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ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012- Α’ εξάμηνο 2013 

Σχετ.:  Το από 16/8/2013 Ε.Ε.Ε. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας κατά ως ανωτέρω χρονικό διάστημα 

χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

1. σε δράσεις που περιλαμβάνονται στους Προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών και αφορούν κατά 

κανόνα σε παροχή υπηρεσιών και προμήθειες και  

2. σε δράσεις οι οποίες, τουλάχιστον προς ώρας, δεν προβλέπονταν στους αντίστοιχους 

Προϋπολογισμούς, είτε γιατί βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας και ωρίμανσης, είτε γιατί δεν απαιτήθηκαν 

οικονομικοί πόροι για την προώθηση τους.  

Αναλυτικά για καθεμιά από τις ανωτέρω κατηγορίες έχουμε: 

1. Για τις δράσεις αυτές παραπέμπουμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, η εφαρμογή και 

τήρηση του οποίου παρακολουθείται από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου. Δεδομένης της φύσεως 

των υπηρεσιών και προμηθειών που καταγράφονται σε επίπεδο Επιχειρησιακού για τη Δ/νση 

μας, αυτές κατά κανόνα ολοκληρώνονται εντός του εκάστοτε έτους, με βάση και τις προβλέψεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Όπως γνωρίζετε με βάση τις σχετικές Αποφάσεις Δημάρχου, η Υπηρεσία μας εποπτεύεται από 

δύο Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι και οι άμεσοι πολιτικοί Προϊστάμενοι. Οι δράσεις που 

εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή αναλύονται παρακάτω, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητας 

καθενός, ως εξής: 

Α) Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη, Καθημερινότητας. 

 Δράσεις ενημέρωσης πολιτών για θέματα αντιμετώπισης καταστροφών. Ο υπογράφων, σε 
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συνεργασία με τους Δ/ντές των σχολικών συγκροτημάτων που λειτουργούν στα όρια του 

Δήμου μας, πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις σε Δημοτικά σχολεία και 

Γυμνάσια/Λύκεια, παρουσιάζοντας τους κινδύνους που προέρχονται από τα φυσικά 

φαινόμενα, με ιδιαίτερη μνεία και αναφορά στους σεισμούς και τα μέτρα αυτοπροστασίας. Η 

ανταπόκριση των μαθητών (και ιδιαίτερα των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων) ήταν 

παραπάνω από ικανοποιητική, ενώ συμμετείχαν ενεργά και σε ασκήσεις αιφνίδιας 

εγκατάλειψης του χώρου που πραγματοποιήσαμε σε κάποια σχολεία, σε συνεννόηση με τους 

Δ/ντές τους. Δεδομένου του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε και από Νηπιαγωγεία, αλλά δεν 

κατέστη εφικτή η συνέχιση των ενημερωτικών επισκέψεων σ’ αυτά λόγω θέρους, 

προγραμματίζουμε μετά την έναρξη την νέας σχολικής χρονιάς, την επέκταση των 

ενημερώσεων και σ’ αυτά. 

 Δράσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 2013. 

Δεδομένου ότι στο Δήμο μας κατανεμήθηκε ποσό 38.200€ για την αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών έτους 2013, η Υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει την απορρόφηση του ανωτέρω 

ποσού σε δύο σχετικές δράσεις, στον καθαρισμό του δασυλλίου Γάλιπε και στην προμήθεια 

τετρακίνητου ημιφορτηγού ενός τόνου με δεξαμενή νερού και αντλία εκτόξευσης. Αναμένεται 

η δημοπράτηση και ανάθεση των ανωτέρω δράσεων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 

μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες των συλλογικών οργάνων (Δ.Σ. & Ο.Ε.) 

του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Εκτός από την προβλεπόμενη στον Προϋπολογισμό εκτελούμενη υπηρεσία κτηνιάτρου 

(καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σχεδιάστηκε και βρίσκεται στο στάδιο της 

τελικής υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία, ο σχεδιασμός δικτυακού χώρου στην ιστοσελίδα 

του Δήμου, όπου θα φιλοξενούνται θέματα σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Βασικός 

στόχος αποτελεί η διαχείριση των αδέσποτων ζώων που περισυλλέγονται από την Υπηρεσία 

μας, περιθάλπονται και στειρώνονται στα πλαίσια του ετήσιου σχετικού προγράμματος που 

εφαρμόζεται. Στο δικτυακό αυτό χώρο θα καταχωρούνται πληροφορίες για κάθε αδέσποτο 

ζώο ατομικά που εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να βρουν στέγη στα 

πλαίσια υιοθεσίας του από φιλόζωους συμπολίτες μας. 

Στο ίδιο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν στα ζώα 

συντροφιάς, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα Λύκεια που λειτουργούν στα όρια του Δήμου 

μας.  

Β) Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Πρωτογενή Τομέα  & Καθημερινότητας. 

