικού – µορφωτικού περιεχοµένου. 

� ∆ιάδοση µαζικού αθλητισµού. 

� Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

� ∆ηµιουργία Νέων και συντήρηση υφιστάµενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

� Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, παιδικών, 

βρεφονηπιακών σταθµών και λοιπών υποδοµών. 

� Ενεργοποίηση συµµετοχής της νεολαίας στα κοινά. 

� Επαγγελµατική Κατάρτιση και ∆ια βίου Μάθηση. 

 

Θεµατικός Τοµέας: «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

� ∆ηµιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης. 

� Συµµετοχή σε Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση. 

� Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εν γένει επιχειρη-

µατικής δραστηριότητας. 

� Σχεδιασµός και αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων για 

την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και την αύξηση της α-

πασχόλησης  

� Υποστήριξη καινοτοµίας. 

� Υποστήριξη οικονοµικών µονάδων. 

� Τουριστική Προβολή. 

� Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (φυσικών, πολιτι-

στικών, ιστορικών, ανθρώπινων πόρων κ.α.). 

� Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στον αγροτικό το-

µέα, µε προώθηση νέων µορφών καλλιέργειας 
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� Προώθηση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης. 

� Προώθηση ενεργειακών πολιτικών για χρήση εναλλακτικών 

µορφών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας 

� Προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού. 

 

3.3.2 Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

Θεµατικός Τοµέας: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

� Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και µείωση 

λειτουργικού και διοικητικού κόστους.  

� Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και των Νο-

µικών Προσώπων. 

� Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού, πα-

ρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου. 

Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

� Ενίσχυση της διαφάνειας, στις διαδικασίες προγραµµατι-

σµού, προσλήψεων, προµηθειών, δηµοπρασιών και οικονο-

µικής διαχείρισης. 

� Βελτίωση της στελέχωσης του ∆ήµου σε Επιµέρους τοµείς. 

� Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµε-

τοχής των πολιτών- Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

� Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και συστήµατα εξυπηρέτησης 

πολιτών, εργαζόµενων και παρακολούθησης εξωτερικών δι-

αδικασιών. 

� Βέλτιστη αξιοποίηση Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών. 

� Αξιοποίηση της ∆ηµοτικής Περιουσίας. 
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� Οικονοµική Αναδιοργάνωση 

� Ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. 

� ∆ιεύρυνση της Εξωστρέφειας του ∆ήµου. 

� Ανάπτυξη συνεργασιών µε ∆ήµους της Περιφέρειας. 

� Βελτίωση λειτουργικότητας των οργάνων του ∆ήµου (∆ηµοτι-

κό Συµβούλιο, Οικονοµική Επιτροπή κ.α.) 

3.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ. 

Στην παρούσα ενότητα θα καταγραφούν ενδεικτικές δράσεις του στρατηγικού 

σχεδιασµού για την υλοποίηση µέτρων και την επίτευξη των γενικών στόχων του σχεδί-

ου. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε έργα, µελέτες, πολιτικές για την περίοδο µέχρι το 

2014 και η παρουσίασή τους είναι ενδεικτική καθώς συγκεκριµενοποιούνται προοδευτι-

κά στα ετήσια προγράµµατα δράσης του ∆ήµου. Έχουµε λοιπόν τους εξής 4 άξονες οι 

οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω σε  συγκεκριµένα µέτρα . 

 

� ΑΞΟΝΑΣ 1
ος

: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου Άξονα θα συµπεριληφθούν µέτρα και δράσεις 

που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών µέσα από την βελ-

τίωση 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, χωροτα-

ξική και πολεοδοµική οργάνωση, θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων , 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, ανα-

πλάσεις, 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 ανάπλα-

ση των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων 
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� ΑΞΟΝΑΣ 2
ος

: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και δράσεων που 

στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του ∆ήµου και της κοινωνικής συνο-

χής 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. Θα περι-

λαµβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηµατικού τρόπου παροχής υπηρε-

σιών κοινωνικής στήριξης, όπως για παράδειγµα η οργάνωση και στελέχωση γραφείων 

µε αυτό το σκοπό. Επιπρόσθετα, θα περιληφθούν δράσεις για την βελτίωση των υπο-

δοµών 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. 

 

� ΑΞΟΝΑΣ 3
ος

 : «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άξονα θα εµπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύ-

ουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάµωση 

της επιχειρηµατικότητας των κατοίκων και την τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Θα υλο-

ποιηθούν δράσεις αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα συγκεκριµένων οµάδων του 

πληθυσµού και ειδικότερα των νέων και των γυναικών. ∆ράσεις που θα αφορούν την 

προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης προβλέπονται δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηµα-

τικότητας 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 ποιό-

τητα των τοπικών προϊόντων. Θα εξετασθούν επίσης δράσεις αναφορικά µε την ευθυ-

γράµµιση της οικονοµικής δραστηριότητας και των τριών τοµέων της παραγωγής. Τέ-
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λος, µέσω των δράσεων του εν λόγου άξονα θα επιδιωχθεί η διαµόρφωση εναλλακτικού 

τουριστικού πόλου στην περιοχή 

 

� ΑΞΟΝΑΣ 4
ος

: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 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 Νοµι-

κών 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, ευρυ-

ζωνικό δίκτυο) και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για 

τους υπαλλήλους του ∆ήµου. Επιπρόσθετα περιλαµβάνονται θέµατα για την ενίσχυ-

ση της συµµετοχής των ∆ηµοτών στις διεργασίες του ∆ήµου (π.χ. συµµετοχικός σχε-

διασµός, δηµόσια διαβούλευση, µέτρηση ικανοποίησης δηµοτών, διαχείριση παρα-

πόνων δηµοτών) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των δηµο-

τών 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 

 

