
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αρ.Απόφασης:250/2011 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ                                                        Αρ.Πρωτ:17019 
Κίσαµος 6-12-2011 
 
   Απόσπασµα από το Πρακτικό 24/29-12-2011 Συνεδρίασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
 
     Στην Κίσσαµο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας ∆ραπανιά 
σήµερα στις 29 Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µ.µ.συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κισάµου,ύστερα απο την  24/25-11-
2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη 
Χαράλαµπου, που νόµιµα κοινοποιήθηκε στον κ.∆ήµαρχο, στους κ.∆ηµοτικούς 
Συµβούλους,τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου και στους Προέδρους 
των Τοπικών Κοινοτήτων  µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
……………. 
13. Eγκριση Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-2014 
του ∆ήµου Κισάµου. 
………….. 
      Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ.Μυλωνάκη Γεωργίου,διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία,σύµφωνα µε τις 
δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών 
παραβρέθηκαν παρόντα 20 µέλη και ονοµαστικά οι: 
 

1. Πιτσιγαυδάκης Χαράλαµπος,Πρόεδρος 2. Ραισάκης Γεώργιος 3.Κουµάκης 
Νεκτάριος,Αντιδήµαρχος 4. Σχετάκης Αντώνιος,Αντιδήµαρχος 5. 
Μυλωνάκης Νεκτάριος 6. Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ,Αντιδήµαρχος 7. 
Μουντάκης Μιχαήλ του ∆ηµοσθένη 8. Πατεράκης Μιχάλης 9. 
Καστανοπουλάκης Κων/νος 10. Χριστουλάκης Κων/νος 11. Κελαιδής Ιωάννης 
12. Τουλουπάκης Θεόδωρος 13.Χαραλαµπάκης Παναγιώτης 14. Σκουλάκη 
Ευφροσύνη 15. Σκουλάκης Μιχάλης 16. Σταθάκης Θεόδωρος 17. 
Πατεροµιχελάκη Αικατερίνη 18.Μαυροδηµητράκης Σπύρος  19. Μαρτσάκης 
Βασίλειος και 20.Χαιρετάκης Μιχάλης. 
Απόντες: 1) Κατζουράκης Νικόλαος 2) Σκορδυλάκης Γεώργιος 3) Βαρουχάκη 
∆ιαµάντα  4) Παρτσαλάκης Αντώνιος 5) Χορευτάκη Στεφανία  6) Ξυπολιτάκης 
Νικόλαος και 7) Κουκουράκης Κων/νος. 

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κισάµου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, 
Καλουδιανών,Κάµπου,Κεφαλίου,Μαλαθύρου, Περβολακίων, Φαλελιανών και 
Χαιρεθιανών. 

            
           Ο κ.Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι και οι επτά απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
απουσιάζουν δικαιολογηµένα. 
 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Φωτεινόπουλος 
Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο κ.Πρόεδρος καλησπέρισε το Σώµα  και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………….. 
- Πριν τη εξέταση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε στη 

συνεδρίαση και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Κουκουράκης Κων/νος. 
- ……… 
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Πριν την εξέταση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν στη 
συνεδρίαση και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Σκορδυλάκης Γεώργιος και 
Παρτσαλάκης Αντώνιος. 
……………. 

    
   O κ.Πρόεδρος  εισηγούµενος το  δέκατοτρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  έθεσε 
υπόψη του Συµβουλίου την υπ.αρ.πρωτ.4/2011 απόφασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κισάµου , σύµφωνα µε την οποία εισηγείται   στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 2012-2014 του ∆ήµου Κισάµου,προκειµένου να εγκριθεί από το ∆.Σ 
και στη συνέχεια να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρ.266 
του Ν.3852/2010. 
     
     Ακολούθησε γενική συζήτηση επι του Σχεδίου µετά το τέλος της οποίας ο 
κ.Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει 
 
                                                          Αριθµός απόφασης 250 
 
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τα παραπάνω έχοντας υπόψη του την υπ.αρ.4/2011 
απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου Κισάµου και διαλογική συζήτηση 
 
                                                        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
   Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
2012-2014 του ∆ήµου Κισάµου όπως το εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του 
∆ήµου Κισάµου προκειµένου στη συνέχεια να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 203-206 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ.  

Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που καταρτίζεται µετά την εφαρµογή του 

Προγράµµατος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή 

ως ενιαίος ∆ήµος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαµβάνει καινούργιες αρµοδιότητες από την 

πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του νέου ∆ήµου συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρµόνιση 

µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, 

αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις 

µε ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθµιση της 

οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραµµα αφορά 

όχι µόνον στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή της  Κισάµου, αλλά και στη 

βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του ∆ήµου, ως φορέα τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, µεριµνώντας για τη 

βελτίωση της διαβίωσης των δηµοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών. 

Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για 

την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του ∆ήµου: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα που αποκοπεί στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας 

των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο. 

Είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου 

του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ∆ήµου. Καλύπτει 

όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων. 

Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου: Σκοπός της σύνταξης του 

ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού 

προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των  υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει 

στον επιµερισµό των δράσεων του προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν 

τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Το Επιχειρησιακό εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων: Αιρετά όργανα, 

Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ∆ήµου.  

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της 

πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών 

προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των 

∆ήµων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Κ∆Κ.), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους 

Ο.Τ.Α. 

Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ/534/Β/13/4/2007 καθορίστηκε η δοµή και το 

περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.. 

Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων. 

Τέλος, στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθορίζεται η διαδικασία 

κατάρτισης του Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων 

∆ράσης που το εξειδικεύουν. 

Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο εισάγονται µόνιµες εσωτερικές διαδικασίες και 

συστήµατα προγραµµατισµού στους ΟΤΑ ώστε η διαδικασία του προγραµµατισµού, της 

παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων τους να αποτελέσει µια 

σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο 

ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. 

Οι γενικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου και η ενίσχυση των συνεργασιών του, σε εναρµόνιση µε 

εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Ειδικότερα: 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα 

πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε 

απώτερους σκοπούς : 

α) την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής του, 

µέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών 

υποδοµών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθµίσεων, και  

β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, 

γεγονός που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: 

Κοινωνικής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Οικονοµικής ανάπτυξης και 

Απασχόλησης. 

γ) Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του 

∆ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών 
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αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσµού), µε σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. 

Με βάση την Υπουργική απόφαση 18183 (ΦΕΚ534/Β/13.04.2007) η οποία τροποποιήθηκε µε 

την 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ καθορίστηκε το περιεχόµενο και η δοµή των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ, τα οποία περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και 

κεφάλαια: 

• Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός 

Κεφάλαιο1.1:Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του ∆ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

• Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός 

Κεφάλαιο2.1:Στόχοι και δράσεις 

Κεφάλαιο2.2:Τετραετής προγραµµατισµός των δράσεων 

• Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Κεφάλαιο 3.1.:Οικονοµικός προγραµµατισµός 

Κεφάλαιο 3.2.: ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος 

Συµπερασµατικά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού σχεδιασµού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. ∆ηλαδή αφορά όχι µόνον 

στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο 

οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών».  

Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου καταβλήθηκε προσπάθεια να κωδικοποιηθεί κατά 

το δυνατόν το περιεχόµενό του σε όλα τα σηµεία του. Επιλέχθηκε η παρουσίαση όλων των 

πληροφοριών µε τη µορφή µικρών κειµένων και πινάκων και αποφεύχθηκαν οι µακροσκελείς 

αναφορές σε όλα τα κεφάλαιά του. Ακόµη έγινε επιλογή και παράθεση µόνο των αναγκαίων 

πληροφοριών που τεκµηριώνουν τις δράσεις που προτείνονται. Με τον τρόπο αυτό 

εκτιµήθηκε ότι είναι δυνατή η άµεση άντληση των αναγκαίων πληροφοριών, αλλά και η 

συνοπτική και τεκµηριωµένη περιγραφή των προτεινόµενων δράσεων και ενεργειών.  

Για τη σύνταξη του επιχειρησιακού επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές 

πληροφοριών. 

1. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 

Κρήτης  

2. ∆ιάφορες υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και οι Υπηρεσίες του 

∆ήµου Κισάµου. 
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Παρουσίαση οµάδας έργου  

 
Την οµάδα έργου σύµφωνα µε την  Πράξη 166/2011 της ∆ηµάρχου συγκροτούν οι 

παρακάτω : 

1. Μυλωνάκης Γεώργιος , ∆ήµαρχος Κισάµου 

2. Κουµάκης Νεκτάριος,Αντιδήµαρχος Κισάµου 

3. Πιτσιγαυδάκης Χαράλαµπος , Πρόεδρος ∆.Σ. Κισάµου 

4. Κωνσταντουδάκη Μαρία, Προισταµένη ∆νσης ∆ήµου Κισάµου 

5. Μυλωνάκη Μαρία, υπάλληλος Τ.Υ.∆ήµου κισάµου 

6. Σκουλάκης Ιωάννης  Αναπληρωτής Προιστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου η οποία έχει ορισθεί και εποπτεύεται από το ∆ήµαρχο, αποτελεί 

το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε τον 

Σύµβουλο και συµβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή προετοιµασία του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Ενδεικτικά η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου, συµµετέχει : 

1. στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την υλοποίηση των 

∆ράσεων (περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου σε 

διοικητικό, οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο). 

2. στη οργάνωση, συντονισµό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισµό των 

Στρατηγικών Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην 

διαµόρφωση των Προγραµµατικών ∆ράσεων. 

3. στη Μελέτη και στο σχολιασµό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης µε τις 

προτεινόµενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και 

ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή - κατανοµή 

τους µέχρι το 2014. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, στο τελικό του κείµενο, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα το οποίο θα εµπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του ∆ήµου Κισάµου, µε 

σκοπό τη βελτίωση της αναπτυξιακής της δοµής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η 

σηµαντικότητα αυτού του εγχειρήµατος επιβάλλει την υιοθέτηση µεθοδολογίας, η οποία θα 

καθοδηγεί την ανάπτυξη - Παραδοτέα της Μελέτης καθώς και τη χρήση µεθόδων συλλογής, 

επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων. 
 
 
Παρουσίαση τρόπου συµµετοχής των υπηρεσιών και των νοµικών 
προσώπων του δήµου στη διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού 
σχεδίου. 
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Η επιτροπή έργου στις αρχικές της συναντήσεις, προσδιόρισε τις διαδικασίες συµµετοχής 

των υπηρεσιών του ∆ήµου, που είναι και ο βασικός πυρήνας στη διαδικασία συγκρότησης 

του επιχειρησιακού σχεδίου και έκανε µια σειρά παραδοχών σε ότι αφορά τα αντικείµενα – 

δράσεις που θα απασχολήσουν το παρόν επιχειρησιακό. 

Αρχικά καθόρισε τρεις διαφορετικές οµάδες – δοµές των υπηρεσιών του δήµου, όπως αυτές 

προσδιορίζονται κυρίως από το διαφορετικό νοµικό καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας 

τους και είναι. 

� Οι ∆ιευθύνσεις ∆ήµου 

� Τα Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου 

� Τα Ν.Π.Ι.∆. του ∆ήµου (Οι δράσεις των  δηµοτικών  επιχείρησεων ). 

Στη συνέχεια και σε εφαρµογή των παραπάνω αποφάσεων οι υπηρεσίες του ∆ήµου Κισάµου 

ενηµερώθηκαν σε µια σειρά συναντήσεων από την οµάδα έργου για το περιεχόµενο τη δοµή 

αλλά και τις διαδικασίες συγκρότησης του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Οι συναντήσεις αυτές έγιναν µε την ακόλουθη σειρά. 

� Ενηµέρωση των διευθύνσεων του ∆ήµου. 

� Ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 

Στις συναντήσεις δόθηκαν από τις υπηρεσίες οι αναγκαίες διευκρινήσεις για τον ιδιαίτερο 

ρόλο τόσο στη διαδικασία  συγκρότησης όσο και στη διαδικασία της µετέπειτα υλοποίησης 

του επιχειρησιακού σχεδίου.  

 

 

 

 

Παρουσίαση των διαδικασιών δηµοσιοποίησης 
 

Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης που προτείνεται να επιλεχθούν µετά την ψήφιση του παρόντος 

σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

� Ανάρτηση του επιχειρησιακού σχεδίου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

� Κοινοποίηση του επιχειρησιακού στους επιστηµονικούς, κοινωνικούς και γενικά µαζικούς 

φορείς του ∆ήµου  

� Σύγκλιση όλων των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του ∆ήµου µε σκοπό 

την ενηµέρωση πάνω στο προτεινόµενο σχέδιο που εξειδικεύουν τις επιµέρους δράσεις, 

άξονες και µέτρα που τα αφορούν για την επόµενη τριετία.   

 

Τέλος, κάθε άλλο πρόσφορο µέσο που θα κριθεί αναγκαίο από το ∆ήµαρχο για την αποδοτικότερη 

δηµοσιοποίηση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 
 
 

Η ΘΕΣΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

 

Ο ∆ήµος Κισάµου βρίσκεται στα βόρεια και δυτικά του νοµού Χανίων και έχει σαν έδρα 

την Κίσσαµο. Καταλαµβάνει έκταση 340.285  στρεµµάτων και αριθµεί 11.820 κατοίκους 

βάσει των στοιχείων Απογραφής Πληθυσµού και Κατοικιών που διενέργησε η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) το 2001.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ο νέος ∆ήµος 

Κισάµου διαιρείται σε τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε. Κισάµου, ∆.Ε.  Μηθύµνης και ∆.Ε. 

Ιναχωρίου) Οι τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες απαρτίζονται από µία ∆ηµοτική Κοινότητα και από 

28 Τοπικές Κοινότες.  

ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60



ΠΙΝ 1  - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(απογραφή 2001) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 11.820 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ 7463 

1 ∆ηµοτική Κοινότητα Κισάµου 3009 

2 Τοπική Κοινότητα  Κουκουναράς 107 

3 Τοπική Κοινότητα  Πολυρρηνίας 119 

4 Τοπική Κοινότητα  Πλατάνου 1278 

5 Τοπική Κοινότητα  Γραµβούσας 917 

6 Τοπική Κοινότητα  Λουσακιών 432 

7 Τοπική Κοινότητα  Σηρικαρίου 132 

8 Τοπική Κοινότητα  Καλλεργιανών  341 

9 Τοπική Κοινότητα  Καλαθενών 228 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 1.443 

1 
Τοπική Κοινότητα Αµυγδαλοκεφαλίου 156 

2 
Τοπική Κοινότητα Βάθης 203 

3 
Τοπική Κοινότητα Βλάτους 191 

4 
Τοπική Κοινότητα Έλους 326 

5 
Τοπική Κοινότητα Κάµπου  194 

6 
Τοπική Κοινότητα Κεφαλίου 150 

7 
Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 38 

8 
Τοπική Κοινότητα Στροβλών 185 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 2914 

1 Τοπική Κοινότητα Περβολακιών  172 

2 Τοπική Κοινότητα ∆ραπανιά (έδρα) 464 

3 Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω  396 

4 Τοπική Κοινότητα Ποταµίδας  228 

5 Τοπική Κοινότητα Καλουδιανών  381 

6 Τοπική Κοινότητα Μαλαθύρου  214 

7 Τοπική Κοινότητα Ρόκκας  137 

8 Τοπική Κοινότητα Φαλελιανών  190 

9 Τοπική Κοινότητα Σασάλου  92 
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10 Τοπική Κοινότητα Χαιρεθιανών  89 

11 Τοπική Κοινότητα Σφακοπηγαδίου  177 

12 Τοπική Κοινότητα Τοπολίων  374 

 

 

 

 

Με βάση την  µελέτη µε τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» προτείνεται  η διάρθρωση του 

οικιστικού δικτύου σε 13 οικιστικές ενότητες στο σύνολο της περιφέρειας (4 στον Νοµό 

Χανίων και από 3 στους Νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, παράγρ. 71).  

Στον Νοµό Χανίων προτείνονται οι εξής 4 οικιστικές ενότητες:   

- ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ (Νέοι ∆ήµοι: Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, 

Μουσούρων, Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά, Σούδας, Κεραµιών και Χανίων). Οικιστικό κέντρο, 

Χανιά. 

- ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ (Νέοι ∆ήµοι: Βουκολιών, Ιναχωρίου, Κισάµου, 

Κολυµπαρίου, Μηθύµνης). ΄ 

- ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ - ΒΡΥΣΩΝ 

Οικιστική υποενότητα Βάµου – Βρυσών 

(νέοι ∆ήµοι: Γεωργιουπόλεως, Αρµένων, Βάµου, Κρυονερίδας, Φρε και κ. Ασή Γωνιάς) 

Οικιστική υποενότητα Σφακίων (νέος ∆ήµος Σφακίων) 

-  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Νέοι ∆ήµοι: Αν. Σελίνου, 
Καντάνου, Πελεκάνου και Κοιν. Γαύδου). 

Τα οικιστικά κέντρα κατατάσσονται σε επίπεδα (από 1 έως 5) ως εξής: 

- Το Ηράκλειο (έδρα της περιφέρειας Κρήτης) αποτελεί οικιστικό κέντρο 1ου επιπέδου. 