 Συντήρηση δημοτικών χώρων πρασίνου, κλάδεμα δένδρων και θάμνων, έλεγχος φυτουγείας, 
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επεμβάσεις καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, καθαρισμός παρεδάφιας βλάστησης, 

κλαδεύσεις για τη βελτίωση της ορατότητας στο οδικό δίκτυο ευθύνης του Δήμου μας, 

συντήρηση καλλωπιστικών χλοοταπήτων και αγωνιστικού χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου 

Μαλίων. Ειδικά για τον τελευταίο, υπήρξε αρμονική συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα 

των Μαλίων οι οποίοι, ως χρήστες του γηπέδου, βοήθησαν και βοηθούν την Υπηρεσία μας 

προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του χλοοτάπητα.  

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι πρασίνου από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου, όπως το παρτέρι στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Επισκοπής, ο χώρος σκίασης με 

δένδρα στον περίβολο του ΚΑΠΗ Λ. Χερσονήσου κ.α.  

 Ανελήφθη πρωτοβουλία στήριξης και υποβοήθησης  των συνεταιριστικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, με στόχο τον εναρμονισμό τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, οργανώθηκε συνάντηση των Προέδρων των 

Συνεταιρισμών στην οποία συζητήθηκε το θέμα της συνένωσης τους για τη δημιουργία 

ισχυρών, λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμων οργανώσεων. Παράλληλα, υπήρξε διερεύνηση 

του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που αφορά στις συνενώσεις, με σκοπό να δοθεί μια πιο 

τεχνοκρατική κατεύθυνση προς τους συνεταιριστές, ως προς τις νέες απαιτήσεις, αλλά και 

εντός των θεσμικών ορίων των αρμοδιοτήτων των α/θμιων ΟΤΑ. Η πρωτοβουλία αυτή είναι 

ακόμα ενεργή (χωρίς βεβαίως να έχουμε θεσμική αρμοδιότητα πίεσης ή όποιας άλλης 

παρέμβασης στα ενδοσυνεταιριστικά θέματα - τα οποία είναι πρωτίστως οικονομικής φύσεως) 

στοχεύοντας στη μακροσκοπική υποστήριξη των οργανώσεων, χωρίς καμία παρέμβαση σε 

εσωτερικά θέματα λειτουργίας τους ή στη λήψη αποφάσεων. Εξάλλου, η πρόβλεψη του νέου 

θεσμικού πλαισίου, όπως γνωρίζετε, είναι είτε η δημιουργία εύρωστων λειτουργικά και 

οικονομικά σχημάτων, είτε το κλείσιμο των υφιστάμενων οργανώσεων που δε θα μπορούν να 

ανταποκριθούν, οπότε οι οργανώσεις πρέπει να αποφασίσουν μόνες τους για το μέλλον τους.   

 Στα πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δακοκτονίας που εκτελείται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο 

Δήμο μας με τη συμμετοχή των Προέδρων των Συνεταιρισμών και των Τοπικών Συμβουλίων, 

καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της αρμόδιας για την εκτέλεση του προγράμματος 

Υπηρεσίας, με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή διευκρινήσεων. Παράλληλα υπήρξε 

συνεχής ροή πληροφόρησης από την Υπηρεσία μας προς τους Προέδρους των Συνεταιρισμών 

για την πορεία εκτέλεσης των διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων εργολάβων που θα 

αναλάμβαναν τον ψεκασμό και την παγιδοθεσία της δακοκτονίας στην περιοχή μας. Η 

προσπάθεια μας στράφηκε στην κατεύθυνση ενεργοποίησης και υποστήριξης των 

Συνεταιρισμών στο να συμμετάσχουν ως εργολάβοι στους ανωτέρω διαγωνισμούς, ώστε να 

επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα καταπολέμησης του βλαβερού εντόμου, προς όφελος των 
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παραγωγών.   

 Ανελήφθη πρωτοβουλία για την καταγραφή των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στις 

αγροτικές περιοχές εντός των ορίων του Δήμου μας και μέσω ηλεκτρονικού κόμβου που θα 

παράσχει ο Δήμος μας, να καταστεί δυνατή η άμεση διασύνδεση των παραγωγών με εμπόρους 

ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης. Ο Δήμος μας δηλαδή δεν θα έχει κανενός 

άλλου είδους παρέμβασης ή μεσολάβησης, παρά μόνο ως προς τη λειτουργία του ανωτέρω 

κόμβου, ο οποίος θα τροφοδοτείται με τα στοιχεία παραγωγών και τα είδη που αυτοί 

παράγουν, ώστε οποιοσδήποτε τρίτος - επιχειρηματίας να μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας 

μ’ αυτούς.   

Σε αυτά τα πλαίσια, απεστάλησαν επιστολές προς τους Προέδρους των Συνεταιρισμών, αλλά 

και ενημερώθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου μας, ώστε να ενημερώσουν με 

τη σειρά τους τις τοπικές κοινωνίες για την παροχή  των ανωτέρω στοιχείων. Εννοείται 

βεβαίως ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου-παραγωγού σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι 

απολύτως εθελοντική.  

 Υπήρξαν ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών για την ίδρυση δικτύου επιχειρήσεων εστίασης 

με αποκλειστική χρήση ελαιολάδου, σε συνεργασία με τον ΣΕΔΗΚ. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων, για τον επανακαθορισμό 

των ορίων των Γεωργικών Ζωνών και τη χαρτογραφική τους αποτύπωση. 

 

  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Σταύρος Κασωτάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 