Οι παραπάνω άξονες εξειδικεύονται σε µέτρα και δράσεις, τα οποία σύµφωνα µε 

τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες διαµορφώνουν τον πίνακα που ακο-

λουθεί: 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1
ος

 

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ 2
ος

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

– ΠΑΙ∆ΕΙΑ- 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ 3
ος

 

«ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

ΑΞΟΝΑΣ 4
ος

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ» 

1.1 Προστασία – ανάδειξη 
φυσικού περιβάλλοντος  

2.1 Υγεία και Κοινωνική 
Πρόνοια 

3.1. Οικονοµικές δραστηριότη-
τες – Ανταγωνιστικότητα – Ε-
πιχειρηµατικότητα – Απασχό-
ληση – Ανθρώπινο δυναµικό 

4.1 Οργάνωση των υπη-
ρεσιών του ∆ήµου – Αξι-
οποίηση Ανθρώπινου ∆υ-
ναµικού 

1.2 Οικιστικό Περιβάλλον 
(χωροταξικός – πολεοδο-
µικός σχεδιασµός οριοθε-
τήσεις οικισµών) 

2.2 Κοινωνική Μέριµνα 
και Ισότητα των ∆ύο 
Φύλλων 

3.2. Ενεργειακή ανάπτυξη (ε-
ναλλακτικές µορφές ενέργειας, 
εξοικονόµηση ενέργειας) 

4.2 Αξιοποίηση της ∆ηµο-
τικής Περιουσίας – εξορ-
θολογισµός εσόδων εξό-
δων 

1.3 Υποδοµές – ∆ίκτυα (Α-
ναπλάσεις περιοχών, δί-
κτυα κοινής ωφέλειας, έργα 
υποδοµών) 

2.3 Εκπαίδευση και ∆ια 
βίου Μάθηση 

3.3. Στήριξη αγροτικού κό-
σµου και αγροτικής παραγω-
γής και νέων µορφών καλ-
λιέργειας 

4.3 Ηλεκτρονική ∆ιακυ-
βέρνηση 

ΜΕΤΡΑ 

1.4 Μεταφορές (Συγκοινω-
νιακές κυκλοφοριακές πα-
ρεµβάσεις, στάθµευση, ο-
δικά έργα) 

2.4 Πολιτιστικές αθλητικές 
δραστηριότητες και Υπο-
δοµές 

 
4.4 Πολιτική Προστασία – 
Ευταξία της πόλης 
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ΑΞΟΝΑΣ 1
ος 

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

ΜΕΤΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ 

1.1. Προστασία – ανάδειξη φυ-

σικού περιβάλλοντος 

1.1.1 Προστασία και Ανάδειξη του παραλιακού µετώπου του ∆ήµου Ρεθύµνης 

1.1.2 Υλοποίηση πολιτικών αγροτικής πολιτικής, προγράµµατα ορθολογικής καλλιέργει-

ας. 

1.1.3 Συνεργασία µε αγροτικούς συνεταιρισµούς και καλλιεργητές. 

1.1.4 ∆ιαµόρφωση και φύτευση πλατειών σύµφωνα µε τη σύγχρονη κηποτεχνική αντίλη-

ψη προσανατολισµένη στην τοπική χλωρίδα. 

1.1.5 Σχεδιασµός προγραµµάτων και δράσεων για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και 

µνηµείων της φύσης. 

1.1.6 Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των οργανωµένων χώρων πρασίνου και παιδι-

κών χαρών (∆ηµοτικός Κήπος, πλατείες κ.α.).  

1.1.7 Προστασία των ρεµάτων και ενσωµάτωση τους ως αναλλοίωτοι φυσικοί σχηµατι-

σµοί στον υπάρχων και µελλοντικό οικιστικό ιστό µε στόχο τη ∆ηµιουργία οργανωµένων 

χώρων πρασίνου για περίπατο και αναψυχή. 

1.1.8 Ανάδειξη σπηλαίου Γερανίου -∆ηµιουργία σπηλαιολογικού Πάρκου. 

1.1.9 ∆ηµιουργία ποδηλατικών, φυσιολατρικών διαδροµών-Ανάδειξη και σήµανση µονο-

πατιών. 
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1.1.10 Γεωτεχνική µελέτη περιοχής Αρµένων. 

1.1.11 Μελέτη αισθητικής αναβάθµισης παλιάς πόλης και παραλιακού µετώπου. 

1.1.12 Μελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου Σκαλέτας. 

1.1.13 Μελέτη ανάδειξη ρεµάτων-φαραγγιών. 

1.1.14 Ανάπλαση ρέµατος Κόρακα. 

1.1.15 Εφαρµογή ήπιων παρεµβάσεων για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος 

ανατολικά της µαρίνας Ρεθύµνου (Ύφαλοι Μόλοι) 

1.1.16 Ανάδειξη Αρκαδιώτικου ποταµού από Αρκάδι ως Πίκρι (Περιπατητική  διαδροµή) 

  

1.2.Οικιστικό Περιβάλ-

λον(χωροταξικός, πολεοδοµικός 

σχεδιασµός οριοθετήσεις οικισµών) 

1.2.1 Προώθηση απ’  ευθείας αγοράς ή απαλλοτριώσεων κτισµάτων /οικοπέδων 

1.2.2 Αξιοποίηση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών του ∆ήµου για την συνολι-

κή αποτύπωση του σχεδίου πόλεως , των πράξεων εφαρµογής κλπ. 

1.2.3 Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων και δράσεις ενθάρρυνσης των πολιτών 

στη χρήση ποδηλάτου. 

1.2.4 Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλης. 

1.2.5 Ρυµοτοµικό σχέδιο 

1.2.6 Πράξεις Εφαρµογής – Πράξεις Αναλογισµού 

1.2.7 Μελέτη ανάπλασης και σύνταξης ειδικού οικοδοµικού κανονισµού της περιοχής 

«Χαράκια» (Νότια Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζα). 
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1.2.8 Μελέτη Κ.Χ. στην Π. Πόλη Ρεθύµνου. 