- Τα Χανιά, έδρα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 2ου επιπέδου ενισχυµένου   

Στην Οικιστική Ενότητα Κισάµου (στην οποία περιλαµβάνεται ο ∆ήµος Κισάµου),  

- η Κίσαµος, 3ου επιπέδου ενισχυµένου  

- Το Κολυµπάρι, οι Βουκολιές, ο ∆ραπανιάς και το ¨Ελος  4ου επιπέδου ενισχυµένου  

- Τα οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου είναι οι λοιπές έδρες Ο.Τ.Α. το 1991.  

 

Για την οικιστική ενότητα Κισάµου η µελέτη αυτή αναφέρει τα εξής :  

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Νέοι ∆ήµοι: Βουκολιών, Ιναχωρίου, Κισάµου, Κολυµπαρίου, Μηθύµνης 

Περιοχή γεωργοκτηνοτροφική και τουριστική, µε κέντρο την Κίσαµο (πληθυσµός ∆ήµου 
2001: 7.291 κάτοικοι). Περιλαµβάνει 185 διάσπαρτους οικισµούς, µε το 94,6% εξ’ αυτών µε 
πληθυσµό κάτω των 500 κατοίκων το 1991, εκ των οποίων το 72,4% µε φθίνοντα. Η 
απασχόληση του ενεργού πληθυσµού, το 1991, ήταν 51,9% µε τον πρωτογενή, 16,6% µε τον 
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δευτερογενή και 31,5% µε τον τριτογενή. Η ανάπτυξή της θα πρέπει να είναι µε κατεύθυνση 
(1) την στροφή των σήµερα παραγόµενων προϊόντων προς περιβαλλοντικά ποιότητας, σε 
αρδευόµενες ή µη εκτάσεις, (2) την εξυγίανση των γεωργικών εδαφών από τα φυτοφάρµακα 
και τα λιπάσµατα και (3) την οργάνωση της εκµάθησης των εργαζοµένων στην παροχή 
υπηρεσιών ποιότητας στο οικιστικό της κέντρο, την Κίσαµο. Περιοχή µε σχετική ανάπτυξη 
του τοµέα των κατασκευών για δίκτυα µεταφορών και για παραγωγή  α’ και β’ κατοικίας 
καλής ποιότητας, στους πολυπληθείς παραλιακούς και εσωτερικούς ηµιορεινούς οικισµούς 
της, µε αποκατάσταση και παραδοσιακών κτιρίων ή και συνόλων και µε κατασκευή µικρών 
τουριστικών καταλυµάτων, πάντοτε ποιότητας, στους ορεινούς όγκους και στις παραλιακές 
ζώνες. Στην περιοχή αναµένεται να αναπτυχθεί σηµαντικά τόσο ο τοµέας των υπηρεσιών, 
όσο και των κατασκευών. 

ΠΙΝ 2  - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  
Οικιστικά κέντρα 

1ου ή 2ου επιπέδου 

Εξαρτώµενα από τα 
της στήλης (1): 3ου 

Ενισχυµένου 

Εξαρτώµενα από τα 
της στήλης (1): 3ου 

Εξαρτώµενα από τα 
της στήλης (2): 4ου 

Ενισχυµένου 

Εξαρτώµενα από τα 
των στηλών (2) ή (3): 
5ου 

Ενισχυµένου 

(1) (2α) (2β) (3) (4) 

     

ΧΑΝΙΑ  

(2ουενισχυµένου έδρα 
ΝΑ) 

    

   Γεράνι Πλατανιάς 

   Αλικιανός  

   Νέα Κυδωνία  

   Βαµβακόπουλο  

   Γερολάκκος  

  Σούδα   

   Πιθάρι Κουνουπιδιανά 

   Μουρνιές  

  Βάµος   

  Βρύσες   

   Καβρός Γεωργιούπολη 

Κουρνάς 

   Φρές  

   Καλύβες  

   Χώρα Σφακίων Ασή Γωνιά  

 Κίσαµος    

   Κολυµπάρι  

   Βουκολιές  

   ∆ραπανιάς  

   Ελος  

     

  Παλαιόχωρα  Καστρί 

  Κάντανος   

   Καµπανός  

 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι χωροταξικά σήµερα που ισχύει ακόµα το 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ η Κίσαµος (το Καστέλι) αλλά γενικότερα και ο ∆ήµος Κισάµου 

αποτελούν µία χωροταξική οντότητα 3ου επιπέδου , δηλαδή ιεραρχικά κατανεµηµένου 

ακριβώς κάτω από αυτό της πόλης των Χανίων και πάνω από όλα τα άλλα οικιστικά κένυρα 

της ευρύτερης περιοχής (Κολυµπάρι, οι Βουκολιές, ο ∆ραπανιάς και το ¨Ελος).  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Ελαιοκοµία  

Η καλλιέργεια της ελιάς στο ∆ήµο αφορά κύρια 2 ποικιλίες για παραγωγή ελαιολάδου 

της λιανολιάς και της τσουνάτης και περιορισµένο διάσπαρτο αριθµό δένδρων της βρώσιµης 

ποικιλίας Καλαµών. 

Αµπελουργία 

Η καλλιέργεια των αµπελιών στη περιοχή του ∆ήµου µέχρι το τέλος του 1980 κατείχε 

την δεύτερη θέση από οικονοµική και κοινωνική σηµασία.   

Όµως µε την γενική εφαρµογή, χωρίς πρόγραµµα και µακροχρόνια προοπτική για την 

αµπελουργία της οριστικής εγκατάλειψης των αµπελιών από το 1989 έχει εκριζωθεί   η 

συντριπτική πλειονότητα της έκτασης των αµπελιών κι έχει αντικατασταθεί από ελιές.  Το 

93%  των αµπελιών αφορά κρασάµπελα µε κύρια ποικιλία το Ρωµέϊκο. 

Κηπευτικά υπό κάλυψη (θερµοκηπίου) 

Η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές της 

Γραµβούσας του  Πλατάνου και της Ελαφονήσου. Η καλλιέργεια είναι επιδοτούµενη.   Κύρια 

καλλιέργεια των θερµοκηπίων είναι η τοµάτα στο 90% της κάλυψης και το υπόλοιπο 

ποσοστό προσδιορίζεται από καλλιέργεια αγγουριών.  Η  προτεινόµενη περιοχή έχει  

αυξηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για παραγωγή κηπευτικών υπαίθρου σε οικογενειακές 

εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής µε:   

- Παραγωγή πρώιµων κηπευτικών και πεπονοειδών υπαίθρου  

- Παραγωγή υψηλών κηπευτικών υπαίθρου (τοµάτα, φασολάκια) για να καλυφθεί η 

αυξηµένη ζήτηση των καλοκαιρινών µηνών στην αγορά των Χανίων. 

 Κηπευτικά Υπαίθρου  

Η ανάπτυξη καλλιέργειας των θερµοκηπίων περιόρισε σηµαντικά τη υπαίθρια 

καλλιέργεια κηπευτικών. 

Σήµερα σηµαντικοί θύλακες παραµένουν οι περιοχές στις προτεινόµενες για άρδευση 

περιοχές και µάλιστα µε νέες καλλιεργητικές τεχνικές Βιολογικής Γεωργίας. 

Σταµναγκάθι 
Πρόκειται για νέο είδος καλλιέργειας φυτού της κρητικής χλωρίδας που  τα τελευταία χρόνια 

έχει κυριέψει όλα τα γκουρµέ εστιατόρια της Ελλάδας -και όχι µόνο- ανακηρύσσοντας εαυτόν 

ως χόρτο δυσεύρετο και περιζήτητο. 

Το σταµναγκάθι (Cichοrium Spinosun)  ανήκει στα άγρια ραδίκια και είναι ένας ποώδης και 

αγκαθωτός θάµνος που φύεται κοντά σε ακτές. Το σταµναγκάθι καλλιεργείται στη περιοχή 

της Γραµβούσας του  ∆ήµου όπου τα κλιµατικά µικροκλίµατα, αποδίδουν προϊόντα υψηλής 

διατροφικής αξίας και απαράµιλλης γεύσεως.  

Η καλλιέργεια του σταµναγκαθιού είναι ένα είδος καλλιέργειας µε υψηλή προστιθέµενη αξία, 

διοχετευτεύεται στην εγχώρια, αλλά και την αγορά του εξωτερικού και αποτελεί µε άλλα λόγια 

καλλιέργεια υψηλών στόχων.  

Ασκόλιµπρος  
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Πρόκειται για νέο είδος καλλιέργειας φυτού της κρητικής χλωρίδας µε υψηλή διατροφική αξία 

και υψηλή προστιθέµενη αξία που καλλιεργείται κύρια και αυτό στην περιοχή της 

Γραµβούσας 

 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Οι αρδευόµενες εκτάσεις στο ∆ήµο προσδιορίζονται από µεγάλα αρδευτικά στο Βόρειο 

τµήµα του ∆ήµου, στην περιοχή του Πλατάνου και της Χρυσοσκαλίτισσας.Μικρότερα 

αρδευτικά έργα λειτουργούν σε πολλές Τοπικές Κοινότητες, Ενδεικτικά αναφέροµε την 

Γραµβούσα, τον Κάµπο ,το Βλάτος ,τις Στροβλές,το Βουλγάρω, το Σφακοπηγάδι ,τις 

Καλαθενες  κ.α. 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ  

Ο Γεωργικός Κλήρος είναι πολύ µικρός κάτω από 30 στέµµατα και ο µέσος κλήρος είναι 

µικρότερος από εκείνο του Ν. Χανίων µε έντονο πολυτεµαχισµό 10,15 σρεµ.   ανά γεωργική 

εκµετάλλευση. 

Το γεγονός αυτό µαζί µε τις ξηροθερµικές συνθήκες στη περιοχή και το µικρό ποσοστό 

των αρδευόµενων εκτάσεων είναι κρίσιµοι ανασταλτικοί παράγοντες για την γεωργική 

ανάπτυξη. 

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής είναι το Εργατικό ∆υναµικό που εργάζεται στον 

Αγροτικό Τοµέα γιατί έχει πολύτιµη εµπειρία και πολύ καλή εξειδίκευση και προσαρµογή 

στην εφαρµογή της νέας τεχνολογίας.  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ  

.Στην περιοχή   υπάρχουν µονάδες  επεξεργασίας αλουµινίου  παραγωγής 

αρτοσκευασµάτων και αρτοσκευασµάτων. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –ΑΝΑΨΥΧΗ 

   Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008 στο ∆ήµο Κισάµου λειτουργούν 1 ξενοδοχείο 4* 

δυναµικότητας  100 κλινών, 7 ξενοδοχειακές µονάδες µε δυναµικότητα 389 κλινών. Από τις 

µονάδες αυτές 2 είναι 3*, 3 είναι 2* και 2 είναι 1*. Επίσης στο ∆ήµο υπάρχουν και   

Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα. Τέλος, υπάρχουν και επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων και 

διαµερισµάτων.  

Επίσης στο ∆ήµο υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, εστίασης, αναψυχής 

καθώς και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, φαρµακεία και τράπεζες.  

ΑΛΙΕΙΑ  

Σηµαντική πηγή της τοπικής αποτελεί η ύπαρξη σηµαντικής δραστηριοποίησης στην αλιεία. 

Οι Τοπικοί Σύλλογοι αλιέων, αλλά και η σηµαντική υποδοµή αλιευτικών καταφυγίων στις 

∆υτικές ακτές (αλιευτικά καταφύγια Σταυρού, Κάµπου,Λιβαδίων, Σφηναρίου και Πλατάνου) 
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όσο και στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου ( αλιευτικό καταφύγιο Καστελίου ) έχουν βοηθήσι την 

ενδυνάµωση της αλιείας στην περιοχή. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στην Περιοχή ιπάρχουν ενταγµένες στο ∆ίκτυο NATURA οι παρακάτω περιοχές: 

• «ΈΛΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑ – ΣΑΣΑΛΟΣ – ΆΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ» και κωδικό GR 4340004 

περιλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του ∆ήµου    

• «ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» µε κωδικό 

GR4340002  

• «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ» µε κωδικό 

GR4340015.  

• «ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 

– ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι» µε κωδικό GR4340001.  

 

Ενώ στο δίκτυο SPA 

• Η  περιοχή ειδικής προστασίας µε κωδικό GR4340016 και ονοµασία  «ΜΕΤΕΡIΖIΑ 

ΑΓIΟΣ ∆IΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» που ενώνει τις δύο 

περιοχές NATURA κωδικό GR 4340004 και GR4340015 και  περιλαµβάνει και 

Καταφύγειο Αγριας Ζωής.  

• «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ  ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – 

ΤΗΓΑΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ» µε κωδικό GR4340017 

 
Για τις παραπάνω περιοχές από άποψη προστασίας τα δεδοµένα είναι τα εξής: 

 
• Για την περιοχή «ΈΛΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑ – ΣΑΣΑΛΟΣ – ΆΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ» και κωδικό GR 

4340004 έχει εκπονιθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) η οποία δεν έχει 

θεσµοθετηθεί. 

• Για τις  περιοχές «ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» µε 

κωδικό GR4340002 και «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

ΚΡΙΟΣ» µε κωδικό GR4340015 έχει εκπονιθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

(Ε.Π.Μ.) η οποία δεν έχει θεσµοθετηθεί. 

• Για την περιοχή «ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ – 

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι» µε κωδικό GR4340001 υπάρχει διαχειριστικό 

σχέδιο δεν υπάρχει Ε.Μ.Π.  
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
Σε ότι αφορά το χωροταξικό πεδίο στο ∆ήµο Κισάµου η κατάσταση έχει ως εξής: 

• Στη ∆ηµοτική Ενότητα Κισάµου έχει υπογραφεί σύµβαση µε οµάδα µελέτης για 

την εκπόνιση χωροταξικής µελέτης µεχρηµατοδότηση από το ΥΠΕΚΑ 

• Στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου εκπονήθηκε ΣΧΟΟΑΠ, το οποίο µέχρι σήµερα 

δεν έχει εγκριθεί καίτοι έχει παραλήφθεί από την αρµόδια επιτροπή 

παρακολούθησης το 2009  και έχει υποβληθεί στη ΠΕΧΩ το Φεβρουάριο του 

2010 για να εισαχθεί στο περιφερειακό Σ.ΧΩ.Π. για τελική έγκριση,διαδικασία  

που εκκρεµεί µέχρι σήµερα και η οποία άµεσα θα πρέπει να λήξει 

• Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μηθύµνης µέχρι σήµερα δεν υπάρχει, ούτε εκπονείτε 

Χωροταξική µελέτη.  

Σε ότι αφορά την πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών η πόλη της Κισάµου έχει 

εγκεκριµένο   πολεοδοµικό σχέδιο από το 1949 µε µία τροποποοίηση  αυτού το 1994. Οι 

υπόλοιποι οικισµοί είναι οριοθετηµένοι εκτός από µερικούς κυρίως στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Ιναχωρίου που είναι µη οριοθετηµένοι ακόµα και σήµερα. Αυτό που πρέπει να γίνει 

κατανοητό είναι ότι κάθε νέα παρέµβαση στα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά ( 

επέκταση,οριοθέτηση,πολεοδόµηση) οποιουδήποτε οικισµού του ∆ήµου Κισάµου για να έχει 

µέλλον θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικά εγκεκριµένη Χωροταξική µελέτη είτε για όλο το 

∆ήµο είτε µεµονωµένα για ∆ηµοτική Ενότητα.   

Η ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος, σε γενικές γραµµές και για το σύνολο του ∆ήµου, 

κρίνεται µέτρια. Οι οικισµοί της ενδοχώρας δεν έχουν δηµιουργηθεί βάσει σχεδίου αλλά είναι 

οργανικά αναπτυγµένοι σε οικιστικούς πυρήνες, συνεκτικού χαρακτήρα, µε λίγους 

κοινόχρηστους χώρους. Ιδιαίτερα υποβαθµισµένες ή εγκαταλειµµένες περιοχές εντός των 

οικισµών δεν υπάρχουν ενώ η κατάσταση των κατοικιών χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

- Το οδικό δίκτυο διασύνδεσης των οικισµών παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, 
µέσω ασφαλτοστρωµένων δρόµων, προς την έδρα του ∆ήµου και προς τα Χανιά. 

Το οδικό δίκτυο στο ∆ήµο συγκροτείται, συνολικά, από:  

� τα τµήµατα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ): Συνδέι τα Χανιά µε την 
Κίσαµο (το Καστέλι) διασχίζοντας την παραλιακή ζώνη του ∆ήµου), Ο Β.Ο.Α.Κ. 
αποτελεί το σηµαντικότερο έργο υποδοµής της Κρήτης πολλαπλής σκοπιµότητας. Έτσι 
τίθεται το ζήτηµα της  συνολικής αναβάθµισής  του µε ενδιάµεση νησίδα ασφαλείας , 
παράλληλους δρόµους και τους απαιτούµενους κόµβους. Στα έργα της συνολικής 
αναβάθµισης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται η σύνδεση µε το λιµένα Κισάµου 
και η επέκταση του έως τον Πλάτανο. Επιπλέον επιβάλλεται η ανάγκη ολοκλήρωσης 
της µελέτης µε τίτλο: «Ολοκλήρωση µελέτης παράκαµψης Καστελλίου 
Κισάµου,σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ήµου Κισάµου και συµπληρωµατικές 
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γεωτεχνικές µελέτες στο Τµήµα Κολυµπάρι - Καστέλλι (απλός κλάδος)»που αφορά την  
παράκαµψης Κισάµου. 

