
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             Γούρνες  08 / 04 /2011
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ             

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2011

1. Το τεχνικό πρόγραμμα του νέου Δήμου Χερσονήσου για το 2011αντανακλά τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες συστήνεται και συγκροτείται η νέα αυτοδιοικητική 
δομή. Δηλαδή από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που 
προκύπτουν  από  την  ακραία  δυσμενή  οικονομική  συγκυρία:  μειωμένες 
χρηματοδοτήσεις  προς  την  αυτοδιοίκηση  λόγω  δημοσιονομικής  εκτροπής, 
γενικότερη ύφεση και επενδυτική «άπνοια». Από την άλλη πλευρά και χωρίς δική 
μας ευθύνη το τεχνικό πρόγραμμα συντάσσεται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η νέα 
διοικητική  δομή  του  ενιαίου  Δήμου  Χερσονήσου:  δεν  έχει  ψηφιστεί  ο  νέος 
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καθώς προβλέπεται αυτό να γίνει μέχρι τις 30-
06-2011,  ενώ  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  μέχρι  στιγμής  και  οι  συγχωνεύσεις  των 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δήμου, αφού μόλις στις 
10.3.2011 ψηφίστηκε σχετική τροπολογία που αλλάζει τα μέχρι τότε ισχύοντα. 
Ταυτόχρονα, ο νέος Δήμος, όπως αναδεικνύουν και τα στοιχεία της οικονομικής 
απογραφής,  κληρονομεί  μεγάλα  οικονομικά  προβλήματα  από  τους 
συνενωθέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.  Έτσι,  λοιπόν,  ο νέος Δήμος 
είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου 
– «Καλλικράτης» - και παράλληλα να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση 
ενός  τεχνικού  προγράμματος,  το  οποίο  θα  λαμβάνει  υπόψη  τις  συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά 
δεδομένα των πρώην Δήμων.
2. Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται 
για  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα  μεταβατικού  χαρακτήρα,  που  έχει  ως  κεντρικό 
στόχο  να  οδηγήσει  σε  εξυγίανση  και  εξορθολογισμό  των  παρεχόμενων 
τεχνικών  υπηρεσιών  του  νέου  δήμου  προς  τους  πολίτες,  ξεκινώντας  από 
αφετηριακή βάση. Αποτελεί ουσιαστικά «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν που 
παραλαμβάνουμε  και  το  μέλλον  που  καλούμαστε  να  σχεδιάσουμε  εξ  αρχής. 
Αντικειμενικά  έχει  αυτόν  τον  μεταβατικό  –  διαχειριστικό  χαρακτήρα,  αφού 
συντάσσεται  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  η  κατάρτιση  του  νέου  πενταετούς 
επιχειρησιακού προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους. 
Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί επιστημονική ομάδα από 
υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας, η οποία ξεκίνησε τη σχετική προετοιμασία, 
ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν από τις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες.
Στη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος θα μελετηθούν και 
θα  ιεραρχηθούν  όλες  οι  προτάσεις  και  τα  αιτήματα  που  κατατέθηκαν  από  τις 
δημοτικές και τοπικές κοινότητες, αλλά δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο 
τεχνικό  πρόγραμμα  του  2011,  γιατί  τα  «νέα  έργα»,  πέραν  αυτών  που  έχουν 
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εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,  μετά βίας  καλύπτουν τις  στοιχειώδεις  ανάγκες 
κάθε δημοτικής ενότητας (συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, δρόμων, δημοτικού 
φωτισμού,  καθαρισμούς  κλπ).  Θα  μελετηθούν  επίσης  και  θα  ιεραρχηθούν  οι 
προτάσεις φορέων και πολιτών. 
3.  Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι:  οι πολίτες απαιτείται να γνωρίζουν πλήρως 
όλα τα δεδομένα, χωρίς ωραιοποιήσεις. Η δε δημοτική αρχή στο σύνολό της 
απαιτείται να εναρμονιστεί με τα πραγματικά δεδομένα της συγκυρίας που 
διανύουμε.  Κι  όταν  λέμε  «πραγματικά  δεδομένα»,  εννοούμε  όχι  μόνο  τα 
οικονομικά  –  τους  διαθέσιμους  πόρους  γενικότερα  –  αλλά  και  το  αντίστοιχο 
επίπεδο  οργάνωσης  και  επιχειρησιακού  σχεδιασμού.  Άρα,  χρειάζεται  να 
αποκατασταθεί η παρεξηγημένη εν πολλοίς έννοια της «διαχείρισης».
Δεν υποτιμάμε καθόλου τη συνετή διαχείριση, εξάλλου πολλά προβλήματα που 
κληρονομήσαμε οφείλονται ακριβώς στην περιφρόνηση της σωστής διαχείρισης. 
Αντίθετα,  δίνουμε  ως  δημοτική  αρχή  συλλογικά  και  σε  καθημερινή  βάση  μια 
δύσκολη μάχη να στήσουμε το νέο δήμο σε υγιή θεμέλια και να νοικοκυρέψουμε 
τα  οικονομικά  του.  Αυτό  δεν  αποκλείει  –  το  αντίθετο  μάλιστα  –  να 
αναλαμβάνουμε ταυτόχρονα μεγάλες και σοβαρές πρωτοβουλίες και να θέτουμε 
σημαντικούς  αναπτυξιακούς  στόχους  από  την  πρώτη  στιγμή  ανάληψης  των 
καθηκόντων  μας,  όπως  η  αξιοποίηση  του  ΕΣΠΑ μέσα  από  την  ωρίμανση  και 
υποβολή προτάσεων, το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ, το πρόγραμμα JESSICA, η μελέτη 
προστασίας & ανάδειξης της παράκτιας ζώνης, η οργάνωση του χωροταξικού & 
πολεοδομικού Σχεδιασμού. Το οραματικό στοιχείο στη δράση μας παραμένει και 
ενισχύεται, καθώς στήνουμε ένα Δήμο σε στέρεα βάση, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην  πράξη  στις  απαιτήσεις  ενός  στρατηγικού  και  επιχειρησιακού 
σχεδιασμού. Έτσι μπορεί να πάρουν σάρκα και οστά και να αποδώσουν τα ισχυρά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να κερδίσουμε το στοίχημα της 
ψηφιακής εποχής και της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης με υποδομές και 
ποιότητα ζωής που θα αποτελούν πόλο έλξης.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου 
μας,  τα  επόμενα  χρόνια  και  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ΕΠΕΡΑΑ  θα 
μπορέσουμε  να  κατασκευάσουμε   επιπλέον  έργα  αποχέτευσης  και  βιολογικού 
καθαρισμού.  
Η νέα δημοτική αρχή έχει  ως κεντρική επιλογή να καταστήσει  τη  Χερσόνησο 
«πράσινο»  Δήμο  και  πράσινο  τουριστικό  προορισμό  με  τη  διατύπωση 
συγκεκριμένων πολιτικών και  την  αναζήτηση δράσεων και  προγραμμάτων που 
αναφέρονται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και 
την  ενεργειακή  αυτονόμηση  με  την  χρήση  ΑΠΕ  πολλών  δραστηριοτήτων  του 
Δήμου. 
Σημειώνω, ότι πρώτα ψηφίζουμε τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια συζητούμε 
για  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του  Δήμου,  δηλαδή  για  το  μεσοπρόθεσμο 
στρατηγικό μας σχεδιασμό.
Και θα κληθούμε πάλι, έως τις 30 Σεπτεμβρίου να ψηφίσουμε ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2012, αμέσως μετά την ψήφιση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Αυτό  σημαίνει  ότι  είμαστε  υποχρεωμένοι,  να  έχουμε  προσδιορίσει  σε  μεγάλο 
βαθμό τον πολιτικό στόχο που βάζουμε για τα επόμενα χρόνια.



Σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα, στρατηγικός στόχος είναι η προστασία και 
η υποστήριξη των μικρών και  μεσαίων επιχειρήσεων,  δηλαδή η  θωράκιση της 
ντόπιας οικονομίας.
Στην  πραγμάτωση  αυτού  του  στόχου,  κυρίαρχο  ρόλο  παίζει  η  δημιουργία 
προϋποθέσεων για την απασχόληση των νέων, με πρωτοβουλίες  που πρόκειται να 
αναλάβει ο Δήμος μας. 
Για το 2011, τα έργα που θα υλοποιηθούν και οι δράσεις που θα αναληφθούν, 
υποστηρίζουν  την  ποιότητα  της  ζωής  των  κατοίκων  μας  και  να  βοηθούν  την 
τοπική οικονομία.
Έτσι λοιπόν, τα έργα και οι δράσεις για το 2011:

 Συμβάλλουν  στη  λειτουργική  και  αισθητική  αναβάθμιση  όλων  των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

 Υποστηρίζουν τους μεγάλους στόχους που θέτουμε και 
 Εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που υποστηρίζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι βασική επιλογή αυτής της Δημοτικής Αρχής 

είναι  το  κλείσιμο  της  ψαλίδας  μεταξύ  των  επιμέρους  ενοτήτων  του  Δήμου 
(παραλία  &  ενδοχώρα)  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  οικονομικής  και  κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης.

Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού, 
την προστασία & ανάδειξη της παράκτιας ζώνης, την επίσπευση της κατασκευής 
των  μεγάλων  έργων  (μεταφορές,  τεχνικές  υποδομές,  περιβάλλον)  και  την 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Γούρνες, 08/04/2011

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Δοξαστάκης
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