1.2.9 Πολεοδοµικές µελέτες περιοχών βόρεια Ν.Ε.Ο. 

1.2.10 Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της περιουσίας όλων των ∆ηµ. Ενοτήτων. 

1.2.11 Ολοκλήρωση και έγκριση Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και συνένωση όλων µεταξύ τους 

1.2.12 Αξιοποίηση Πράσινου Ταµείου-απαλλοτριώσεις-περιφ. Πάρκινγκ-χώροι Κουρµού-

λη-εξοικονόµηση ελεύθερων χώρων ανατολικών προαστίων (Πλατανιά). 

1.2.13 Γειτονιές πόλης, ολοκλήρωση υπάρχουσας µελέτης  

1.2.14 Μελέτη καθορισµού-επανακαθορισµού γραµµών αιγιαλού συνολικά σε ολόκληρο 

το παραλιακό µέτωπο του δήµου. 

1.2. 15 Ολοκλήρωση πολεοδόµησης των Οικισµών Αρµένων , Χρωµοναστηρίου, Ρουσ-

σοσπιτίου. 

1.2.16 Καθορισµός χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη  

1.2.17 ∆ιανοίξεις των αδιέξοδων δρόµων και ασφαλτοστρώσεις διανοιγµένων όπως προ-

βλέπονται στο παλιό σχέδιο πόλεως µε παράλληλη κατασκευή πεζοδροµίων 

1.2.18 Αξιοποίηση ∆ηµοτικού οικισµού για τη δηµιουργία τράπεζας γης για την άσκηση 

πολεοδοµικής πολιτικής προς εξασφάλιση Κ.Χ. εντός της πόλης και στους οικισµούς 

  

1.3. Υποδοµές – ∆ίκτυα (Ανα-

πλάσεις  περιοχών, δίκτυα κοινής 

1.3.1 Εφαρµογή ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδίου παρέµβασης στους οικισµούς 

του ∆ήµου. 
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ωφέλειας,  έργα υποδοµών) 1.3.2 Αισθητική Ανάπλαση ανατολικού παραλιακού µετώπου του ∆ήµου. 

1.3.3 Ανάπλαση Θεοτοκοπούλου –Συνατσάκη 

1.3.4 Ανάπλαση Ρέµατος Καµαράκι – Αϊ Γιάννη 

1.3.5 Ανάπλαση ∆υτικού Παραλιακού Μετώπου (Περιοχή Κουµπέ) 

1.3.6 ∆ιάνοιξη Περιφερειακού ∆ακτυλίου Βρύσινα (Τµήµα Άγιος Ευστράτιος –

Χροµοναστήρι) 

1.3.7 ∆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 χώ-

ρων. 

1.3.8 Ανάπλαση , ανάδειξη και ανασυγκρότηση της Παλιάς Πόλης. 

1.3.9 Μέτρα βελτίωσης των προσόψεων κτιρίων του Ιστορικού Κέντρου. 

1.3.10 Προσθήκες –Βελτιώσεις στο δίκτυο Ύδρευσης µε σκοπό την δηµιουργία µοντέλου 

µε ζώνες 

1.3.11 Βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων ύδρευσης- αποχέτευσης πόλης Ρεθύµνου 

και οικισµών. 

1.3.12 Ενοποίηση – αναβάθµιση και επέκταση συστήµατος τηλεποπτείας – τηλεχειρισµού 

αντλιοστασίων – δεξαµενών δικτύου ύδρευσης , αντλιοστασίων αποχέτευσης και εγκατα-

στάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 

1.3.13 Αποτύπωση , ηλεκτρονική αρχειοθέτηση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης – απο-

χέτευσης. 

1.3.14 Επέκταση – Βελτίωση εγκατάστασης Επεξεργασίας λυµάτων πόλης Ρεθύµνου 
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1.3.15 Χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης πόλης Ρεθύµνου και οικισµών του ∆ήµου 

1.3.16 ∆ηµιουργία κοινόχρηστων WC σε διάφορα σηµεία της πόλης. 

1.3.17 Άρδευση κοινοχρήστων χώρων (∆ηµοτικός Κήπος) µε επαναχρησιµοποίηση ε-

κροής εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων πόλης Ρεθύµνου. 

1.3.18 Εκσυγχρονισµός της αποκοµιδής απορριµµάτων. 

1.3.19 Αναβάθµιση του στόλου απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ∆ήµου και εφαρµογή 

τηλεµατικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 

1.3.20 Βελτίωση της συντήρησης και καθαριότητας των κάδων. 

1.3.21 Αύξηση της ικανότητας καθαριότητας δρόµων και πεζοδροµίων σε όλη την πόλη 

και τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. 

1.3.22 ∆ηµιουργία σύγχρονου σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων. 

1.3.23 Βελτίωση ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων. 

1.3.24 Εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών. 

1.3.25 Εντατικοποίηση των εργασιών για τον περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης των 

απορριµµάτων (ΕΣ∆ΑΚ) 

1.3.26 Οργάνωση συνεργείων έργων µε αυτεπιστασία που εκτελεί ο ∆ήµος. 

1.3.27 Αισθητική αναβάθµιση και αρχιτεκτονική ανάπλαση των εισόδων της Πόλης. 

1.3.28 ∆ιάνοιξη Νότιου Περιφερειακού άξονα , µε χάραξη προσαρµογής σε ρέµατα Καµα-

ράκι, Συνατσάκη, Γάλλου µέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών µεγάλης κλί-

µακας 

1.3.29 Παρεµβάσεις ανάπλασης οικισµών ∆.Ε. Ρεθύµνου 

1.3.30 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ∆.Ε. Νικηφόρου Φωκά 
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1.3.31 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ∆.Ε. Λαππαίων 

1.3.32 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ∆.Ε. Αρκαδίου 

1.3.33 Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας 

1.3.34 Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καλλιθέα 

1.3.35 Μελέτη ανάπλασης παραδοσιακών οικισµών (πράσινη ανάπτυξη). 