� το τµήµα της παλαιάς Εθνικής Οδού Κίσαµος Χανιά που αποτελεί δευτερεύον εθνικό 
δίκτυο  

� το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο µε βάση το ΦΕΚ 293/Β/17-4-95:  

η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι – διά  Κάµπου» στο τµήµα  «Καστέλι 

– Γραµβούσα - Πλάτανος».  

Η επαρχιακή οδός Νο 5 µε τίτλο «Καλουδιανά – Βουλγάρω – Τοπόλια – Στροβλές»  

Η επαρχιακή οδός Νο 21 µε τίτλο «Πλεµενιανά(από Ε.Ο. 14)-Στροβλές (συνδ. Με 

Ε.Ο.5)»  

 

� Το ∆ευτερεύον  επαρχιακό δίκτυο ∆. Κισάµου  µε βάση το ΦΕΚ 293/Β/17-4-95 είναι: 

 η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι – διά  Κάµπου»  

η Ε.Ο. Νο 2 µε τίτλο «Καστέλι – Λουσακιές - Πλάτανος». 

η Ε.Ο. Νο 3 µε τίτλο «Καλουδιανά  – Καλάθενες  – Σηρικάρι». 

η Ε.Ο. Νο 4 µε τίτλο «Κουκουναρά – Πολυρρήνια - -Λουσακιές». 

η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι – διά  Κάµπου» για το 

τµήµα Πλάτανος - Κεφάλι.  

η Ε.Ο. Νο 5 µε τίτλο «Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα δια Βουλγάρω, 

Τοπολίων, Έλους, Κούνενι και Στοµίου», στο τµήµα Έλους, Κούνενι και Στόµιο. 

η Ε.Ο. Νο 8 µε τίτλο «Νωπήγια – Μαλάθυρος-Σάσαλος δια Φαλελιανών και 

Σφακοπηγαδίου»  

� το λοιπό κύριο οδικό δίκτυο αποτελείται από τις υπόλοιπες συνδετήριες οδούς µεταξύ 
των οικισµών και,  

� το λοιπό οδικό δίκτυο αποτελείται από το αγροτικό δίκτυο και τις τοπικές οδούς εντός 
των ορίων των οικισµών. 

 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Ο Λιµένας Καβονησίου Κισάµου ευρίσκεται στο δυτικό άκρο του κόλπου Κισάµου, σε 

απόσταση περίπου 3 χλµ. Βορειοδυτικά της πόλης της Κισάµου και περιβάλλεται από την 

βραχώδη χερσόνησο µε την επωνυµία Καβονήσι Κισάµου. Πρόκειται για λιµένα 

διαπεριφερειακής σηµασίας βάσει του χαρακτηρισµού του στο Γενικό Χωροταξικό. 

Στον Λιµένα εξυπηρετείται η Ακτοπλοϊκή κίνηση της γραµµής Πειραιάς-Πελοπόνησσος, 
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γίνεται διακίνηση διαφόρων ειδών εµπορευµάτων καθώς και η εξυπηρέτηση τουριστικών 

πλοιαρίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής. 

Στον Λιµένα υπάρχουν κρηπιδώµατα συνολικού µήκους 750 περίπου µ. σε ωφέλιµο βάθος 

από –4,0 µ. έως –9,0 µ. Υπάρχει διαµοφωµένη χερσαία Λιµενική Ζώνη συνολικής επιφάνειας 

Ε = 65.000,00 µ2, Ισόγειο κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών συνολικού εµβαδού 300 µ2 

(λειτουργεί ως εστιατόριο – αναψυκτήριο, αλλά στεγάζει και γραφεία – εκδοτήρια εισητηρίων) 

. ∆ιαθέτει επίσης ηλεκτρικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 10 τον. 

 Στον λιµένα εξυπηρετείται και µεγάλος αριθµός αλιευτικών σκαφών ερασιτεχνικών και 

επαγγελµατικών µήκους έως 20 µ. Συνολικά στο λιµάνι Κισάµου έχουν την έδρα τους 

περίπου 60 επαγγελµατικά Αλιευτικά σκάφη Παράκτιας Αλιείας (40 σκάφη µε ολικό µήκος 

έως 8 µ, 15 σκάφη µε µήκος από 8 έως 12 µ, και 5 σκάφη ολικού µήκους άνω των 12 µ). 

Για τους παραπάνω λόγους το Λιµενικό Ταµείο  προχώρησε στην ανάθεση µελέτης µε τίτλο 

"Νέο Προγραµµατικό Σχέδιο Λιµένα Κισάµου», το οποίο µε ορίζοντα 25ετίας προτείνει µια 

ολοκληρωµένη λύση για την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση του Λιµένα.  

Περιληπτικά αναφέρεται ότι βάσει του νέου αυτού Προγραµµατικού Σχεδίου οριοθετούνται 

συγκεκριµένες χρήσεις εντός των ορίων του Λιµένα µε τα εξής τµήµατα:  

1. Α’ Τµήµα Ακτοπλοϊας 

2. Β’ Τµήµα Ηµεροπλοίων 

3. Γ’ Εµπορικό Τµήµα 

4. ∆’ Ναυπηγοεπισκευαστικό Τµήµα 

5. Ε’ Τµήµα Αλιείας 

6. ΣΤ’ Τµήµα Αναψυχής 

Τέλος θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην περιοχή του λιµένα έχουν από παλιά καθορισθεί 

οι οριογραµµές του Αιγιαλού και της Παραλίας (η αρ.31844/72 Κ.Υ.Α., 

ΦΕΚ 219 ∆/1972) όπως επίσης υπάρχει και καθορισµένη Χερσαία Λιµενική Ζώνη (η 

αρ.6824989/23-07-1968 Απόφαση Νοµάρχη Χανίων – ΦΕΚ 426 Β/1968). 
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η συγκοινωνιακή σύνδεση των οικισµών της ενδοχώρας, ιδίως εκείνων που απέχουν από 

τη Νέα Εθνική οδό, µε την έδρα του ∆ήµου και την πόλη των Χανίων υποστηρίζεται κυρίως 

από υπεραστικά λεωφορία του ΚΤΕΛ και χαρακτηρίζεται ως επαρκής.  

Οι συγκοινωνιακές ανάγκες των οικισµών του ∆ήµου Κισάµου καλύπτονται µέσω των 

υπεραστικών συνδέσεων του ΚΤΕΛ Χανίων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ 

Το ΚΕΠ του ∆ήµου στεγάζεται στο  ∆ηµαρχείο Κισάµου ενώ λειτουργεί ΚΕΠ και στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου και ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών του ∆ήµου.  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Στην Κίσαµο (το Καστέλι) υπάρχει  Αστυνοµικό Τµήµα.  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Σήµερα στην περιοχή του ∆ήµου κατασκευάζεται οργανωµένο σύστηµα αποχέτευσης µε 

κύριους αγωγούς µεταφοράς λυµάτων  και Βιολογικός Καθαρισµός. Υπάρχουν σε εξέλιξη 

µελέτες µικρών βιολογικών όπως της Χρυσοσκαλίτισσας και του ¨Ελους που πρέπει να 

ολοκληρωθούν και να υποβληθούν στο ΕΣΠΑ. 

 

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
Ο µεγαλύτερος όγκος του νερού ύδρευσης προέρχεται από τις πηγές στο Κολένι που 

βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας και ικανοποιεί τις ανάγκες ύδρευσης και 

άρδευσης στο βόρειο τµήµα του ∆ήµου Στις υπόλοιπους οικισµούς η ύδρευση γίνεται είτε 

από επιφανειακές πηγές είτε από γεωτρήσεις. 

Υπάρχει πρόβληµα ύδρευσης και άρδευσης στο ∆υτικό τµήµα του ∆ήµου και συγκεκριµένα  

στις περιοχές Πλατάνου σε ότι αφορά την άρδευση και Κάµπου Λιβαδίων Χρυσοσκαλίτισσας 

και Ελαφονήσου σε ότι αφορά την ύδρευση κυρίως τους θερινούς µήνες. Για το λόγο αυτό 

βρίσκονται σε εξέλιξη δύο µελέτες  λιµνοδεξαµενών µία για άρδευση της περιοχής του 

Πλατάνου µε χωροθέτηση πλησίον του Σφηναρίου και µια για ύδρευση του ∆υτικού τµήµατος 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου µε πιθανή χωροθέτηση περιοχή πλησίον του Κάµπου.  
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΤΕ) 

Η χωρική ενότητα του ∆ήµου καλύπτεται τόσο από το ‘δίκτυο’ σταθερής τηλεφωνίας του 

ΟΤΕ, όσο και από τα ‘δίκτυα’ της κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στη Χώρα. 

Το ‘δίκτυο’ σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ καλύπτει µε πληρότητα τις ανάγκες όπου υπάρχει 

ζήτηση, παρέχοντας άµεση σύνδεση, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και δυνατότητα 

‘τηλεργασίας’. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άµεση ανάγκη επέκτασης του δικτύου. 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Η διαχείριση των απορριµµάτων (στερεά απόβλητα) του ∆ήµου γίνεται από τον ίδιο το ∆ήµο 

µε το προσωπικό του µόνιµο και εποχιακό. Επίσης υπάρχει προγραµµατική σύµβαση µε τη 

∆Ε∆ΙΣΑ. 

 Τελικός αποδέκτης των στερεών αποβλήτων του ∆ήµου είναι το Εργοστάσιο Μηχανικής 

∆ιαλογής και Κοµποστοποίησης και ο χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), 

στην Κορακιά του ∆.∆.  Μουζουρά του Ακρωτηρίου.  

Επίσης ο ∆ήµος έκλεισε και αποκατέστησε τέσσερεις παλαιούς χώρους ανεξέλεκτης 

εναπόθεσης των απορριµµάτων του µε χρήµατα από το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι στο ∆ήµο οι τεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές 

υποδοµές χαρακτηρίζονται από σχετική πληρότητα και ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας.  

Από αυτή τη διαπίστωση εξαιρούνται η αποχέτευση που τώρα κατασκευάζεται  και ενίοτε τα 

θέµατα διαµόρφωσης του αστικού χώρου (πλατείες, πεζοδρόµια) και το θέµα διαχείρησης και 

διάθεσης του ύδατος τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Στο ∆ήµο Κισάµου λειτουργούν 7 δηµοτικά σχολεία, 8 νηπιαγωγεία 2 γυµνάσια και 3 Λύκεια 

όπως αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

ΠΙΝ.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1 1ο ΚΙΣΑΜΟΥ 

2 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ 

3 3ο ΚΙΣΑΜΟΥ 

4 ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 

5 ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

6 ∆ΡΑΠΑΝΙΑ 

7 ΣΦΑΚΟΠΗΓΑ∆ΙΟΥ 

8 ΕΛΟΥΣ 

Πηγή Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ν.Χανίων  

 

ΠΙΝ.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

3 3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ
  

4 4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ
  

5 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 

7 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ∆ΙΑΝΩΝ 

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΟΠΗΓΑ∆ΙΟΥ 

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΣ 

Πηγή: Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ν.Χανίων  

 

ΠΙΝ.5  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή: ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ν. Χανίων  
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2ο   ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Το κτίριο είναι καινούργιο και καλό. Έχει επάρκεια αιθουσών. 

    Επίσης διαθέτειι: 

- Καλό εργαστήριο Φυσικής & Χηµείας 

- Εργαστήριο Πληροφορικής 

- Μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης - αναγνωστήριο 

- Στην αυλή που είναι µικρή, διαθέτει γήπεδα µπάσκετ και Βόλεϊ 

 - ∆εν έχει ειδική αίθουσα που να χρησιµοποιείται σαν Γυµναστήριο 

 

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Το κτίριο είναι πολύ παλιό, από τις αρχές του αιώνα µας και έχει κριθεί διατηρητέο.. Είναι 

πετρόχτιστο, µε τα χαρακτηριστικά της εποχής. Έχει επάρκεια σε αίθουσες διδασκαλίας. 

∆ιαθέτει: 

- Γυµναστήριο 

- Εργαστήριο Φυσικής - Χηµείας - Εργαστήριο Πληροφορικής 

- Γήπεδο µπάσκετ (καλό) 

- Γήπεδο βόλεϊ 

Το κόστος συντήρησης είναι, γενικά, πολύ µεγάλο. 

 

 

 

1ο ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ & Τ.ΕΕ. ΚΙΣΑΜΟΥ 

Και τα τρία Ιδρύµατα συστεγάζονται σε ένα πολύπλοκο συγκρότηµα κτιρίων 12 - 13 χρόνων. 

Το κτίριο παρ' ότι είναι της δεκαετίας του 80  παρουσιάζει προβλήµατα. 

ΠΙΝ.6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ     ΛΥΚΕΙΟΥ 

1 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

2 ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή: ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ν. Χανίων  

 

Λόγω ιδιοµορφιών αυτής της βαθµίδας εκπαίδευσης παρουσιάζεται έλλειψη ορισµένων 

αιθουσών διδασκαλίας 

Υποδοµή: 

- Α ίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

- Αίθουσα Η/Υ 

- Αίθουσα Eργαστηρίo_ Φυσικής - Χηµείας Εργαστήριο Μηχανολόγων 

- Εργαστήριο Ηλεκτρολόγων 

- Εργαστήριο µαθητών φυτικής παραγωγής Γυµναστήριο 

- Γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα εξής: 
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- Το κτίριο χρειάζεται συντήρηση. 

- Με ορισµένες επεµβάσεις µπορεί να δηµιουργηθούν µερικές αίθουσες διδασκαλίας που 

είναι αναγκαίες. 

-  Το εργαστήριο φυσικής - Χηµείας χρειάζεται ν εξοπλιστεί µε όργανα σειρών 

πειραµάτων. 

 

Γενικά Προβλήµατα του Συστήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

- Η βελτίωση της κτιριακής υποδοµής µε παρεµβάσεις όπως η κατασκευή Νέου Λυκείου 

Κισάµου µέσω του Ο.Σ.Κ. και της Ν.Α. Χανίων είναι στη σωστή κατεύθυνση αφού 

αναβαθµίζεται ένα σηµαντικό κοµµάτι της δευτεροβάθµιας παιδείας στη 

περιοχή.Επιτακτική ανάγκη είναι και παραµένει η κτιριακή αναβάθµιση του 

Επαγγελµατικού Λυκείου. 

- Τα χρήµατα που διατίθενται για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων είναι λίγα, µε 

αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ελλείψεις σε υλικά και καθυστερήσεις στην εξόφληση 

λογαριασµών κ.λ.π. Βασικότερη είναι η έλλειψη πετρελαίου θέρµανσης. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Σε ότι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση στρατηγικός στόχος της περιοχής είναι η ίδρυση 

Τ.Ε.Ι. Κισάµου,ως Παράρτηµα αυτού της Κρήτης. Ο ∆ήµος έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο για 

την καταρχήν έγκριση σκοπιµότητας και στη συνέχεια είναι έτοιµος για διαβούλευση της 

θεµατικής των τµηµάτων του. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Στο ∆ήµο λειτουργούν αθλητικές υποδοµές µε κύρια  το ∆ηµοτικό στάδιο Κισάµου.Αυτό  

βρίσκεται στην Κίσαµο (το Καστέλι)  και λειτουργεί όλο το έτος  υλοποιώντας από την µία τα 

προγράµµατα Μαζικής Άθλησης   ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως προπονητήριο και έδρα 

της τοπικής οµάδας Κισαµικός.  

Γενικά σε ό,τι αφορά τον αθλητισµό, οι υπόλοιπες υποδοµές που λειτουργούν θα µπορούσαν 

να χαρακτηριστούν όχι  επαρκείς αφού αφορούν µικρούς  µη οργανωµένους χώρους.  

Στρατηγικό σηµείο περεταίρω ανάπτυξής τους είναι η αξιοποίηση του χώρου πλησίον υων 

εγκαταστάσεων της Ε.Γ.Σ.Κισάµου της πόλης της Κισάµου, όπου θα µπορούσε να 

κατασκευαστεί και να λειτουργήσει κολυµβητήριο,γήπεδο 5Χ5 κ.λ.π. 

Επίσης η µη ολοκλήρωση του κλειστού Γυµναστηρίου δηµιουργεί σηµαντικώτατα 

προβλήµατα στην εξάσκιση των νέων τους χειµερινούς µήνες κύρια, αφού δεν υπάρχει  

κλειστός χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής 

Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χωροθετείται εντός του σχεδίου της πόλεως ∆ήµου 

Κισσάµου στο οικοδοµικό τετράγωνο Ο.Τ.Γ240 και  καλύπτει επιφάνεια 5.747µ2. 