1.3.36 Μελέτες αισθητικών παρεµβάσεων - αναβάθµισης οικισµών και αξιοποίησης προ-

γραµµάτων ανακαίνισης οικισµών µέσω προγραµµάτων(ΟΠΑΑΧ κ.λπ). 

1.3.37 Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης στους παραδοσιακούς οικισµούς του νέου 

δήµου. 

1.3.38 Ανάπλαση µε πεζοδρόµια στα συνεκτικά τµήµατα των οικισµών που διατρέχονται 

από την Π.Ε.Ο.(Ατσιπόπουλο, Πηγή, Άδελε) 

1.3.39 Ολοκληρωµένο σχέδιο παρεµβάσεων στα συνεκτικά τµήµατα των οικισµών. 

1.3.40 ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων και ανάπλαση δρόµων Σταυρωµένο – η Βιράν Επι-

σκοπή (2 km). 

1.3.41 Εφαρµογή σχεδίου ανάπλασης των παραδοσιακών οικισµών του ∆ήµου και βελ-

τίωση προσβασιµότητας τους  

1.3.42 Πολεοδοµικές, σηµειακές  παρεµβάσεις εντός των οικισµών για την πολεοδοµική 

και λειτουργική τους βελτίωση και την εξοικονόµηση βασικών ΚΧ και λειτουργιών 

1.3.43 Μελέτες αξιοποίησης του Αρθ. 5 του Ν. 3937 µέσω πολεοδοµικών παρεµβάσεων 

στους οικισµούς κυρίως µε τη διάνοιξη δρόµων και ελέγχου της πολεοδοµικής τους εξέλι-
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ξης, κυρίως στους δυναµικά αναπτσσόµενους οικισµούς. 

  

1.4. Μεταφορές (Συγκοινωνια-

κές κυκλοφοριακές παρεµβάσεις, 

στάθµευση, οδικά έργα) 

1.4.1 Ανασχεδιασµός οδών και πεζοδροµίων µε έµφαση και προτεραιότητα σε θέµατα 

βιώσιµης κινητικότητας 

1.4.2 Ανάληψη πρωτοβουλιών για αύξηση των χώρων στάθµευσης στην πόλη του Ρεθύ-

µνου και ιδιαίτερα στις τρεις κύριες εισόδους της πόλης 

1.4.3 Επανεξέταση και επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης. 

1.4.4 Εφαρµογή µελέτης βιώσιµης κινητικότητας 

1.4.5 Επίσπευση της δηµιουργίας υπόγειου χώρου στάθµευσης στο Οικόπεδο των 4ων 

Μαρτύρων 

1.4.6 Νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για κάθε βασική γειτονιά. 

1.4.7 ∆ιάνοιξη των βασικότερων δρόµων του σχεδίου πόλεως µε παράλληλη κατασκευή 

πεζοδροµίων 

1.4.8Κατασκευή και εξασφάλιση βατότητας πεζοδροµίων 

1.4.9 Συστηµατική αποµάκρυνση όλων των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

1.4.10 Εµφανείς διαγραµµίσεις στο αστικό οδικό δίκτυο. 

1.4.11 Συστηµατική Αστυνόµευση για την παράνοµη στάθµευση, τις καταλήψεις κοινο-

χρήστων χώρων, και την παραβίαση του δακτυλίου της παλιάς πόλης. 

1.4.12 Εξασφάλιση οργανωµένων χώρων στάθµευσης για τα δίκυκλα. 

1.4.13 Αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων για την διαχείριση των θέσεων στάθµευσης (e- 

parking) 
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1.4.14 Ανάπλαση οδού Θεοτοκοπούλου και ρέµατος Συνατσάκη. 

1.4.15 Πεζοδρόµηση δευτερευόντων δρόµων κέντρου Πόλης π.χ. Πρεβελάκη κ.λπ. 

1.4.16 ∆ρόµος Σαρακίνα ΝΕΟ και Τίµιο Σταυρό. 

1.4.17 Ανάπλαση οδών Κονδυλάκη-Ψυχουντάκη Χατζηµιχάλη Γιάνναρη Καζαντζάκη ρέ-

µατος Καµαράκι. 

1.4.18 Ανάπλαση δρόµου Παύλου Βαρδινογιάννη Κουµπέ. 

1.4.19 ∆ρόµος στρατόπεδο-πανεπιστήµιο, προεκτίµηση αµοιβών, ανάθεση από πανεπι-

στήµιο. 

1.4.20  Περιφερειακός δρόµος Γερανίου. 

1.4.21 Περιφερειακός δρόµος Ατσιποπούλου-Πρινέ. 

1.4.22 Μελέτη για βελτίωση χάραξης επαρχιακών οδών προς Χρωµοναστήρι-Ρουσοσπίτι 
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ΑΞΟΝΑΣ 2
ος 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΜΕΤΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ 

2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρό-

νοια 

2.1.1 Συνέχιση και βελτίωση των προγραµµάτων Κοινωνικής µέριµνας «Βοήθεια στο σπί-

τι», Κ∆ΑΠ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ και επέκτασή τους για καλύτερη κάλυψη των αναγκών 

2.1.2 Ανάληψη δράσεων καθηµερινής φροντίδας και ανακούφισης των αδύναµων οµά-

δων συµπολιτών µας. 

2.1.3 ∆ιοργάνωση και διεξαγωγή προγραµµάτων δωρεάν εξέτασης για πρόληψη σε θέ-

µατα υγείας. 