Ο Χώρος στο ΟΤ 240 είναι χαρακτηρισµένος ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων στην 

Επέκταση του σχεδίου πόλεως Κισάµου (ΦΕΚ 91/∆’/90 και ΦΕΚ 1293∆’/12-12-94) 

Το πάρκο θα έχει βασικό στόχο λειτουργίας την εκπαίδευση των νέων µαθητών στους 

κανονισµούς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

    

ΠΡΟΝΟΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 
Στο ∆ήµο λειτουργεί Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « ∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί σταθµοί 

Κισάµου».Το Ν.Π.∆.∆. ιδρύθηκε προκειµένου να λειτουργήσει τα κτήρια των Παιδικών και  

Βρεφονηπιακών Σταθµών   του ∆ήµου Κισάµου στα ∆.∆. Κισάµου, ∆.∆.Γραµβούσας και  

∆.∆. Πλατάνου. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»  ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Τον Ιούλιο  του 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράµµατος µε τίτλο: ««ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»  ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» µε χρηµατοδότηση από 

το Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 και του οποίου η λειτουργία έληξε το 2009.  
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 ∆ΗΜΟΣΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Η ακίνητη περιουσία του ∆ήµου χωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες, στα κτίρια που 
ανήκουν στο ∆ήµο και στη ∆ηµοτική γη. Τα κτίρια που αποτελούν τη δηµοτική ακίνητη 
περιουσία είναι όλα τα παλιά κοινοτικά καταστήµατα που µετά την συγκρότηση του νέου 
Καποδιστριακού ∆ήµου πέρασαν στην κυριότητα του. Όσον αφορά στη γη υπάρχουν πολλοί 
ελεύθεροι χώροι, εντός και εκτός οικισµών, που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ήµου, αλλά 
δεν έχουν αξιοποιηθεί. Στην κυριότητα του ∆ήµου ανήκουν οι ζώνες των παραλιών. Η 
οριοθέτηση της παραλίας και του αιγιαλού έχει ολοκληρωθεί στις περιοχές του βόρειου και 
δυτικού τµήµατος του ∆ήµου. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Η γενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και προοπτικών του ∆ήµου αποτυπώνονται 

συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝ. 7 - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (STRENGTHS)  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 

� Εντάσσεται στον κύριο (βόρειο) αναπτυξιακό άξονα 
της Κρήτης. 

� ∆ιασχίζεται από το ΒΟΑΚ (αυτοκινητόδροµος) στο 
βόρειο τµήµα του. 

� Το βόρειο , δυτικό /παραλιακό τµήµα του ∆ήµου 
αποτελεί το κέντρο της παράκτιας ζώνης 
τουρισµού/παραθερισµού και διαθέτει αξιόλογες 
ακτές κολύµβησης και λειτουργεί ως: 

- τουριστικός προορισµός  διεθνούς εµβέλειας  

- περιοχή αναψυχής της ευρύτερης περιοχής 

- περιοχή β΄/παραθεριστικής κατοικίας  

� Το βόρειο/πεδινό και νοτιοδυτικό  τµήµα του ∆ήµου 
εντάσσεται στη ζώνη γεωργικής γης α΄ 
προτεραιότητας του Νοµού, που αρδεύεται 
συστηµατικά, παράγει κυρίως λάδι .και κηπευτικά 
υπό κάλυψη 

� Η έντονη ποικιλότητα του ανάγλυφου σε 
συνδυασµό µε την ύπαρξη της περιοχής της 
Γραµβούσας, των Φαλασάρνων, και της 
Ελαφονήσου σηµατοδοτούν την µοναδικότητα των 
τοπίων στο ∆ήµο 

� Υπαρξη Γ.Π.Σ. για την πόλη της Κισάµου 

� ∆ιατήρηση σε ικανοποιητικό  βαθµό της 
πολεοδοµικής / αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας των 
οικισµών. 

�  Ζήτηση β΄/παραθεριστικής κατοικίας στους 
οικισµούς, από Έλληνες και αλλοδαπούς. 

� Έλλειψη σηµαντικής «εκτός σχεδίου» (οικισµών) 
δόµησης κατοικιών ή άλλων χρήσεων στη γεωργική 
γη α΄ προτεραιότητας και στην ευρύτερη ενδοχώρα. 

� Το νότιο /ορεινό τµήµα του ∆ήµου, που αποτελεί 
τον «σύνδεσµο» µεταξύ παραλίας και ευρύτερης 
οροσειράς των Λευκών Ορέων, διατηρεί την 
αυθεντικότητα του, σε ζώνες φυσικής βλάστησης 
οικολογικά σηµαντικές και σε φυσική οµορφιά. 

� Ύπαρξη παραδοσιακών ελαιώνων µε το 
χαρακτηριστικό τοπίο που δηµιουργούν. 

� Ύπαρξη αρχαιολογικών/ιστορικών χώρων. 

� Υπαρξη  ‘κεντρικότητας’ µε  λειτουργία ισχυρού 

� Μη αξιοποίηση  της βόρειας 
παραλιακής ζώνης µε 
κοινόχρηστους-κοινωφελείς 
χώρους. 

� Σύγκρουση χρήσεων γης 
(γεωργική γη α΄ 
προτεραιότητας/τουρισµός -
κατοικία) στο Βόρειο και ∆υτικό   
τµήµα του ∆ήµου. 

� Έλλειψη επαρκών 
κοινόχρηστων/ελεύθερων χώρων 
και κοινωφελών εγκαταστάσεων 
στους οικισµούς.  

� Τάση δόµησης στην εκτός 
σχεδίου περιοχή, κυρίως µε β΄ 
κατοικία. 

� Μικρής έκτασης αθλητικές 
υποδοµές 

� Μη συνεχής προβολή και 
αξιοποίηση του Λιµένα 
Καβονησίου 

� Μη νοµιµοποίηση των αλιευτικών 
καταφυγίων  Κάµπου, Σταυρού, 
Λιβαδίων,Σφηναρίου, Πλατάνου 
και Ψαρολίµανου Κισάµου 

� Μη Ιδρυση και λειτουργία ΤΕΙ,ή 
άλλης Σχολής Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

� Μη ύπαρξη παρακαµτήριας οδού 
στο ύψος της πόλης της Κισάµου 

� Μη ύπαρξη υποδοµών 
ελλιµενισµού στο λιµένα της 
νήσου Γραµβούσας 

� Μη αξιοποίηση των επιφανειακών 
υδάτων στην περιοχή του 
Πλατάνου – περιοχή όπου 
ισχύουν απαγορευτικά µέτρα 

� Μη αξιοποίηση της ενδοχώρας 
στις εναλλακτικές µορφές 
Τουρισµού 
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‘οικιστικού’ κέντρου, µε έντονη  συγκέντρωση  
λειτουργιών εµπορίου / αναψυχής στην Κίσαµο  (το 
Καστέλι) 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (THREATS) 

� Εκπόνιση και εφαρµογή Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου 

� Βελτίωση της ποιότητας/λειτουργικότητας του 
παραλιακού χώρου, µέσω της ορθολογικής 
οργάνωσης των χρήσεων γης . 

� Αξιοποίηση του οικιστικού αποθέµατος και της 
αδόµητης έκτασης των µη παραλιακών οικισµών.  

� ∆ιάχυση της τουριστικής ανάπτυξης → εξασφάλιση 
πρόσθετων εισοδηµάτων στην ενδοχώρα µέσω 
ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
(περιπατητικός, αγροτουρισµός, κ.λπ.), 
συµπληρωµατικών προς τον υφιστάµενο κλασικού 
τύπου (µαζικός/ξενοδοχειακός τουρισµός). 

� ∆ιεύρυνση της τουριστικής περιόδου (τουριστική 
κίνηση όλο το χρόνο). 

� ∆ιατήρηση (αδόµητης) της αξιόλογης παραγωγικής 
έκτασης του ∆ήµου. Αξιοποίησή της και ως φυσικό 
τοπίο. 

� Μέτρα άµεσης προστασίας της περιοχής της 
Γραµβούσας και του Μπάλου 

 

� Υποβάθµιση/ της παραλιακής 
τουριστικής ζώνης µε χαµηλής 
ποιότητας τουριστικά καταλύµατα 
και υπηρεσίες  

� Υποβάθµιση του φυσικού 
περιβάλλοντος µε προσπάθεια 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων έξω 
από τις προβλεπόµενες από ήδη 
εκπονηθείσες χωροταξικές ή 
ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες 

� Υποβάθµιση της γεωργικής γης α΄ 
προτεραιότητας από την αλόγιστη 
«εκτός σχεδίου» δόµηση α΄ και 
(κυρίως) β΄ κατοικίας. 
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ΠΙΝ.8: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Θεµατικός 
τοµέας 

Θέµατα 
τοπικής 
ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
περιορισµοί (2) 

∆υνατότητες & 
ευκαιρίες (3) 

Κρίσιµα ζητήµατα (4) 

Ελλειπής Χωροταξικός 
- Πολεοδοµικός 
Σχεδιαµός   

Εκπόνιση Γ.Π.Σ. 
(επέκταση και στην 
ενότητα Μηθύµνης), 
ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ 
Ινναχωρίου 

Χρηµατοδότηση από ίδιους  
πόρους και από το 
πρόγραµµα του Πράσινου 
Ταµείου 

Γραµβούσα  Ηπια Αξιοποίηση της 
περιοχής µε κριτήριο τις 
ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας 

Εκπόνιση ΕΠΜ  

Θέµα Α. 
 

Ελαφονήσι Ηπια Αξιοποίηση της 
περιοχής µε κριτήριο τις 
ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας και το 
Περιβάλλον 

Έγκριση της ΕΠΜ 

Θέµα Β Αναβάθµιση αστικού 
περιβάλλοντος και 
ποιότητας ζωής στην 
Κίσαµο (το Καστέλι) και 
στους  υπόλοιπους   
οικισµούς της 
ενδοχώρας 
Περιορισµένα  έργα 
αναπλάσεων και 
ανάδειξης 
κοινόχρηστων χώρων 
εντός α) των οικισµών 
της ενδοχώρας και β) 
του παραλιακού 
µετώπου 

Αναβάθµιση του 
αισθητικού 
περιβάλλοντος 
 
Υλοποίηση  
αναπλάσεων και 
ανάδειξης 
κοινόχρηστων χώρων 
εντός των οικισµών της 
ενδοχώρας 

Εκπόνιση µελετών υλοποίηση 
έργων 
 
Μελέτη ανάπλασης 
παραλιακής ζώνης Κόλπου 
Κισσάµου  
 
Εκπόνηση µελετών και ένταξη 
σε κοινοτικά χρηµατοδοτικά 
µέσα νέων αναπλάσεων 
 

Θέµα Γ Πεπαλαιωµένος 
σχετικά στόλος 
µηχανικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων 

Εφαρµογή σύγχρονων 
χρηµατοοικονοµικών 
µέσων για τον 
εκσυγχρονισµό του 
στόλου των οχηµάτων  

Πολιτικές αποφάσεις σε αυτή 
την κατεύθυνση για 
διατήρηση του χαµηλού  
κόστους λειτουργίας της 
υπηρεσίας 

Θέµα ∆. ∆ιαχείρηση αποβλήτων 
σε όλους τους 
οικισµούς που 
βρίσκονται έξω από τη 
περίµετρο του έργου 
Βιολογικός Καθαρισµός 
Κισάµου 

Το έργο εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ 

Οργάνωση της δηµοτικής 
υπηρεσίας διαχείρησης των 
έργων (µελλοντικά ίσως µε τη 
µορφή ∆ΕΥΑ) 
 
Άµεση έναρξη κατασκευής 
του έργου µε παράλληλη 
υλοποίηση των απαιτούµενων 
παροχετεύσεων.  

Περιβάλλον   

Θέµα Ε Εξασφάλιση άρδευσης 
περιοχών µε έλλειµα 
(π.χ. Πλάτανος – 
Γραµβούσα – 
Λουσακιές,  περιοχές 
ΤΟΕΒ 
Χρυσοσκαλίτισσας, 
Έλος κ.α.) 

Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής 
Σφηναρίου & αγωγού 
Κολυµπάρι – Πλάτανος 
 
Επισκευή 
Λιµνοδεξαµενών Αγίων 
Θεοδώρων & 
Χρυσοσκαλίτισσας 
 
Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής Έλους 
 
Αντικατάσταση δικτύων 
ύδρευσης 

Ολοκλήρωση απαιτούµενων 
µελετών για ένταξη στο ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
Ολοκλήρωση των µελετών 
αποκατάστασης από το Υπ. 
Αγρ. Ανάπτυξης 
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Θέµα Ζ Εξασφάλιση ύδρευσης 
περιοχών µε έλλειµα 
(π.χ. Πλάτανος – 
Γραµβούσα – 
Λουσακιές, περιοχές 
Ιναχωρίου)   

Κατασκευή έργου 
«Επέκταση – 
Αναβάθµιση 
ύδρευσης της 
τουριστικής 
περιοχής Χανιά – 
Κολυµπάρι - 
Κίσσαµος 
 
Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής 
ύδρευσης περιοχής 
Λειβαδίων 
 
Κατασκευή & 
διαχωρισµός 
δικτύων  ύδρευσης 
από τα µικτά δίκτυα 

Ολοκλήρωση µελετών και ένταξη 
στο τοµεακό ΕΣΠΑ του Υπ. 
Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων 
 
 
 
 
 
 
Ολοκλήρωση απαιτούµενων 
µελετών για ένταξη στο ΕΣΠΑ 
 
 
 
Ολοκλήρωση απαιτούµενων 
µελετών 
 

Περιβάλλον 

Θέµα Η Μη ύπαρξη σχεδίου 
εξοικονόµησης των 
υδάτινων  πόρων 

Εκπόνηση σχεδίου 
εξοικονόµησης των 
υδάτινων  πόρων 

Οργάνωση της δηµοτικής 
υπηρεσίας διαχείρησης των 
έργων (µελλοντικά ίσως µε τη 
µορφή ∆ΕΥΑ) 

Θέµα Α. Μη ύπαρξη 
παράκαµψης στη πόλη 
της  Κισάµου 

Ολοκλήρωση 
υφιστάµενης 
µελέτης και ανάθεση 
νέας 
συµπληρωµατικής 
µελέτης 

¨Ενταξη έργου στο ΕΣΠΑ Ποιότητα ζωής 

Θέµα Β. Αναβάθµιση Κάθετου 
Επαρχιακού Άξονα 
Καλουδιανά – 
Χρυσοσκαλίτισσα & 
∆υτικού Άξονα (ΝΟΑΚ) 
Πλατάνου – 
Χρυσοσκαλίτισσας 
 
Ολοκλήρωση της 
µελέτης «Πλάτανος – 
Σφηνάρι» 

Ένταξη στο ΕΣΠΑ 
της Παράκαµψης 
Τοπολίων & Έλους 
 
Ένταξη στο ΕΣΠΑ 
της αποκατάσταση 
αφάλειας δρόµου 
Φαραγγιού 
Τοπολίων 
 
Ολοκλήρωση της 
µελέτης «Πλάτανος 
– Σφηνάρι» 

Αξιοποίηση των προγραµµάτων 
οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ. 
 
Ολοκλήρωση των µελετών 
Πλάτανος – Σφηνάρι & Έλος –
Σηµαντηριανά µε παράκαµψη 
προς Πλοκαµιανά 
 
 
 
Ολοκλήρωση της µελέτης 
«Πλάτανος – Σφηνάρι» 
  

 Θέµα Ε. Έλλειψη 
κυκλοφοριακής µελέτης 
και µέτρων για τον 
έλεγχο του φόρτου 
στην Κίσαµο  (το 
Καστέλι  
 
 
 
 
 
 
 
Παντελής έλλειψη 
υποδοµής για τη χρήση 
ποδηλάτου) 

Αµεση υλοποίηση 
µικρών έργων µε 
ευθύνη του ∆ήµου 
 
 Η εφαρµογή 
συστήµατος 
ελεγχόµενης 
στάθµευσης 
(παρκόµετρα) ίσως 
βοηθήσει σηµαντικά 
στην βελτίωση της 
στάθµευσης  
 
Αύξηση  υποδοµής 
για τη χρήση 
ποδηλάτου 

Εκπόνηση µελέτης  και Ενταξη 
των πιθανών έργων  σε κοινοτικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπόνηση µελετών – 
αξιοποίησης  των δρόµων 
χαµηλής κυκλοφορίας 
χρηµατοδοτικά µέσα.  
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Θεµατικός 
τοµέας 

Θέµατα 
τοπικής 

ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
περιορισµοί (2) 

∆υνατότητες 
& ευκαιρίες (3) 

Κρίσιµα ζητήµατα (4) 

Θέµα Α. Οριακή κτιριακή 
υποδοµή των σχολείων 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  

Κατασκευή  
σχολείων 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  

Υπάρχει ανάγκη για σηµαντική 
αναβάθµιση των σχολικών 
υποδοµών και την ολοκλήρωση 
αρκετών σχετικών έργων . 

Θέµα Β. Προσπάθεια συνέχισης 
κοινοτικού  
προγράµµατος  Κ∆ΑΠ 

Συνέχιση Κοινοτικού 
προγράµµατος  
Κ∆ΑΠ 

Ένταξη σε κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά µέσα 

Κοινωνική 
πολιτική  
 
 
 
  

Θέµα Γ. Ανάγκη λειτουργίας 
«ΚΗΦΗ» 

1 νέο πρόγραµµα  
διεκδικούται: 
«ΚΗΦΗ ∆ήµου  
Νέας Κισάµου» 

Ένταξη σε κοινοτικά 
χρηµατοδοτικά µέσα 

Θέµα Α. Έλλειψη Χώρων 
Πολιτιστικών 
∆ραστηριοτήτων 

Αϋξηση των 
πολιτιστικών χώρων 

Λειτουργική σχέση συλλόγων και 
∆ήµου 

Πολιτισµός  

Θέµα Β. Ανάδειξη & προώθηση 
τοπικών προϊόντων  

∆ιοργάνωση της 
ετήσιας έκθεσης 
«Κισσαµίτικος 
Αύγουστος» 

Περεταίρω ποιοτική αναβάθµιση 
εκδηλώσεων 

Θέµα Α. Απρόσκοπτη 
λειτουργία  Αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 
 

Συνεχής λειτουργία  
Αθλητικών 
εγκαταστάσεων  

 

Θέµα Β. Λειτουργία  Πάρκου 
Κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Λειτουργία 
Πάρκου 
Κυκλοφοριακής 
αγωγής 

 

Λειτουργία Πάρκου 
Κυκλοφοριακής αγωγής 
ως χώρου εκπαίδευσης 
µικρών παιδιών σε θέµατα 
κυκλοφοριακής αγωγής  

 
Θέµα Γ. Ολοκλήρωση του 

κλειστού Γυµναστηρίου 
Εξασφάλιση 
πιστώσεων από τη 
Γ.Γ.Α. 