2.1.4 Συντήρηση υπαρχόντων κτιρίων ΚΑΠΗ – Συµπλήρωση των υποδοµών των παραρ-

τηµάτων µε προµήθεια ιατρικών συσκευών και επίπλων. 

2.1.5 ∆ηµιουργία Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας στον Μασταµπά 

2.1.6 Ενίσχυση του Νοµικού Προσώπου των παιδικών σταθµών µέσω πρόσληψης µόνι-

µου προσωπικού. 

2.1.7 ∆ηµιουργία και λειτουργία Νέων Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθµών   

2.1.8 ∆ηµιουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρία  

2.1.9 ∆ράσεις στα πλαίσια του προγράµµατος τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες οµάδες 

2.1.10 Εκπόνηση ερευνητικής µελέτης για τη ∆ιάγνωση και Καταγραφή των κοινωνικών 
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αναγκών του ∆ήµου. 

 

2.2. Κοινωνική Μέριµνα και 

Ισότητα των ∆ύο Φύλλων 

2.2.1 Συνεργασία µε φιλόπτωχα ταµεία 

2.2.2 Υποστήριξη οικογενειών ανέργων και πολυτέκνων 

2.2.3 Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για άρση του κοινωνικού αποκλεισµού δια-

φόρων ευπαθών οµάδων 

2.2.4 Ενεργοποίηση και συνεργασία µε το τοπικό συµβούλιο παραβατικότητας και συνερ-

γασία µε άλλους αρµόδιους φορείς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

Ανάπτυξη και προώθηση προγραµµάτων για την ενίσχυση της ασφάλειας πολιτών  

2.2.5 ∆ηµιουργία κέντρου συµβουλευτικής  και υποστήριξης γυναικών (ενηµέρωση και 

στήριξη γυναικών ) 

2.2.6 Λειτουργία κέντρου συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο 

∆. Ρεθύµνης  

2.2.7 Σεµινάρια ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για την ισότητα των δύο φύλων. 

2.2.8 Βελτίωση προσβασιµότητας σε δηµόσιους χώρους και δηµοτικά κτίρια 

2.2.9 ∆ηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε αναπηρία (Κ∆ΑΠ 

ΜΕΑ) 

2.2.10 Προώθηση και ενίσχυση του  προγράµµατος εθελοντικής αιµοδοσίας 
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2.3. Εκπαίδευση και ∆ια βίου 

Μάθηση 

2.3.1 Κατασκευή Γυµνασίου Λυκείου στο Σταυρωµένου 

2.3.2 Κατασκευή Γυµνασίου Λυκείου στο Ατσιπόπουλο 

2.3.3 Κατασκευή ∆ηµοτικού σχολείου στο Ατσιπόπουλο. 

2.3.4 Κατασκευή ∆ηµοτικού σχολείου στο Γεράνι 

2.3 5 Κατασκευή δηµοτικού σχολείου στο Ρουσσοσπίτι 

2.3.6Κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος στον Τίµιο Σταυρό 

2.3.7 Εκτέλεση έργων για τη Συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων 

2.3.8 Κατασκευή ΕΠΑΛ στο Αµπελάκι 

2.3.8 Βελτίωση των υφιστάµενων αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών στους αύλειους 

χώρους των σχολείων και δηµιουργία νέων . 

2.3.9 Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ Ρεθύµνου 

2.3.10 Προγράµµατα Κατάρτισης για ειδικές οµάδες πληθυσµού στα πλαίσια υλοποίησης 

διαφόρων κοινοτικών πρωτοβουλιών ή και ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για την περίοδο 

2012-2014 

2.3.11 Πρόγραµµα Κατάρτισης ανέργων για τα έτη 2012-2014 

2.3.12 Προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού στα σχολεία του ∆ήµου. 

2.3.13 Εκπαιδευτικά Προγράµµατα προς τους µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαί-
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δευσης σχετικά µε το σεβασµό και τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

2.3.14 Οργάνωση προγράµµατος Σχολές Γονέων 

2.3.15 ∆ηµιουργία Συµβουλευτικού Σταθµού στο ∆ήµο Ρεθύµνου και Κέντρου εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων. 

2.3.16 ∆ιοργάνωση µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς σε συνερ-

γασία µε το σύλλογο Εκπ/κών Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνης 

2.3.17 Εκπαιδευτικά προγράµµατα προς επαγγελµατίες του τουρισµού που δραστηριο-

ποιούνται στην παλιά πόλη Ρεθύµνου µε στόχο τον σεβασµό στην πολιτιστική κληρονο-

µιά και την προστασία των µνηµείων. 

2.3.18 Ποιοτική αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υποδοµών των σχολείων 

2.3.19 Ανάπτυξη προγραµµάτων και συνεργασία µε τους φορείς για την προώθηση της 

δια βίου µάθησης. 

2.3.20 Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού σχολικών µονάδων 

2.3.21 Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευση  

2.3.22 ∆ηµιουργία Κέντρου Επιστηµονικής κουλτούρας συνεργασία µε το ΤΕΙ Κρήτης , 

υποστήριξη προγράµµατος HiPER στην περιοχή Τρία Μοναστήρια 

 

2.4. Πολιτιστικές αθλητικές 2.4.1 Αναστήλωση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και µνηµείων του Ιστορικού Κέντρου.  
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δραστηριότητες και Υποδοµές 2.4.2 Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και µνηµείων των οικισµών και των Τοπικών διαµερι-

σµάτων του ∆ήµου. 

2.4.3 Καθαρισµός και αναστήλωση τειχών Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζας 

2.4.4 Ανάπλαση και ανάδειξη όψεων διατηρητέων κτιρίων της παλιάς πόλης 

2.4.5 Εκσυγχρονισµός – αναβάθµιση των δράσεων του ∆ηµοτικού Ωδείου, της ∆ηµοτικής 

Πειραµατικής Ορχήστρας και της ∆ηµοτικής Χορωδίας 

2.4.6 Ενίσχυση και αναβάθµιση των δράσεων του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµι-

ουργίας – ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Λ. Κανακάκις» 

2.4.7 ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε του φορείς της Α΄θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης 

2.4.8 Ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου Νέων ∆ήµου Ρεθύµνου . 

2.4.9 Αναβάθµιση των εκδηλώσεων του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ και σύνδεση του µε 

την τοπική απασχόληση 

2.4.10 Αναβάθµιση εκδηλώσεων του  Ρεθυµνιώτικου Καρναβαλιού.  

2.4.11 Καταγραφή Πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα στους οικισµούς και 

στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου και ανάδειξη τους. 

2.4.12 ∆ιοργάνωση συναυλιών από τη ∆ηµοτική Πειραµατική Συµφωνική Ορχήστρα σε 

συνδυασµό µε χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις , εκδηλώσεις στα πλαίσια του 

Αναγεννησιακού Φεστιβάλ κλπ 
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2.4.13 Ετήσια οργάνωση ανοικτής µαζικής αθλητικής εκδήλωσης 

2.4.14 Αναβάθµιση πρωταθληµάτων δηµοτικών σχολείων (Μπάσκετ, Ποδοσφαίρου) 

2.4.15 Ανάληψη διοργάνωσης πρωταθλήµατος beach volley και συναφών µε την παραλία 

αθληµάτων.  

2.4.16 ∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου λιµενολεκάνης (έµπροσθεν λαβυρίνθου) σε 

χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων (beach volley, beach tennis, σκάκι , mini soccer ) 

2.4.17 Η κατασκευή ενός κλειστού Προπονητηρίου στο ∆ΑΚ Γάλλου για µπάσκετ - βόλεϊ – 

χάντµπολ 

2.4.18 Κατασκευή κλειστής αίθουσας Γυµναστικής στο ∆ΑΚ Γάλλου για ενόργανη – σκάκι 

– µπρίτζ κλπ 

2.4.19 Κατασκευή κολυµβητηρίου ολυµπιακών προδιαγραφών στο ∆ΑΚ Γάλλου 

2.4.20 Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτάπητα στο ∆ΑΚ 

Γάλλου 

2.4.21 Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων µικρών αθλητικών χώρων στους οι-

κισµούς του ∆ήµου 

2.4.22 Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο βόρειο τµήµα του ∆ηµοτικού 

Κλειστού Γυµναστηρίου(αίθουσα ενδυνάµωσης- ιατρείο- φυσικοθεραπευτήριο – αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων) 

2.4.23 Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου στα Περιβόλια 
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2.4.24 Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου ενόργανης γυµναστικής σε αγορασθέν ακίνητο 

στον Τίµιο Σταυρό 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3
ος 

«ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

ΜΕΤΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ 

3.1. Οικονοµικές δραστηριότη-

τες –   Ανταγωνιστικότητα – Επιχει-

ρηµατικότητα – Απασχόληση – Αν-

θρώπινο δυναµικό 

3.1.1Σύσταση γραφείου προώθησης της απασχόλησης, ενηµέρωσης ανέργων και Επι-

χειρήσεων – ενίσχυση της απασχολησιµότητας. 

3.1.2 Ενίσχυση των ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης , επιµόρφωσης και δια βίου 

µάθησης. 

3.1.3 Αξιοποίηση των προγραµµάτων ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση του 

Ο.Α.Ε.∆. 

3.1.4 Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του ∆ήµου στο τµήµα Εύρεσης εργασίας. 

3.1.5 Προώθηση δράσεων που προάγουν την καινοτοµία στο ∆ήµο µέσω ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων. 

3.1.6 Προώθηση συνεργασιών µε το Επιµελητήριο Ρεθύµνου για την υποστήριξη της δη-

µιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. 

3.1.7 Παροχή υποστήριξης για την δηµιουργία διαδηµοτικών επιχειρήσεων. 
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3.1.8 Μέτρα υποστήριξης τοπικών προϊόντων. 

3.1.9 Μέτρα για την Ανάδειξη και προώθηση της κρητικής διατροφής και των κρητικών 

προϊόντων γενικότερα. 

3.1.10 Προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής του ∆ήµου και 

υποστήριξη της Επιχειρηµατικότητας  - δηµιουργία τοπικού invest. 

3.1.11 Συνεργασία του ∆ήµου µε τους τουριστικούς φορείς( σύλλογος ξενοδόχων, Τουρι-

στικών Πρακτόρων, ξεναγών, Εστίασης κλπ) και τις υπηρεσίες (Νοµαρχιακή αυτοδιοίκη-

ση, Λιµενικό Ταµείο, Τουριστική Αστυνοµία κλπ) για την αξιοποίηση των εµπειριών τους 

και την κατάθεση προτάσεων για την σύνταξη ολοκληρωµένου τουριστικού marketing 

plan. 

3.1.12 ∆ηµιουργία σηµείων πληροφόρησης και προβολής µε χάρτες και πληροφοριακό 

υλικό στις πύλες εισόδου της πόλης, στο Λιµάνι. και στην Παλιά Πόλη. 

3.1.13 ∆ηµιουργία Τουριστικού Portal µε διαδραστικές διαδροµές και εικονική ξενάγηση 

στα µνηµεία της πόλης.  

3.1.14 Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα µε σκοπό την τουριστική προβολή και την α-

νταλλαγή τεχνογνωσίας µε άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις. 

3.1.15 Προβολή µνηµείων και ιστορικών κτιρίων µε κατάλληλες ξενόγλωσσες πληροφο-

ριακές πινακίδες. 

3.1.16 Αξιοποίηση και αναβάθµιση των δράσεων της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης για την φι-
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λοξενία διεθνών εκθέσεων. 