 

Αθλητισµός  

Θέµα ∆. Ανάπτυξη 
προγραµµάτων 
µαζικού αθλητισµού 

Υλοποίηση των 
προγραµµάτων 
µέσω της 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης 

Χρηµατοδότηση από τη Γ.Γ.Α. 

Θέµα Α Ανάγκη δηµιουργίας 
σχολικής στέγης 

Επέκταση κτιριακών 
εγκαταστάσεων  
Αβαθµιας και β 
βαθµιας 
εκπαίδευσης  

Υλοποίηση έργων µε τίτλο: 
Ενιαίο Λύκειο Κισάµου & Κλειστό 
Σχολικό Γυµναστήριο Κισσάµου 
µέσω Σ∆ΙΤ Κρήτης του ΟΣΚ 

Παιδεία  

Θέµα Β. Συντήρηση Σχολικής 
Στέγης 
 

Αξιοποίηση 
χρηµατοδοτικών 
ευκαιριών 

Ελλιπής χρηµατοδότηση από το 
Π∆Ε 

Θέµα Α. Μη Προσδιορισµένος  
χώρος για την 
ανάπτυξη µονάδων 
χαµηλής και µεσαίας 
όχλησης  

Εκπόνηση Γ.Π.Σ. Αµεση χρηµατοδότηση από 
ίδιους  πόρους ή από το 
Πράσινο Ταµείο 

Τοπική οικονοµία 

Θέµα Β. Ανάπτυξη λιµανιού 
Κισάµου 

Ολοκλήρωση 
µελέτης χρήσεων 
γης λιµένα 

Ενταξη έργων στο  ΕΣΠΑ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 ∆ήµος – Βασικά Στοιχεία 

Όργανα διοίκησης ∆ήµου 

ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60



1. ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέµα που 
αφορά το δήµο και δεν ανήκει στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής και του 
∆ηµάρχου που απαριθµούνται περιοριστικά στις διατάξεις των άρθρων 86 και 103 του 
Κ.∆.Κ. αντίστοιχα.  

- Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και 
γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του. 

- Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές. 

- Το δηµοτικό συµβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε θέµατα 
ρυθµιστικών σχεδίων και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραµµατισµού 
εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, 
πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, 
ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης 
προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµουµένων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, 
εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), 
έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και καθορισµού χρήσεων γης, χωροθέτησης 
κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά 
ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 

2. Οικονοµική  Επιτροπή 

- Συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, 

- Προελέγχει τον απολογισµό, 

- Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στον 
Κ.∆.Κ., καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, 

- Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών 
και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, 

- Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική 
εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο, 

- Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, για 
την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για το δικαστικό συµβιβασµό και 
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης 
που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000).  Για τις 
περιπτώσεις αυτές η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η 
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για 
µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι 
δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 
συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης. 

- Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών, 

- Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 
πληρεξουσιότητας του, σε όσους ∆ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε 
µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται 
σε ανώτατα δικαστήρια. 
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- Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνον εφόσον δεν έχουν 
προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ' 
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, 
ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και 
απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.  

- Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και 
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το 
ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων. 

- Η Οικονοµική επιτροπή µπορεί να παραπέµπει οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητας της 
στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από 
την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

  

 ∆ήµαρχος 

- Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και της Οικονοµικής επιτροπής. 

-  Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και τις διευθύνει. Στο πλαίσιο της 
αρµοδιότητάς του αυτής εκδίδει τις αποφάσεις, που συντάσσονται από τα αρµόδια 
γραφεία του ∆ήµου, και που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και της Οικονοµικής Επιτροπής.  

- Είναι προϊστάµενος όλου του προσωπικού του ∆ήµου και εκδίδει τις πράξεις που 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές 
και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, οι οποίες συντάσσονται από το Γραφείο 
Προσωπικού του ∆ήµου. 

- Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζηµία των δηµοτικών 
συµφερόντων από την αναβολή, ο δήµαρχος µπορεί να λάβει µέτρα για θέµατα που 
ανήκουν στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής επιτροπής. 
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Οργανόγραµµα των υπηρεσιών του ∆ήµου  
(ΦΕΚ 1356/Β/01-07-1999) 

Η διάρθρωση και οργανωτική δοµή του ∆ήµου Κισάµου περιγράφεται παρακάτω: 

1. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συµβούλων ή 

Επιστηµονικών Συνεργατών 

 2.    Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 

3.    Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης 

4.    ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5.   ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ∆ιεύθυνση του ∆ήµου διαρθρώνεται ως εξής: 

 1. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.   ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ∆ιεύθυνση του ∆ήµου διαρθρώνεται ως εξής: 

1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Συνοπτικά οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, τµηµάτων και γραφείων εµφανίζονται 

παρακάτω: 

1. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συµβούλων ή Επιστηµονικών Συνεργατών 

• Ο κάθε ειδικός σύµβουλος, επιστηµονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί καθήκοντα 

επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρµοδιότητα οποιασδήποτε µορφής. Παρέχει συµβουλές και 

διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, εισηγήσεις και προτάσεις γραπτά ή προφορικά, για το 

συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων  τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει (Ν. 1416/84 άρθρο 67). 

Το συµβουλευτικό του έργο  απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο.  Συνεργάζεται στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του µε το Γραφείο Προγραµµατισµού για την επεξεργασία εισηγήσεων, προτάσεων 

κλπ.  

2.  Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 

• Παροχή κάθε ζητούµενης γνώµης και συµβουλής στις υπηρεσίες του ∆ήµου και 

των Νοµικών του Προσώπων. 

• Παροχή υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες στα νοµικά 

προσωπα και στα άλλα ιδρυµατα του ∆ήµου για οποιαδήποτε θέµα.. 

• Νοµική επεξεργασία και γνωµοδότηση για πράξεις της  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που αφορούν το ∆ήµο. 

• Νοµική επεξεργασία προγραµµατικών συµβάσεων του ∆ήµου, συµβολαίων, συµβάσεων εργασίας 

και έργου,    διακηρύξεων, δηµοπρασιών κλπ. 

• Παραστάσεις σ’ όλα τα ∆ικαστήρια για υποθέσεις του ∆ήµου. 

• Παραστάσεις στις ∆ιοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

• Συντήρηση της αναγκαίας υποδοµής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούµενες 

δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόµων, διαταγµάτων, γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων και νοµολογίας 

που αφορούν τα θέµατα που απασχολούν το ∆ήµο). 

3. Γραφείο Αυτοτελούς Υποστήριξης 

• Οι δραστηριότητες του γραφείου είναι οι παρακάτω: 

• Γραµµατιακή υποστήριξη ∆ηµάρχου 

• ∆ηµοσιότητα – ∆ηµόσιες σχέσεις- ∆ιεθνείς σχέσεις 

• Προγραµµατισµός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του ∆ήµου 

• Προγράµµατα της Ευρωπαικής Ενωσης 

• Τουριστική Ανάπτυξη 

• Προστασία/∆ιαχείριση ∆ασών 
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• Αγροτική Ανάπτυξη 

• Θέµατα Παιδείας – Νεολαίας-Κοινωνική Πολιτική-Πολιτισµός-Αθλητισµός 

• Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης Υπηρεσιών 

• Γραµµατειακή Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων/∆ιοικητική υποστήριξη Νοµικών 

Προσώπων 

 

4.  ∆νσης ∆ιοικητικων και Οικονοµικων Υπηρεσιων 

Τµηµα  ∆ιοικητικων Υπηρεσιων 

• Θέµατα προσωπικού- Χορήγηση  αδειών 

• Γραµµατειακή Υποστήριξη και ∆ιοικητική µέριµνα 

• ∆ηµοτική κατάσταση – διαχείρηση αγροτικών  

θεµάτων(∆ηµοτολόγιο,Ληξιαρχείο,Μητρώο Αρρένων-στρατολογία,εκλογικοί 

κατάλογοι-εκλογικά βιβλιάρια,τέλεση πολιτικών γάµων) 

• ∆ηµοτική αστυνόµευση 

Τµηµα  Οικονοµικων  Υπηρεσιων 

• Προυπολογισµοί-Απολογισµοί , Οικονοµική παρακολούθηση 

• ∆ιαχείρηση δαπανών 

• ∆ιαχείρηση εσόδων 

• Μισθοδοσία 

• ∆ιαχείρηση ∆ηµοτικής περιουσίας – κληροδοτήµατα 

• Ταµειακή Υπηρεσία 

 

5.∆νση Τεχνικων  Υπηρεσιων και Περιβαλλοντος 

Τµηµα Τεχνικων  Εργων Και Πολεοδοµικων Εφαρµογων 

• Προγραµµατισµός τεχνικών έργων 

• Μελέτες – επιβλέψεις τεχνικών έργων 

• Προγραµµατισµός – παρακολούθηση συνεργείων 

• Συνεργείο Κατασκευής – Επισκευής – Συντήρηση Τεχνικών έργων 

• Πολεοδοµικές Εφαρµογές 

• Πράσινο 

Τµηµα Περιβαλλοντος Και Η/Μ  Εξοπλισµου 

• Μελέτες – επιβλέψεις Η/Μ  έργων 

• Προγραµµατισµός – παρακολούθηση συνεργείων 

• ∆ιαχείρηση απορριµµάτων 

• Συνεργείο ηλεκτροφωτισµού – σήµανση οδών 
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• Υδρευση/Αποχέτευση 

• ∆ηµοτικό κοιµητήριο 

• Συνεργείο Συντήρησης / Επισκευής Η/Μ εξοπλισµού 

• Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) :  

Στο ∆ήµο λειτουργεί τελευταία Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στελεχωµένο µε 2 

υπαλλήλους µε σύµβαση έργου και έναν µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου ως προϊστάµενο.  

Το Κ.Ε.Π. λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 , αλλά δεν 

περιλαµβάνεται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

 Το αντικείµενό του σήµερα προσδιορίζεται στα  εξής: 

• Παρέχει διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνει υποθέσεις των πολιτών από την 

υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ’ 

ύλη αρµόδιες υπηρεσίες. 

• Ενηµερώνει και πληροφορεί του πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 

• Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 

υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 

• ∆ιαθέτει, για διευκόλυνσή τους, έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

• Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη 

διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί 

µε την αίτηση, το  Κ.Ε.Π.  τα  αναζητά  και  τα  παραλαµβάνει  µε οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο, από τις υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

• ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για τη 

διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Παραλαµβάνει το 

τελικό έγγραφο και το επιδίδει στον πολίτη ή το αποστέλλει στη διεύθυνση που έχει 

δηλωθεί µε συστηµένη επιστολή και αντικαταβολή. 

• Επικυρώνει ∆ιοικητικά έγγραφα, θεωρεί το γνήσιο υπογραφής, χορηγεί παράβολα, 

κινητά ένσηµα και υπεύθυνες δηλώσεις. 

• Χορηγεί το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης 

µε το σύστηµα TAXIS. 

• ∆ιεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες που καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις του 

Υπουργού ΕΣ.∆.∆.Α. και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 

• Υποδέχεται από τα άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων 

εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. 

• Προωθεί τα αιτήµατα στις αρµόδιες, για τη διεκπεραίωσή τους, υπηρεσίες, 

παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών 
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προθεσµιών, παραλαµβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της 

αρχικής υποβολής της αίτησης. 

• Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών 

στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των 

πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή 

Η οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου βασίζεται στο υπ’ αριθµό ΦΕΚ 

1356/Β/01-07-1999, περί «Έγκριση  Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Κισάµου Ν.Χανίων» έχει ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  (Π.Ε.) 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕ): 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε): 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Οργ. 
θέσεις 

υπηρετούντ

ες 

κενές 

∆Ε ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ  ∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  11 8 3 
∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ε5 ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 0 1 
∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆Ε15 ΕΙΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 0 1 
∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

∆Ε23 ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3 1 2 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆Ε24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 0 1 
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆Ε28 ΧΕΙΡ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1 1 0 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆Ε30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 1 3 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ∆Ε29 Ο∆ΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
3 2 1 

∆Ε ΚΗΠΟΥΡΩΝ ∆Ε35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 1 0 
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆Ε38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 27 14 13 
 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Οργ. 
θέσεις 

υπηρετού

ντες 

κενές 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1 0 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 

ΠΕ1 
∆ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 

1 1 0 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1   

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1   

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ –ΗΛ/ΓΩΝ 
ΜΗΧ. 

1   

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1   
ΣΥΝΟΛΟ 6   

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Οργ. 
θέσεις 

υπηρετούντ

ες 

κενές 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 

ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 1 0 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1  1 
ΤΕ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΕ3 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΟΛ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1  1 

ΤΕ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΕ5 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΤΟΠ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 1 0 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1  1 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                    5 2 3 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΥΕ): 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Οργ. 

θέσεις 
υπηρετού

ντες 

κενές 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

5 4 1 

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1 0 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ  5 0 5 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
3 3 0 

Σύνολα 14 7 7 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.∆. ΑΟΡΙΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π∆ 164/2004) 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ υπηρετού

ντες 

∆Ε  ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ 1 
∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   3 

ΣΥΝΟΛΟ 5 
 

       ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.∆. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ υπηρετού

ντες 

∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 1 

 
 

ΕΠΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ υπηρετού

ντες 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 
∆Ε29 Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   3 

ΣΥΝΟΛΟ 8 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ υπηρετού

ντες 

ΤΕ3 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 1 
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Οχήµατα – µηχανήµατα – δίκυκλα 
 
Τα οχήµατα που ανήκουν στο ∆ήµο είναι τα εξής: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. 

1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHΙ - 2441 

2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHΙ - 2412 

3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ-7782 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΚΗΥ- 7817 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 4Χ4 ΚΗΙ - 2446 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ- 7706 

7 JCB  

8 ΓΕΡΑΝΟΣ  ΚΗΥ - 3595 

9 ΜΗΧΑΝΑΚΙ  

 
 
 

Η/Υ και λοιπός εξοπλισµός 

Σύµφωνα µε την καταγραφή ηλεκτρονικών υπολογιστών του ∆ήµου ο ∆ήµος διαθέτει  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΠ ΣΥΝΟΛΟ 

Η/Υ 19 2 21 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 12 1 13 

SERVER 1 0 1 

UPS 4 1 5 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 3 0 3 

FAX 3 0 3 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 0 2 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 0 1 1 

RACKS 3 0 3 

 

 
 
 
 
 

Προγράµµατα (software) και Συστήµατα 

Ο ∆ήµος διαθέτει ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) που στο σύνολο των 

παρεχόµενων αυτοµατοποιηµένων λειτουργιών καλύπτει τον ∆ήµο ως προς την εσωτερική 

τους µηχανοργάνωση. Το ΟΠΣ συντίθεται από ένα σύνολο συστηµάτων, τα οποία 

υποστηρίζουν και αυτοµατοποιούν τις βασικές διαχειριστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας. 

Στα ακόλουθα συνοψίζονται τα συστήµατα και η βασικές λειτουργίες του ΟΠΣ του ∆ήµου.: 

� Οικονοµική ∆ιαχείριση (Λογιστική Παρακολούθηση, 

∆ιπλογραφικό, Κατάρτιση Προϋπολογισµού, Ταµειακή 

∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Μισθοδοσίας ) 

� Πρωτόκολλο 

� ∆ιαχείριση ∆ηµοτολογίου  

� Μητρώου Αρρένων ∆ιαχείριση  

� ∆ιαχείριση πληρωµών Υδρευσης-Αποχέτευσης 

 

 

  Ο ∆ήµος   διαθέτει   website το  οποίο λειτουργεί υπό συγκεκριµένο domain  www. 

kissamos.gr  και περιλαµβάνει πολλές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία του ∆ήµου. Επίσης 

έχει ενταχθεί στο δίκτυο Συζευξης.  
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.AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
 
Α πίνακας – προσδιορισµός & αξιολόγηση των αποδεκτών των προσφεροµένων 
υπηρεσιών και του βαθµού κάλυψης των αναγκών τους.  
ΤΜΗΜΑ  Προβλήµατα / ανάγκες ∆υνατότητες  

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

Η συσσώρευση πολλών 
διαφορετικών αντικειµένων 
δηµιουργεί σε πολλές 
περιπτώσεις  δυσκολία 
συντονισµού στην διαχείρξση 
των θεµάτων. 

Προτείνεται η 
Bελτιστοποίηση της 
διοικητικής λειτουργίας 
µε τον ορισµό 
υπευθύνων κατά 
ενέργεια(µελέτη,  

 
Β πίνακας – προσδιορισµός των αδύνατων σηµείων της υπηρεσίας 

Αδύνατα σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

Μη κατανοµή αρµοδιοτήτων για ολοκληρωµένες δράσεις 
στην Υπηρεσία 
 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

Έλλειψη συντονισµού και οριζόντιας πληροφόρησης  

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

 

Οικονοµικά   
 
Γ πίνακας – προσδιορισµός των ισχυρών σηµείων της υπηρεσίας 

Ισχυρά  σηµεία 
∆ραστηριότητες & 
διαδικασίες 

Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται άµεσα στα αιτήµατα των 
πολιτών (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα, 
διεκπεραιώσεις υποθέσεων κ.λ.π.),δηλαδή στη παροχή 
υπηρεσιών µίας συγκεκριµένης ενέργειας που 
ολοκληρώνεται µέσα στη συγκεκριµένη υπηρεσία 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

Υψηλή  κατάρτιση και εµπειρία  του προσωπικού, υψηλή 
απόδοση και αποτελεσµατικότητα στη παροχή υπηρεσιών 
µίας συγκεκριµένης ενέργειας που ολοκληρώνεται µέσα 
στη συγκεκριµένη υπηρεσία. 
Λειτουργεί πρόγραµµα online δηµοτολογίου για την 
εξυπηρέτηση πολιτών και άλλων ∆ήµων. 