3.1.17 Οργάνωση πανευρωπαϊκών πρωταθληµάτων για την προσέλευση αθλητικού του-

ρισµού. 

3.1.18 Υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων  για την απασχόληση του ∆. Ρεθύµνης 

 

3.2. Ενεργειακή ανάπτυξη (ε-

ναλλακτικές µορφές ενέργειας – ε-

ξοικονόµηση ενέργειας)  

3.2.1 Ανακατασκευή της όψης  του ∆ηµαρχείου µε βιοκλιµατικές παρεµβάσεις, διαχείριση 

ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων για εξοικονόµηση ενέργειας και ένταξη του έρ-

γου στο Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

3.2.2 Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις ανοιχτών δηµόσιων χώρων στο ∆υτικό Παραλιακό Μέ-

τωπο. 

3.2.3 Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 

σχολεία της πόλης.  

3.2.4 Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού στις βασικές οδούς της πόλης 

µε σύγχρονα µέσα και εξοικονόµηση ενέργειας από το ∆ηµοτικό φωτισµό 

3.2.5 Αλλαγή των λαµπτήρων σε όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού. µε λαµπτήρες  οικονο-

µίας  

3.2.6 Τοποθέτηση αστρονοµικών χρονοδιακοπτών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού. 

3.2.7 Τοποθέτηση συστηµάτων ελέγχου της και κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα κτίρια 

του ∆ήµου. 

3.2.8 Ενεργειακή καταγραφή όλων των κτιρίων του ∆ήµου 

3.2.9 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια του ∆ήµου 
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3.2.10 Ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την βιώσιµη ενέργεια του ∆. Ρεθύµνης στα 

πλαίσια της συµµετοχής του ∆ήµου στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ  

3.2.11 Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών µέσων για την επίτευξη των στόχων του Συµφώ-

νου των ∆ηµάρχων για µείωση των εκποµπών του CO2  κατά 20% µέσω εξειδίκευσης  

του σχεδίου µε τις µελέτες εφαρµογής. 

 

3.3. Στήριξη αγροτικού κόσµου 

και αγροτικής παραγωγής και νέων 

µορφών καλλιεργειών 

3.3.1 Στήριξη του αγροτικού τοµέα µέσω της βοήθειας του προσωπικού του γραφείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης σε συµβουλευτικό επίπεδο. 

3.3.2 Υλοποίηση πολιτικών αγροτικής πολιτικής και υποστήριξη νέων µορφών καλλιέρ-

γειας 

3.3.3 Αξιοποίηση προγραµµάτων ορθολογικής καλλιέργειας  

3.3.4 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδηλώσεων για διάφορα θέµατα αγροτικού ενδια-

φέροντος 

3.3.5 Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για ανάδειξη φυσικού πλούτου και µνηµείων 

της φύσης  

3.3.6 Συνεργασία µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς για την διάγνωση και επίλυση προ-

βληµάτων και την χάραξη αγροτικής πολιτικής  

3.3.7 Υλοποίηση προγραµµάτων για την προώθηση της καινοτοµίας στην αγροτική πα-

ραγωγή 

3.3.8 Υλοποίηση τοπικών σχεδίων για την απασχόληση µε έµφαση στην προώθηση της 

αγροτικής παραγωγής 

3.3.9 Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας µε την εκµίσθωση εκτάσεων σε ενδιαφερόµε-
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νους δηµότες – αγρότες  

3.3.10 Μελέτη Οριοθέτησης Ρεµάτων , διατήρησης φυσικού τοπίου, Μελέτη Περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων για την προστασία τους 

3.3.11 Αναλυτική καταγραφή της δηµοτικής περιουσίας µε την παράλληλη εκπόνηση µε-

λέτης για την ορθολογική αξιοποίηση της µέσα από προγράµµατα  

3.3.12 Θεσµοθέτηση και οργάνωση αστικών χρήσεων γης καθώς και καταγραφή, κατη-

γοριοποίηση της αγροτικής γης αξιοποιώντας την µέσω σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης  

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4
ος 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ» 

ΜΕΤΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ 

4.1 Οργάνωση των υπηρεσιών 

του ∆ήµου – Αξιοποίηση Ανθρώπι-

νου ∆υναµικού 

4.1.1 Συστηµατική µελέτη και αναδιοργάνωση εσωτερικών ∆ιευθύνσεων και Γραφείων 

(Νέα Οργανωτική ∆οµή του ∆ήµου) 

4.1.2 Αξιοποίηση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού. Ορθή κατανοµή αρµοδιο-

τήτων 

4.1.3 Αξιοποίηση του νέου θεσµού του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη 

4.1.4 Επικαιροποίηση των διαφόρων κανονισµών για καθαριότητα, ύδρευση κ.α. 
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4.1.5 Βέλτιστη αξιοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών 

4.1.6 Εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας 

4.1.7 Εφαρµογή συστήµατος ελέγχου και αξιολόγησης διαδικασιών και προσφερόµενων 

υπηρεσιών, αλλά και αυτοαξιολόγησης 

4.1.8 Ενίσχυση της απασχόλησης  του τεχνικού προσωπικού µε διάφορες µορφές εξαρ-

τηµένης εργασίας(τεχνίτες, εξειδικευµένοι εργάτες) 

4.1.9 Ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης  εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπι-

κού. 

4.1.10 Αξιοποίηση συνεργασιών µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ για την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

4.1.11 Εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων (τεχνικός 

ασφαλείας, γιατρός εργασίας) 

4.1.12 Ανάπτυξη µηχανισµών για έρευνα αγοράς, δηµοσκοπήσεων και γενικότερα ανα-

γκών του ∆ήµου µε σκοπό τη δηµιουργία βάσης ολοκληρωµένων σχεδίων και πολιτικών. 

 

4.2 Αξιοποίηση της ∆ηµοτικής 

Περιουσίας – εξορθολογισµός εσό-

δων εξόδων 

4.2.1 Εφαρµογή αναλυτικής λογιστικής και παρακολούθησης κέντρων κόστους 

4.2.2 Ικανοποίηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων και περιορισµός υποχρεώσεων από πα-

ρελθόντα έτη 

4.2.3 Επικαιροποίηση συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και της ∆ιαχει-
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ριστικής Επάρκειας του ∆ήµου. 

4.2.4 Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 

των υπηρεςιών του ∆ήµου και περιορισµός των δαπανών σε ενοίκια µέσω της µείωσης 

των µισθωµάτων.  

4.2.5 Συντήρηση µηχανολογικών ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών  των 

κτιρίων του ∆ήµου  

4.2.6 Καλύτερη εκµετάλλευση των ∆ηµοτικών χώρων στάθµευσης. 

4.2.7 Τοπογραφική και Οικονοµική αποτύπωση όλων των ακινήτων του ∆ήµου 

4.2.8 Αποδοτικότερη εκµετάλλευση ενοικιαζόµενων δηµοτικών χώρων. 

4.2.9 Αύξηση εσόδων µέσω µηχανισµών είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών προς το ∆ήµο 

και τη ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. 

4.2.10 Συνεργασία στη διαχείριση και στην ανακύκλωση απορριµµάτων  

4.2.11 Πολιτική ρύθµισης χρεών προς τους οφειλέτες του ∆ήµου για την αποτελεσµατική 

είσπραξη τους. 

4.2.12 Συνεργασία στην εισαγωγή ήπιων µορφών ενέργειας 

4.2.13 Συνεργασία µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονοµική ανά-

πτυξη. 
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4.3 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνη-

ση 

4.3.1 Αξιοποίηση και προβολή του συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών και Επι-

χειρήσεων  το οποίο δίδει τη δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων µέσω της ιστοσελίδας του 

∆ήµου. 

4.3.2 Προώθηση των διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας του ∆ήµου µέσω της δηµο-

σίευσης των πρακτικών και των αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Οικονοµικής  Ε-

πιτροπής στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου 

4.3.3 ∆ηµοσίευση των ισολογισµών του ∆ήµου και των Νοµικών προσώπων στην ιστο-

σελίδα 

4.3.4 ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων για προσλήψεις προσωπικού και των αποτελεσµά-

των αυτών στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

4.3.5 Υποστήριξη του συστήµατος επικοινωνίας του ∆ηµότη µε το ∆ήµο µέσω email, τη-

λέφωνο, διαδίκτυο. 

4.3.6 Αξιοποίηση και επέκταση των δράσεων της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ∆ή-

µου για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 

4.3.7 Ανάπτυξη συστήµατος Παρακολούθησης δηµοσίων έργων. 

4.3.8 Ανάπτυξη Ιστοσελίδας προσβάσιµης από κινητά τηλέφωνα (παροχή υπηρεσιών on 

line µέσω κινητού) 

4.3.9 Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης χώρων στάθµευσης και στόλου 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 
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4.3.10 Ολοκλήρωση του πληροφοριακού Συστήµατος του ∆ήµου. Επέκταση και αναβάθ-

µιση εφαρµογών Οικονοµικής Υπηρεσίας και εφαρµογή της Αναλυτικής Λογιστικής.  

4.3.11 Ενιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο φωνής- δεδοµένων µεταξύ όλων των ∆ηµοτικών 

κτιρίων – µείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, πλήρης αξιοποίηση του δικτύου 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε όλα τα δηµοτικά κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ∆ήµου 

4.3.12 Εφαρµογή του συστήµατος της ψηφιακής υπογραφής για την έκδοση ηλεκτρονι-

κών εγγράφων και πιστοποιητικών από το ∆ήµο. 

4.3.13 Βέλτιστη αξιοποίηση και επέκταση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών 

του ∆ήµου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα πολεοδοµικά δεδοµένα σε συνεργασία µε το ΤΕΙ 

4.3.14 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής ….. και ηλεκτρονικός έλεγχος από πολεοδοµία 

4.3.15 Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου που δεν 

προβλέπονταν στην αρχική µελέτη. 

4.3.16 Συνεργασία σε θέµατα ΤΠΕ και ψηφιακών Υπηρεσιών.  

4.3.17 Επιµόρφωση των αιρετών σε θέµατα αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορική και 

επικοινωνιών. 

 

4.4 Πολιτική Προστασία – Ευ-

ταξία πόλης 

4.4.1 Συνεργασία µε διάφορους συλλόγους και πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλους 

τους αρµόδιους φορείς για την πολιτική προστασία 

4.4.2 Βελτίωση των µηχανισµών αντιµετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια 
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4.4.3 Βελτίωση και ενίσχυση του Γραφείου πολιτικής προστασίας του ∆ήµου. 

4.4.4 Υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων εθελοντισµού . 

4.4.5 Οργάνωσης και συγκρότηση οµάδων  εθελοντική δασοπροστασίας  

4.4.6 Επικαιροποίηση σχεδίου διαχείρισης καταστροφών στο πλαίσιο του προγράµµατος 

Ξενοκράτης 

4.4.7 Εκδηλώσεις ενηµέρωσης στων πολιτών ε θέµατα πολιτικής προστασίας 

4.4.8 Επιβολή αυστηρών µέτρων για τον περιορισµό της κυκλοφορίας στον δακτύλιο της 

παλιάς πόλης και στους χαρακτηρισµένους πεζόδροµους.  

4.4.9 Ενεργοποίηση και ενίσχυση  της «γειτονιάς» και της αίσθησης ασφάλειας του ∆η-

µότη  

 