Οικονοµικά  
 

 

ΤΜΗΜΑ Προβλήµατα / ανάγκες ∆υνατότητες  

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Η συσσώρευση πολλών 
διαφορετικών αντικειµένων 
στο  Τµήµα  δηµιουργεί 
προβλήµατα λειτουργίας και 
προκαλεί αδυναµία επαρκούς  
ανταπόκρισης της υπηρεσίας 
σε όλα τα ζητήµατα. 

Η κατάσταση θα 
καλυτερεύσει µε την 
εξειδίκσευση του 
προσωπικού ανά 
αντικείµενο και την 
συγκεκριµένη ανάθεση 
καθηκόντων. 
 

 
Β πίνακας – προσδιορισµός των αδύνατων σηµείων της υπηρεσίας 
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Αδύνατα σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

Έλλειψη συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των 
υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Ελλειψη προϊσταµένων µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
συντονισµός και στην εκτέλεση εργασιών και αδυναµία 
ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

  

Οικονοµικά   
 
Γ πίνακας – προσδιορισµός των ισχυρών σηµείων της υπηρεσίας 

Ισχυρά  σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

Εφαρµογή  αυστηρών  µέτρων είσπραξης των 
απαιτούµενων εσόδων 
 Εγκαιρη και σωστή ανταπόκριση στη διαχείριση των 
οικονοµικών του ∆ήµου 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

Το τµήµα είναι πλήρως στελεχωµένο µε καταρτισµένο 
προσωπικό και διαθέτει τα απαραιτητα προγράµµατα 
µηχανογράφησης µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει ταχεία 
ανταπόκριση στην επίλυση προβληµάτων και στη 
διεκπεραίωση θεµάτων οικονοµικής διαχειρισης. 

Οικονοµικά  Εξαιτίας των παραπάνω πλεονεκτηµάτων  και της 
πολιτικής που θα εφαρµοστεί οι εισπράξεις προβλέπεται 
να είναι αυξηµένες. 

 
ΤΜΗΜΑ Προβλήµατα / ανάγκες ∆υνατότητες  

ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  

Μη θεσµική ύπαρξη «Τεχνικής 
Υπηρεσίας» για το ∆ήµο. 
∆ηµιουργείται τεράστιο 
γραφειοκρατικό ζήτηµα στη 
σύνταξη,θεώρηση,προκήρυξη 
µελετών λόγω του απόλυτου 
ελέγχου των τεχνικών του ∆ήµου 
από την ΤΥ∆Χ που υπάγεται στο 
∆ήµο Χανίων 
 

Προτείνεται η δηµιουργία 
«Τεχνικής Υπηρεσίας» 
που σε συνδιασµό µε το 
σύνθετο θεσµικό πλαίσιο 
ανάθεσης µελετών και 
υπηρεσιών να µην 
ακυρώνεται  στη πράξη 
την εξουσία του 
∆ηµάρχου στις Τοπικές 
υποθέσεις του ∆ήµου  
 

 
Β πίνακας – προσδιορισµός των αδύνατων σηµείων της υπηρεσίας 

Αδύνατα σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

Μη ύπαρξη όριµων µελετών και χρηµατοδότηση µεγάλων 
έργων 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 

Έλλειψη προσωπικού για το µέγεθος και τις ανάγκες του 
∆ήµου 
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υποδοµή 

Οικονοµικά   
 
Γ πίνακας – προσδιορισµός των ισχυρών σηµείων της υπηρεσίας 

Ισχυρά  σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

Αποτελεσµατικότητα προσωπικού στην εκτέλεση έργων 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

Πολυτοµεακή στελέχωση της υπηρεσίας. Ύπαρξη 
κατάλληλων µηχανογραφικών εφαρµογών 

Οικονοµικά   
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ΤΜΗΜΑ Προβλήµατα / ανάγκες ∆υνατότητες  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
 

Θεσµοθέτηση του ΚΕΠ στον 
ΟΕΥ 
 

 

 
Β πίνακας – προσδιορισµός των αδύνατων σηµείων της υπηρεσίας 

Αδύνατα σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

∆εν υπάρχουν 
 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

 
 
 

Οικονοµικά  ∆εν υπάρχουν 
 

 
Γ πνακας – προσδιορισµός των ισχυρών σηµείων της υπηρεσίας 

Ισχυρά  σηµεία 
∆ραστηριότητες 
& διαδικασίες 

Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται άµεσα στα αιτήµατα των 
πολιτών (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα, 
διεκπεραιώσεις υποθέσεων κ.λ.π.),δηλαδή στη παροχή 
υπηρεσιών µίας συγκεκριµένης ενέργειας που 
ολοκληρώνεται µέσα στη συγκεκριµένη υπηρεσία 

Οργάνωση & 
συνεργασίες 

∆ικτύωση και άµεση επικοινωνία µε άλλα ΚΕΠ κυρίως του 
Ν.Χανίων 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

Υψηλή  κατάρτιση και εµπειρία  του προσωπικού, υψηλή 
απόδοση και αποτελεσµατικότητα στη παροχή υπηρεσιών 
µίας συγκεκριµένης ενέργειας που ολοκληρώνεται µέσα 
στη συγκεκριµένη υπηρεσία 

Οικονοµικά   
 
 

Συστήµατα διαχείρισης και λειτουργίας (πχ σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO, 

διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, σύστηµα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων). 

1. ∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα 

2. Μηχανικό σύστηµα αποκοµιδής απορριµµάτων 

3. ∆ίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

  Φορείς στους οποίους συµµετέχει ο δήµος (σύνδεσµοι, ανώνυµες εταιρείες). 

1. ∆ηµοτικο Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (∆ΗΠΕΘΕΚ) 

2.  Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης  (ΣΕ∆ΗΚ) 

3. Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ν. Χανίων.  

 

∆ικτύωση µε άλλους ∆ήµους ελληνικούς ή άλλων χωρών, αδελφοποιήσεις, δικτύωση 

µε τοπικούς φορείς 
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Ο ∆ήµος δε µετέχει σε κανένα δίκτυο µε άλλες ελληνικές πόλεις 

 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

 
Θεµατική 
ενότητα 
εσωτερικού 
περιβάλλοντος 

Θέµατα 
εσωτερικής 
ανάπτυξης 

Προβλήµατα & 
περιορισµοί 

∆υνατότητες  & 
ευκαιρίες 

∆ραστηριότητες 
τεχνικών 
υπηρεσιών 

Θεσµική  έλλειψη 
δραστηριοποίηση
ς 

Να προσληφθούν 
τουλάχιστον 2 
µηχανικοί 

∆ραστηριότητες 
περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Να αναπτυχθούν στα 
πλαίσια της 
στελέχωσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ραστηριότητες 
κοινωνικών 
υπηρεσιών 

Περιορίζονται στη 
λειτουργία  των 
∆ηµοτικών 
βρεφονηπιακών 
σταθµών και 1 
προγραµµατος 
«Βοήθεια στο 
Σπίτι»  

 Να αναπτυχθούν  
περεταίρω στα πλαίσια 
της Κοινωφελούς 
∆ηµοτικής 
Επιχείρησης 

∆ραστηριότητες 
πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

Υπάρχουν σε 
µικρό βαθµό 

Να αναπτυχθούν στα 
πλαίσια της 
Κοινωφελούς 
∆ηµοτικής 
Επιχείρησης  

∆ιαδικασίες 
διοίκησης 

∆υσκολία 
συντονισµού στην 
διαχείρξση των 
θεµάτων 

Σεµινάρια 
επιµόρφωσης εφόσον 
απαιτούνται για το 
προσωπικό του 
τµήµατος 

∆ραστηριότητες 
και 
διαδικαστικές 
λειτουργίες 

∆ιαδικασίες που 
βελτιώνουν τη 
σχέση του 
∆ήµου µε την 
κοινωνία και τον 
πολίτη 

∆εν υπάρχει 
οργανωµένο 
γραφείο 
παραπόνων. ¨Ολα 
τα παράπονα 
έχουν σηµείο 
αναφοράς το 
Πολιτικό 
προσωπικό του 
∆ήµου 

 

Οργάνωση και 
συνεργασίες 

Συστήµατα 
διαχείρισης και 
λειτουργίας 

 Εφαρµογή 
διπλογραφικού 
συστήµατος 
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Συνεργασίες και 
δικτύωση του 
∆ήµου µε 
άλλους φορείς 

∆εν Υπάρχουν Ο ∆ήµος να 
προχωρήσει σε 
δικτύωση µε άλλους 
τουριστικούς ∆ήµους 
του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού 

Ανθρώπινο 
δυναµικό 

 Υπάρχουν αρκετοί 
υπάλληλοι µεγάλης 
εµπειρίας  

Εξοπλισµός  ∆εν υπάρχει 
πρόβληµα 

Ο εξοπλισµός και 
κύρια ο ηλεκτρονικός 
είναι ιδιαίτερα 
σύγχρονος 

Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

∆εν υπάρχει 
πρόβληµα 

Ο δήµος στεγάζεται σε 
ιδιόκτητο συγχρονο 
κτήριο 

Ανθρώπινο 
δυναµικό & 
υλικοτεχνική 
υποδοµή 

Μηχανοργάνωση  ∆εν υπάρχει 
πρόβληµα 

Ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός είναι 
ιδιαίτερα σύγχρονος 
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ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 
 

Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ 
 
Το Ν.Π.∆.∆. ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1470/Β/2011) προκειµένου να λειτουργήσει τα κτήρια των 

Παιδικών και  Βρεφονηπιακών Σταθµών   του ∆ήµου Κισάµου στα ∆.∆. Κισάµου, 

∆.∆.Γραµβούσας και  ∆.∆. Πλατάνου. 

Το Νοµικό αυτό πρόσωπο παρουσιαζει πληρότητα οργάνωσης και άρτια παροχή υπηρεσιών  

στους ∆ηµότες-γονείς της περιοχής. Το Νοµικό αυτό Πρόσωπο συνοπτικά παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί σταθµοί Κισάµου» 

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Συστήθηκε βάση του ΦΕΚ 423/Β/8-4-2002 

Τροποποιήθηκε βάση του ΦΕΚ 1906/Β/23-12-2004 

Επανασυστάθηκε  βάση του ΦΕΚ 1470/Β/2011 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΠ∆∆ 

ΟΡΓΑΝΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

9 µελές ∆ιοικητικό συµβούλιο  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ 

(αναφέρονται οι 

κυριότεροι) 

� Λειτουργία παιδικών σταθµών για την παροχή 
αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

 

ΚΥΡΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

� Λειτουργία παιδικών σταθµών για την παροχή 
αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

 

ΠΕ Νηπιαγωγών - 

ΤΕ9 

Βρεφονηπιακόµων 

4 

∆Ε 8 Βοηθοί Βρεφ/κόµων - 

 Οργανωτική 

σύνθεση ΤΩΝ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΙΣΑΜΟΥ» 

∆Ε µάγειρας 1 

 
 
 

 
Β) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  (ΝΠ∆∆) ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 

 
 
Στο ∆ήµο µε βάση το ΦΕΚ 1031/Β/2011 λειτουργούν 2 Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικάιου µε την επωνυµία 

Α)Σχολική επιτροπή Αβάθµιας εκπαίδευσης ∆ηµου Κισαµου 

Β) Σχολική επιτροπή Ββάθµιας εκπαίδευσης ∆ηµου Κισαµου 
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
Α) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ηµου Κισάµου 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ηµου Κισάµου δυστάθηκε µε το ΦΕΚ 1031/Β/2011 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ηµου Κισάµου 

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Συστήθηκε βάση του ΦΕΚ 1031/Β/2011 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ∆ηµοτική Επιχείρηση κατά το Ν.3852/10 

ΟΡΓΑΝΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ιοικητικό συµβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ 
ΣΚΟΠΟΙ 
(αναφέρονται οι 
κυριότεροι) 

� Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής  

� Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής 

απασχόλησης παιδιών 

� Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία 

του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών 

αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 

παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη λειτουργία 

σχολών διδασκαλίας µουσικής, χωρού, ζωγραφικής, 

γλυπτικής, κλπ, καθώς και η µελέτη και εφαρµογή 

πολιτιστικών προγραµµάτων. 

� Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή της 

σε αυτά. 

� Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών. 

ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Θα µετατρέπει σε κοινωφελή επιχείρηση του ν. 3563/2006(ΦΕΚ 114/Α'/8-
6-2006) άρθρα 252 έως 255  269 µε την επωνυµία:  «Κοινωφελής  
Επιχείρηση  ∆ήµου Κισάµου» µέσα από τη διαδικασία της συγχώνευσης. 
Τα αντικείµενα των δραστηριοτήτων µεταφέρονται στη νέα κοινωφελή σε 
ότι αφορά θέµατα κοινωνικής πολιτικής,αθλητισµού,πολιτισµού,παιδείας 
και περιβάλλοντος 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Υπάρχουν 2 απασχολούµενοι βάση δικαστικής απόφασης 
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Β) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΙΣΑΜΟΥ»  και το διακριτικό τίτλο « ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ   Α.Ε ». 

 
Πρόκειται για  µονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία η οποία διέπεται από τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 265 και 266 του Ν. 

3463/2006 και τις διατάξεις του καταστατικού της. 

 

Αποκλειστικοί σκοποί  της Εταιρείας είναι:  

 

1. Η  αξιοποίηση της δηµοτικής  ακίνητης περιουσίας  και  η  εκµετάλλευση 

κοινόχρηστων χώρων της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου Κισάµου  

2. Η εκµετάλλευση του δικαιώµατος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων 

αιγιαλού, παραλίας που βρίσκεται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου 

Κισάµου. 

3. Η εκµετάλλευση καµπινγκ, πλαζ, πάσης φύσεως ποδηλάτων, χερσαίων και 

θαλασσίων,  σκαφών, θαλασσίων µέσων αναψυχής και µέσων καταδυτικών 

δραστηριοτήτων  ως και εξοπλισµού θαλάσσης στα όρια της διοικητικής 

περιφέρειας του ∆ήµου Κισάµου 

4. Η εκµετάλλευση οµπρελών και καθισµάτων θαλάσσης, καντινών, αναψυκτηρίων 

και λοιπών χώρων αναψυχής και εστίασης, σε υπαίθριους και στεγασµένους 

χώρους  στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου Κισάµου. 

5. Η εκµετάλλευση πάσης φύσεως αφοδευτηρίων και οργανωµένων χώρων 

στάθµευσης στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Κισάµου. 

6. Η συντήρηση –βελτίωση έργων περιβαλλοντικής προστασίας . 

 

Η εταιρεία βασικά εκµεταλλεύεται τον αιγιαλό στην περιοχή της Ελαφονήσου και 
διαχειρίζεται χώρους δασικής αναψυχής στην Χερσόνησου του Μπάλου.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΣ Ν.Π.∆.∆. 

Πλεονεκτήµατα ∆ήµου Κισάµου 

Ο ∆ήµος Κισάµου   αποτελεί ένα ισχυρό ∆ήµο στο ∆υτικό τµήµα του  Νοµού  Χανίων.¨Εχει 

έντονη  και αξιόλογη αναπτυξιακή πορεία η οποία κύρια συνίσταται στις µεγάλες αναπτυξιακές   

πιέσεις που αυτός δέχεται και που έχουν αποτυπωθεί στα πρώτα στάδια της µελέτης. Παρόλο 

που  έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα ως προς την ποιοτική αναβάθµιση των 

δηµοτικών διαµερισµάτων υπάρχουν ακόµα  σηµαντικά προβλήµατα κυρίως αισθητικής 

αναβάθµισης  µέσω της υιοθέτησης αξιόλογων µέτρων και πρωτοβουλιών. 

Συγκεκριµένα: 

> Ο ∆ήµος έχει επενδύσει σε έργα υποδοµής, που ολοκληρώθηκαν µε µια σειρά από έργα µε 

θεµατικές τις  αναπλάσεις - τις βελτιώσεις οδοποιίας στην ενδοχώρα. Τα έργα αυτά 

συµβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας του ∆ήµου  καθώς και στην αύξηση της 

ελκυστικότητας του για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

> Ο ∆ήµος έχει επενδύσει σε σύγχρονες τεχνολογίες µέσω υλοποίησης σηµαντικών έργων. 

> Ο ∆ήµος έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών του, 

δηµιουργώντας σύγχρονο  Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

> Ο ∆ήµος λόγω  του  ΒΟΑΚ , παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό συγκέντρωσης νέων ατόµων 

µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, γεγονός το οποίο δίνει µια νέα ώθηση στην δυναµική 

του. Λόγω αυτού, ο ∆ήµος αρχίζει να  παρουσιάζει σηµαντική οικοδόµηση. 

> Ο ∆ήµος έχει αναπτύξει σηµαντικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

παρέχονται µέσα από τα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα. Οι δράσεις 

αυτές αφορούν σε υποδοµές και λειτουργίες κοινωνικού χαρακτήρα και υλοποιούνται από 

τη δηµοτική επιχείρηση του ∆ήµου.  

> Σηµαντική επίσης είναι η πολιτική που ακολουθεί ο ∆ήµος στους τοµείς του αθλητισµού. 

Με τη λειτουργία όλων των αθλητικών χώρων ( ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου και 

µπάσκετ ένα σηµαντικό τµήµα των νέων αθλείται Οµως υπάρχει πρόβληµα στην µη 

ολοκλήρωση του σχεδιασµού των αθλητικών εγκαταστάσεων 

> Ο ∆ήµος διαθέτει σηµαντική ακίνητη περιουσία, η βέλτιστη αξιοποίησης της οποίας µπορεί 

να φέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στον ∆ήµο. 
 

> Απαιτείται η ένταξη των δηµοτικών διαµερισµάτων στο πρόγραµµα του Εθνικού 

Κτηµατολογίου. 

Μειονεκτήµατα ∆ήµου Κισάµου: 
 
• Η έλλειψη µελέτης Γ.Π.Σ.  για το σύνολο του ∆ήµου Κισάµου  

• Μικρά έργα ανάπλασης στο παραλιακό µέτωπο της πόλης της Κισάµου 
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• Η έλλειψη αναπλάσεων και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων στους οικισµούς της 

ενδοχώρας. 

• Ελλειψη χώρων στάθµευσης στην περιοχή του Καστελιού. 

• Οι µικρής έκτασης κοινόχρηστοι και οι κοινωφελείς χώροι κυρίως στους οικισµούς που 

δέχονται µεγάλες τουριστικές  πιέσεις. 

• Η οριακή κτιριακή υποδοµή των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τη ζήτηση. 

• Η παντελής έλλειψη υποδοµής για τη χρήση ποδηλάτου. 

• Η εν µέρει εφαρµογή του  προγράµµατος ανακύκλωσης απορριµµάτων στο ∆ήµο. 

• Η µη ύπαρξη αθλητικών υποδοµών υγρού στίβου και η µη ύπαρξη κλειστού 

γυµναστηρίου 

• Η µη ύπαρξη ανοικτής πολιτιστικής υποδοµής τους θερινούς µήνες. 

•  Ελάχιστα έργα πολιτικής προστασίας (αντιπληµµυρικά – αντιπυρικά) 

Προσδιορισµός Αναγκών 

� Εκπόνιση Γ.Π.Σ για το σύνολο του ∆ήµου.  Άµεση έγκριση ΣΧΟΟΑΠ 

Ιναχωρίου,θεσµοθέτηση ΕΠΜ Ελαφονήσου και εκπόνηση ΕΠΜ στΟΝ Μπάλο. 

� Μελέτες και έργα στο παραλιακό µέτωπο της πόλης της Κισάµου 

� Εργα  πρασίνου και ανάπλαση κοινόχρηστων  χώρων στο σύνολο των παραλιακών 

οικισµών και των οικισµών της ενδοχώρας. 

� Επέκταση της κτιριακής υποδοµής στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

� ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης και ποδηλατόδροµων. 

� Ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ∆ήµου µε την δηµιουργία νέων δοµών 

κοινωνικής παρέµβασης  (ΚΗΦΗ) και επαναλειτουργία του Κ∆ΑΠ. Επέκταση του 

Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» εφόσον δια τηρηθεί η κοινοτική χρηµατοδότιση., 

� Η ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ∆ήµο 

� Σχεδιασµός και ανάπτυξη οργανωµένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 

του ∆ήµου. 

� Ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας µε προσωπικό ώστε να εκτελεί άµεσα έργα µε 

αυτεπιστασία. 

� Βελτιστοποίηση της αθλητικής υποδοµής του ∆ήµου µε την ολοκλήρωση του κλειστού 

γυµναστηρίου και την εκπόνιση µελέτης κολυµβητηρίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
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Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 

Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν σαν οργανωµένες επιχειρήσεις, 

αναδιαµορφώνοντας ριζικά τις σχέσεις πολιτικής, οικονοµίας, αγορών, κοινωνίας, πολιτών, 

επικοινωνίας, πληροφόρησης και γνώσης, δεδοµένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και 

δυναµική εξέλιξη. 

Η αναζήτηση του «καινούργιου, της «καινοτοµίας», της «νέας πολιτικής» και γενικότερα της 

«ουσίας» και της «ρεαλιστικής προσέγγισης της νέας πραγµατικότητας», συνοψίζουν την 

ταυτότητα και το πολιτικό ζητούµενο, τόσο για την Αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες. 

Η «ρεαλιστική προσέγγιση της νέας πραγµατικότητας» για την δηµοτική πολιτική, αφορά το 

την ύπαρξη Κεντρικού Στόχου - Στρατηγικού Σχεδιασµού.  

Βασικός Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασµού συνοπτικά για τον ∆ήµο, είναι οι κάτοικοι να 

«επιστρέψουν» µέσα από λήψη συγκεκριµένων µέτρων σε µία περιοχή  βιώσιµη, που να µην 

δυσανασχετούν κατοικώντας σε αυτήν, και να µπορούν να ζουν σε αυτή συµφιλιωµένοι µε τις 

πραγµατικότητές της. Κατά συνέπεια θα επιδιωχθεί η αποκατάσταση της λειτουργικής 

ενότητας του συνόλου της περιοχής. 
 

Παρά την αρνητική χρονική συγκυρία χρηµατοδοτικών προοπτικών την οποία διανύουµε, δεν 

παύει να αποτελεί αναγκαιότητα η ύπαρξη µιας κατευθυντήριας συλλογικής επιθυµίας για το 

∆ήµο, η οποία να µπορεί να υιοθετηθεί και από τους δηµότες.  

Η πρώτη παραδοχή, όσον αφορά την αναζήτηση και υιοθέτηση µιας τέτοιας επιθυµίας, είναι 

ότι αυτή πρέπει να έχει ενοποιητικό χαρακτήρα, να απαντά στις προσδοκίες των δηµοτών, να 

θεραπεύει ανάγκες τους, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους και να  δηµιουργεί και να 

επιµερίζει, µε δηµοκρατικό τρόπο, ευκαιρίες για όλους.  

Τον ρόλο αυτό παλαιότερα - επειδή η έλλειψή τους αποτελούσε αρνητικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη - έπαιξαν το Σχέδιο Πόλης, το Λιµάνι, η αποχέτευση, η αξιοποίηση της παραλίας. 

Τώρα όµως, αν για το µέγεθος των προκαλλικρατικών δήµων αρκούσε ένας από τους 

παραπάνω στόχους για να παίξει το ρόλο κύριας συλλογικής επιθυµίας αποδεκτής από τους 

δηµότες, ο «Καλλικράτης» σήµερα, έχει διαφοροποιήσει τις ανάγκες και έχει αυξήσει τις 

απαιτήσεις ώστε τον ρόλο αυτό δεν θα µπορούσε να παίξει παρά µόνο ένα σύνθετο σχέδιο, 

όπως αυτό το οποίο, για παράδειγµα, θα µπορούσε να συσταθεί στα πλαίσια των επόµενων 

αρχών και στόχων που,  κατά την γνώµη µου, είναι µεταξύ εκείνων (όχι βέβαια µόνον αυτοί) 

που πρέπει να χαρακτηρίζουν και να οριοθετούν το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου για τα 

έτη 2012-14   

.  

 

Η προσέγγιση του παραπάνω οράµατος θα γίνει µε επιµέρους στρατηγικές επιλογές που 

βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες αρχές: 

• Αναβάθµιση της εικόνας του ∆ήµου  µε την υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 

στον δηµόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεµα, δηµόσιο και ιδιωτικό 
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• Αειφορία των αναπτυξιακών και επενδυτικών ∆ηµοτικών σχεδίων µε σεβασµό στο 

περιβάλλον  

• Υιοθέτηση κοινωνικών – πολιτιστικών  - αθλητικών  δράσεων , για την βελτίωση της 

ποιότητας και των συνθηκών τους ∆ήµου και των κατοίκων 

• Αναβάθµιση και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των φυσικών πόρων µε 

σεβασµό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

• ∆ράσεις για την κατανόηση από τους κατοίκους της αξίας του περιβαλλοντικού και 

πολιτιστικού πλούτου ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

• Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών και αξιοποίηση του τοπικού 

δυναµικού 

• Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς 

• Προσαρµογή του σχεδιασµού της Στρατηγικής στην αλλαγή αρκετών από τα µέχρι 

σήµερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στον τρόπο άσκησης της δηµοτικής 

διοίκησης. 

• Ισόρροπη ανάπτυξη των δηµοτικών διαµερισµάτων 

• Ταχεία, ακριβής και σε πνεύµα ισότητας εξυπηρέτηση των δηµοτών 

• Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που προκύπτει από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα. 

4.1   Αναπτυξιακό Όραµα ∆ήµου Κισάµου 

Η θέση του ∆ήµου σε µια από τις σηµαντικότερες οδικές και όχι µόνο αρτηρίες προς µια 

σειρά οικονοµικών, και  άλλων δεδοµένων, η οικονοµική αξία  της γης, η έλλειψη 

σύγχρονων υποδοµών στους οικισµούς που δέχονται οικοδοµικές πιέσεις,αλλά και στη 

πόλη της Κισάµου κυρίως  η ελαχιστοποίηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων 

πρασίνου έχουν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής σε αυτούς. Ενδεικτικά αναφερόµενα τα παραπάνω, δηλώνουν ότι απαιτείται η 

υιοθέτηση µιας συνολικής προσέγγισης του προβλήµατος, εάν θέλουµε να 

εξασφαλίσουµε ισόρροπη διαβίωση για τους κατοίκους και βιωσιµότητα των οικισµών  

για τις επόµενες γενεές. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να προκύπτει από µια σύγχρονη, 

συγκροτηµένη, επιστηµονικά τεκµηριωµένη και κοινωνικά ευαίσθητη πρόταση για την 

ποιοτική αναβάθµιση των όρων διαβίωσης στο ∆ήµο, µε αναφορά στη διαµόρφωση µιας 

δηµοτικής πολιτικής µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Η πρόταση αυτή πρέπει να γίνει πυξίδα 

στη πορεία απονοµής διοίκησης από τη δηµοτική αρχή. Για τη διαµόρφωσή της απαιτείται 

στρατηγικός σχεδιασµός µε στόχο τη συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων, η οποία 

θα προκύπτει µέσα από ένα δηµόσιο διάλογο, µε άλλα λόγια την ενεργή συµµετοχή των 

πολιτών. Σε κάθε περιπτωση οι ελάχιστες προυποθέσεις του σχεδιασµού απαιτούν την  

• Εξασφάλιση των κοινωνικών υποδοµών Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας Αθλητισµού, 

Πολιτισµού,  
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• Αναζήτηση και επιλογή των αναπτυξιακών αξόνων που θα προσελκύσουν νέες 

επενδύσεις και θα δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης µε προστασία του 

περιβάλλοντος και της αειφορίας του κρατώντας ζωντανή την ενδοχώρα του ∆ήµου. 

• Βελτίωση της προσβασιµότητας προς, από και εντός του ∆ήµου. 

• Ανάδειξη και προστασία της ιδιαίτερης γεωµορφολογικής, πολιτιστικής και ιστορικής 

προσωπικότητας της περιοχής, µε σκοπό την τόνωση της αυτογνωσίας των κατοίκων 

της και τον εµπλουτισµό του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέµατός της. 

 

Σε κάθε περίπτωση µε την διατύπωση του οράµατος θα πρέπει να δώσοµε την απάντηση στη 

ερώτηση για το πώς , η τοπική κοινωνία θα ήθελε να είναι η περιοχή της στο µέλλον. 
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.Ειδικότερα, το όραµα του ∆ήµου, απαρτίζεται από τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας : 

 

Άξονας 1 Ποιοτική αναβάθµιση των οικισµών- προστασία περιβάλλοντος 

 

Άξονας 2 Οικονοµική ανάπτυξη. 

 
Άξονας 3 Κοινωνική ανάπτυξη. 

 
Άξονας 4 Πολιτιστική δραστηριότητα 

 
Άξονας 5 Αθλητισµός. 

 
Άξονας 6 Παιδεία - Σχολική Στέγη. 

 
Άξονας 7 ∆ιοικητικές µεταρρυθµίσεις-. Σύγχρονες τεχνολογίες 

 

 
Ο Κεντρικός Ρόλος του ∆ήµου ενισχύεται ιδιαίτερα από τους άξονες προτεραιότητας 
1,3,4,5,7 µε ενίσχυση της ευθύνης του ως Προισταµένης Αρχής. 

Η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος ενισχύονται από τους άξονες 1 και  4 
µε δράσεις που αφορούν «Αστική Ανάπτυξη» και αποσκοπούν στη βελτίωση της «συνοχής 
στο εσωτερικό του ∆ήµου», την «µείωση των ενδοδηµοτικών ανισοτήτων» και την ενίσχυση 
«της ιδιαίτερης διακριτής εικόνας» του ∆ήµου µέσα από την ανάδειξη και προστασία του 
φυσικού – ιστορικού – πολιτισµικού της περιβάλλοντος. 

Οι παρεµβάσεις για το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου  αποτελούν αυτόνοµο άξονα 
προτεραιότητας (άξονας 7) µε κύριους στόχους την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 
τεχνολογική αναβάθµιση του έργου 

Για την επίτευξη των στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα, µέσα στα οποία θα ενταχθούν ανάλογα 
έργα, έτσι ώστε, να δοµηθεί ένα συνεκτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για το ∆ήµο, το οποίο 
σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα και δράσεις του  Περιφερειακού Προγράµµατος του 
ΕΣΠΑ  θα επιτύχουν την ζητούµενη αναπτυξιακή προώθηση του ∆ήµου , στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. 
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Άξονας 1 Ποιοτική αναβάθµιση των οικισµών- προστασία περιβάλλοντος 

 

Η ποιοτική αναβάθµιση οικισµών και η προστασία του περιβάλλοντος  αποκτά όλο και 
µεγαλύτερη διάσταση στις παρεµβάσεις του ∆ήµου. Ακόµα  και η  «Πολιτική Συνοχής και 
Περιβάλλον» δίνει µεγάλη σηµασία στη Ποιοτική αναβάθµιση των οικισµών και  στα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα και τονίζει την ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων προστασίας 
τους. 

Η ποιοτική αναβάθµιση οικισµών αλλά και της πόλης της Κισάµου  για το ∆ήµο  πρέπει 
να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η υιοθέτηση παρεµβάσεων πρέπει 
να εξασφαλίσει την  αειφόρο ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της αναβάθµιση των οικισµών περιλαµβάνονται σηµαντικές παρεµβάσεις στο 
κύριο οδικό δίκτυο  που εξυπηρετεί το σύνολο  του πληθυσµού και των επισκεπτών και 
διερχοµένων από το ∆ήµο.Τέλος σηµαντικές είναι οι παρεµβάσεις στον τοµέα της 
ανακύκλωσης  όπου επιδιώκεται η µείωση του όγκου των απορριµµάτων και η 
βελτιστοποιηµένη διαχείρησή τους.. 

 

Μέτρο 1 – Χωροταξικός - Πολεοδοµικός Σχεδιασµός. 

Στόχος του µέτρου είναι η ολοκλήρωση των ρυθµίσεων για την ολοκλήρωση της εκπόνισης 

του Γ.Π.Σ.. µε την επέκταση αυτού στην ∆ηµοτική Ενότητα Μηθύµνης, και την ολοκλήρωση 

της έγκρισης και τη θεσµοθέτηση  του ΣΧΟΟΑΠ Ινναχωρίου. 

Επιπλέον για τις περιοχές της Γραµβούσας και της Ελαφονήσου η προυπόθεση της ήπιας 

αξιοποίησης της περιοχής µε κριτήριο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που υποχρεωτικά 

προσδιορίζεται από την εκπόνιση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.)  για την 

περιοχή της Γραµβούσας που θα αποτελεί συνέχεια του εφαρµοζόµενου ∆ιαχειριστικού και 

της θεσµοθέτησης της εκπονιθείσας από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εκπονιµένη Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για την περιοχή αυτή. 

 

Μέτρο 2 - Αναβάθµιση αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην Κίσαµο (το 
Καστέλι) και στους  υπόλοιπους   οικισµούς της ενδοχώρας 

 

Στόχος του µέτρου είναι η αναβάθµιση του αισθητικού και κυκλοφοριακού περιβάλλοντος 
του Καστελιού, τόσο µε την ανάπτυξη έργων και µελετών στο παραλιακό µέτωπο αυτού  όσο 
και µε την βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών δεδοµένων του καθώς και στους οικισµούς 
της ενδοχώρας µε την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό  των υποδοµών τους  σε 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και την αξιοποίηση αυτών.  

 

 

 Μέτρο 3 - ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων και ενίσχυση προγράµµατος ανακύκλωσης. 

Στόχος του µέτρου είναι η ολοκλήρωση και συµπλήρωση των έργων που αφορούν την 
διαχείριση των στερεών, υγρών αποβλήτων και τη βελτίωση - ενίσχυση του προγράµµατος 
ανακύκλωσης. Απαιτείται επίσης  η διερεύνηση και εφαρµογή σταθµού µεταφόρτωσης  
απορριµµάτων 
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Μέτρο 4 - ∆ιαχείρηση υγρών αποβλήτων σε όλους τους οικισµούς που βρίσκονται έξω 
από τη περίµετρο του έργου Βιολογικός Καθαρισµός Κισάµου. 

 

Στόχος του µέτρου είναι η ολοκλήρωση και συµπλήρωση των έργων που αφορούν την 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε οικισµούς που βρίσκονται έξω από τη περίµετρο του 
έργου Βιολογικός Καθαρισµός Κισάµου. Ωριµα έργα θεωρούνται ο βιολογικός της 
Χρυσοσκαλίτισσας και του ¨Ελους 

 

Μέτρο 5 – Αξιοποίηση υδάτινων πόρων για άρδευση 

Η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του ∆ήµου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί απαιτεί 
στοχευµένες δράσεις και έργα που είναι η µελέτη και κατασκευή λιµνοδεξαµενής στον 
Πλάτανο και στο ¨Ελος, η βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων στο ∆ήµο.  Επιπλέον 
πρέπει να επδιωχθεί η ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού από γεωτρήσεις για άρδευση για την 
οποία οι ποσότητες νερού πρέπει να επιδιωχθεί να εξασφαλιστούν από το φράγµα 
Βαλσαµιώτη και τις Λιµνοδεξαµενές Ιναχωρίου, Σφηναρίου κ.α. Το αποβαλλόµενο νερό από 
βιολογικό καθαρισµό να διατεθεί για άρδευση του µη εδώδιµου πράσινου παραλίας.     

Στρατηγικός στόχος εξακολουθεί να παραµένει η  εξασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων για 
τις περιοχές µε έλλειµµα νερού όπως ο Πλάτανος, η Γραµβούσα, το Έλος, η Χρυσοσκαλίτισα 
και η βελτίωση των συστηµάτων συγκέντρωσης και διανοµής πόσιµου ύδατος µε 
δδιαχωρισµός των µικτών συστηµάτων ύδρευσης – άρδευσης και η  εγκατάλειψη όλων των 
τµηµάτων µε αµιαντοσωλήνες. 

 

Μέτρο 6 – Αξιοποίηση υδάτινων πόρων για ύδρευση 

Η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του ∆ήµου για ύδρευση απαιτεί την εξασφάλιση της 

ύδρευσης σε περιοχές µε έλλειµα (π.χ. Πλάτανος – Γραµβούσα – Λουσακιές, περιοχές 

∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου) µε στοχευµένες δράσεις και έργα όπως η κατασκευή του 

έργου «Επέκταση – Αναβάθµιση ύδρευσης της τουριστικής περιοχής Χανιά – Κολυµπάρι – 

Κίσσαµος» , η κατασκευή Λιµνοδεξαµενής ύδρευσης περιοχής Λειβαδίων και η Κατασκευή & 

διαχωρισµός δικτύων  ύδρευσης από τα µικτά δίκτυα 

 

Μέτρο 7 – Εξοικονόµιση  υδάτινων πόρων  

 

Εκπόνηση σχεδίου εξοικονόµησης των υδάτινων  πόρων µε παράλληλη οργάνωση της 
δηµοτικής υπηρεσίας διαχείρησης των έργων (µελλοντικά ίσως µε τη µορφή ∆ΕΥΑ). 

 

ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60



Μέτρο 8 – Βελτίωση προσπελασιµότητας  

 

 Βελτίωση της προσπελασιµότητας στο σύνολο του οδικού δικτύου του ∆ήµου Κισάµου µε 
προτεραιότητα: 

• Στην ολοκλήρωση της παράκαµψης Κισάµου όπου απαιτείται η Ολοκλήρωση της 

υφιστάµενης µελέτης  

• Στην αναβάθµιση του κάθετου Επαρχιακού Άξονα Καλουδιανά – Χρυσοσκαλίτισσα 

& ∆υτικού Άξονα (ΝΟΑΚ) Πλατάνου – Χρυσοσκαλίτισσας 

• Στην ολοκλήρωση της µελέτης «Πλάτανος – Σφηνάρι»  

• τόνωση της λειτουργίας του λιµανιού Κισσάµου και η σκοπιµότητα µεταφοράς της 

Μαρίνας Κισσάµου (µελέτη Ρογκάν) στο παραθαλάσσιο πρόσωπο µεταξύ 

Τελωνείου-Πλάκας  

• ποδηλατοπεζόδροµος από Νοπήγεια µέχρι Βιγγλιά.  

• δηµιουργία ενός νέου εγκάρσιου οδικού άξονα: Φαλάσαρνα-Πλάτανος-Λουσακιές-

Πολυρρήνεια-Καλάθενες-Σηρικάρι,µε αναβάθµιση και συµπλήρωση των υπαρχόντων 

τµηµάτων.  

 

  

 

Μέτρο 9 – Κυκλοφοριακή µελέτη στην πόλη της Κισάµου  

 

Εκπόνιση κυκλοφοριακής µελέτης και λήψη µέτρων για τον έλεγχο του φόρτου στην Κίσαµο  
(το Καστέλι) µε άµεση υλοποίηση µικρών έργων µε ευθύνη του ∆ήµου.  

Η εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης (παρκόµετρα) ίσως βοηθήσει σηµαντικά 
στην βελτίωση της στάθµευσης. 
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Άξονας 
προτεραιότητας 1: 
Ποιοτική αναβάθµιση 
 των οικισµών - 
προστασία 
περιβάλλοντος 
Μέτρα 
 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Χωροταξικός - 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός 

Εκπόνιση Γ.Π.Σ., µε 
την επέκταση αυτού 
στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Μηθύµνης, 
και την ολοκλήρωση 
της έγκρισης και τη 
θεσµοθέτηση  του 
ΣΧΟΟΑΠ 
Ινναχωρίου. 
 
Για τις περιοχές της 
Γραµβούσας και της 
Ελαφονήσου 
εκπόνιση Ειδικής 
Περιβαλλοντικής 
Μελέτης (Ε.Π.Μ.)  
για την πρώτη και 
θεσµοθέτηση της 
εκπονιθείσας από το 
Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Ε.Π.Μ. για 
τη δεύτερη  

Καθορισµός 
χρήσεων γης 
 
Προστασία ζωνών 
NATURA και SPA 

Οργάνωση 
Επέκτασης 
οικισµών – 
προσδιορισµός 
χρήσεων στις 
εντός σχεδίου 
περιοχές 
 
Προστασία ζωνών 
NATURA και SPA 

Αναβάθµιση 
αστικού 
περιβάλλοντος και 
ποιότητας ζωής 
στην Κίσαµο  (το 
Καστέλι) και στους  
υπόλοιπους   
οικισµούς της 
ενδοχώρας 

Πρόγραµµα   αστικής 
ανάπλασης   
 
 
  

1. Αισθητική 
Αναβάθµιση  
2. Βελτίωση 
Τουριστικού      
    Προϊόντος 
 

 Αναβάθµιση 
ποιότητας ζωής, 
βελτίωση τοπικής 
οικονοµίας, 
αισθητική 
αναβάθµιση πόλης 
Κισάµου και 
οικισµών 
ενδοχώρας 

∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων και 
ενίσχυση 
προγράµµατος 
ανακύκλωσης. 

 

   ∆ράση 
ανακύκλωσης   
 
 ∆ηµιουργία σταθµού 
µεταφόρτωσης  
απορριµµάτων 

∆ραστική µείωση 
του όγκου των 
απορριµµάτων, 
καλύτερο 
σύστηµα 
αποκοµιδής 

 Πρόσθετες θέσεις 
εργασίας στην 
Υπηρεσία 
καθαριότητας του 
∆ήµου 

∆ιαχείρηση υγρών 
αποβλήτων σε 
όλους τους 
οικισµούς που 
βρίσκονται έξω από 
τη περίµετρο του 

Ολοκλήρωση και 
συµπλήρωση των 
έργων που αφορούν 
την διαχείριση των 
υγρών αποβλήτων 
σε οικισµούς που 

Ωριµα έργα ο 
βιολογικός της 
Χρυσοσκαλίτισσας και 
του ¨Ελους 

 

¨Ενταξη στο ΕΣΠΑ 
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έργου Βιολογικός 
Καθαρισµός 
Κισάµου 

βρίσκονται έξω από 
τη περίµετρο του 
έργου Βιολογικός 
Καθαρισµός 
Κισάµου. 

Αξιοποίηση 
υδάτινων πόρων 
για άρδευση 

Εξασφάλιση 
άρδευσης περιοχών 
µε έλλειµα (π.χ. 
Πλάτανος – 
Γραµβούσα – 
Λουσακιές,  περιοχές 
ΤΟΕΒ 
Χρυσοσκαλίτισσας, 
Έλος κ.α.) 

Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής 
Σφηναρίου & 
αγωγού 
Κολυµπάρι – 
Πλάτανος 
 
Επισκευή 
Λιµνοδεξαµενών 
Αγίων Θεοδώρων 
& 
Χρυσοσκαλίτισσα
ς 
Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής 
Έλους 

Ολοκλήρωση 
απαιτούµενων 
µελετών για ένταξη 
στο ΕΣΠΑ 
 
 
Ολοκλήρωση των 
µελετών 
αποκατάστασης 
από το Υπ. Αγρ. 
Ανάπτυξης 

 
Μέτρα 
 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αξιοποίηση 
υδάτινων πόρων 
για ύδρευση 

Εξασφάλιση 
ύδρευσης περιοχών 
µε έλλειµα (π.χ. 
Πλάτανος – 
Γραµβούσα – 
Λουσακιές, περιοχές 
Ιναχωρίου)   

Κατασκευή έργου 
«Επέκταση – 
Αναβάθµιση 
ύδρευσης της 
τουριστικής 
περιοχής Χανιά – 
Κολυµπάρι - 
Κίσσαµος 
 
Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής 
ύδρευσης 
περιοχής 
Λειβαδίων 
 
Κατασκευή & 
διαχωρισµός 
δικτύων  
ύδρευσης από τα 
µικτά δίκτυα 

Ολοκλήρωση 
µελετών και ένταξη 
στο τοµεακό ΕΣΠΑ 
του Υπ. 
Υποδοµών 
Μεταφορών & 
∆ικτύων 
 
 
 
 
Ολοκλήρωση 
απαιτούµενων 
µελετών για ένταξη 
στο ΕΣΠΑ 
 
 
Ολοκλήρωση 
απαιτούµενων 
µελετών 
 

Εξοικονόµιση  
υδάτινων πόρων 

Μη ύπαρξη σχεδίου 
εξοικονόµησης των 
υδάτινων  πόρων 

Εκπόνηση 
σχεδίου 
εξοικονόµησης 
των υδάτινων  
πόρων 

Οργάνωση της 
δηµοτικής 
υπηρεσίας 
διαχείρησης των 
έργων (µελλοντικά 
ίσως µε τη µορφή 
∆ΕΥΑ) 

Yποδοµές 
µεταφορών 

Αναβάθµιση 
Κάθετου 

Ένταξη στο ΕΣΠΑ 
της Παράκαµψης 

Αξιοποίηση των 
προγραµµάτων 
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Επαρχιακού Άξονα 
Καλουδιανά – 
Χρυσοσκαλίτισσα & 
∆υτικού Άξονα 
(ΝΟΑΚ) Πλατάνου – 
Χρυσοσκαλίτισσας 
 
Ολοκλήρωση της 
µελέτης «Πλάτανος – 
Σφηνάρι» 

Τοπολίων & 
Έλους 
 
Ένταξη στο ΕΣΠΑ 
της 
αποκατάσταση 
αφάλειας δρόµου 
Φαραγγιού 
Τοπολίων 
 
 
Ολοκλήρωση της 
µελέτης 
«Πλάτανος – 
Σφηνάρι» 

οδικής ασφάλειας 
του ΕΣΠΑ. 
 
Ολοκλήρωση των 
µελετών Πλάτανος 
– Σφηνάρι & Έλος 
–Σηµαντηριανά µε 
παράκαµψη προς 
Πλοκαµιανά 
 
Ολοκλήρωση της 
µελέτης 
«Πλάτανος – 
Σφηνάρι» 
  

Κυκλοφοριακή 
µελέτη και µέτρα για 
τον έλεγχο του 
φόρτου στην πόλη 
της Κισάµου  
 

Αµεση υλοποίηση 
µικρών έργων µε 
ευθύνη του ∆ήµου 
 
 Η εφαρµογή 
συστήµατος 
ελεγχόµενης 
στάθµευσης 
(παρκόµετρα) ίσως 
βοηθήσει σηµαντικά 
στην βελτίωση της 
στάθµευσης  
 
Αύξηση  υποδοµής 
για τη χρήση 
ποδηλάτου 

 Μείωση  
κυκλοφοριακού 
φόρτου στην πόλη 
της Κισάµου 
 

Εκπόνηση µελέτης  
και Ενταξη των 
πιθανών έργων  σε 
κοινοτικά  
χρηµατοδοτικά 
µέσα 
 
 
 
 
 
Εκπόνηση 
µελετών – 
αξιοποίησης  των 
δρόµων χαµηλής 
κυκλοφορίας. 
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Άξονας 2 Οικονοµική ανάπτυξη 

 
Η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής είναι απόρροια συλλογικών πρωτοβουλιών οι οποίες 
εµπλέκουν όλους τους παραγωγικούς και δηµόσιους φορείς του ∆ήµου. Ο ∆ήµος θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συµµετέχει και να ενισχύσει πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση αυτή και παράλληλα να αναλάβει δράσεις που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, 
προκειµένου η περιοχή µας να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
προσδιορίζονται από τα παρακάτω µέτρα: 

 

Μέτρο 1 - ∆ηµιουργία εξειδικευµένου γραφείου στο ∆ήµο (ΚΕΠ) για την εξειδίκευση και 
πληροφόρηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

Στόχος του µέτρου είναι η άµεση πληροφόρηση του πολίτη από το ∆ήµο όλων των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

 

Μέτρο 2 - ∆ηµιουργία εξειδικευµένου γραφείου για την πληροφόρηση τουριστών και 
επισκεπτών 

Στόχος του µέτρου είναι η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από το ∆ήµο προς τους 
τουρίστες και επισκέπτες µε στόχο την διευκόλυνση της διαµονής τους αλλά και την 
πληροφόρησή τους για τα αξιοθέατα και εκδηλώσεις του ∆ήµου που βρίσκονται ή λαµβάνουν 
χώρα τόσο στο παραλιακό µέτωπο όσο και στην ενδοχώρα.  

 

 

 
Άξονας προτεραιότητας 2 
Οικονοµική ανάπτυξη 
Μέτρα 
 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆ηµιουργία εξειδικευµένου 

γραφείου στο ∆ήµο (ΚΕΠ) για 

την εξειδίκευση και 

πληροφόρηση 

συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων  

 
1 γραφείο  

Συστηµατική 
πληροφόριση ∆ηµοτών 

Βελτιστοποίηση 
επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας 

∆ηµιουργία εξειδικευµένου 

γραφείου στο ∆ήµο για την 

πληρέστερη πληροφόρηση 

τουριστών και επισκεπτών 

 
1 γραφείο 

Βελτίωση των συνθηκών 
διαµονής των τουριστών 
 
Προώθηση και διαφήµιση 
περιοχών της ενδοχώρας. 

Βελτίωση του τουριστικού 
προϊόντος 
 
Αύξηση επισκεψιµότητας 
σε περιοχές της 
ενδοχώρας και 
πληρέστερη παρουσίαση 
των σηµείων 
ενδιαφέροντος του ∆ήµου 
 

 

 

Άξονας 3 Κοινωνική ανάπτυξη - Παιδεία 

 
Μέτρο 1 : Κατασκευή  σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60



Κατασκευή  σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αφού υπάρχει ανάγκη 
για σηµαντική αναβάθµιση των σχολικών υποδοµών και την ολοκλήρωση αρκετών σχετικών 
έργων. 

Πιο συγκεκριµένα οι απαιτούµενες παρεµβάσεις αφορούν τις Σχολικές Μονάδες: 

1ο Νηπιαγωγείο Κισάµου 

5ο Νηπιαγωγείο Κισάµου 

Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Πλατάνου 

4ο ∆ηµοτικό Κισάµου 

1ο  Γυµνάσιο Κισάµου 

ΕΠΑΛ Κισάµου 

Νέο Γενικό Λύκειο Κισάµου 

 

Μέτρο 2 - Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων 
ευκαιριών. 

Το µέτρο στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης ιδίως στις γυναίκες µε την 
δηµιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών µηχανισµών (βρεφονηπιακοί σταθµοί, Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΗΦΗ κλπ) 

 

Μέτρο 3 - Ιδρυση Κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων  
 
 Λειτουργία Κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων 
 
Μέτρο 4 - Λειτουργία Λαικού Πανεπιστηµίου 
 
Λειτουργία Λαικού Πανεπιστηµίου  
 
Μέτρο 5 -  Ιδρυση και Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης  
 
Ιδρυση και Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
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Άξονας προτεραιότητας 3: 

Κοινωνική ανάπτυξη 

Μέτρα 

 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Κατασκευή  σχολείων 

πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

Οριακή κτιριακή υποδοµή 
των σχολείων 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  

Κατασκευή  σχολείων 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  

Υπάρχει ανάγκη για 
σηµαντική αναβάθµιση 
των σχολικών υποδοµών 
και την ολοκλήρωση 
αρκετών σχετικών έργων . 

Ανάπτυξη κοινωνικών 

υπηρεσιών υποστήριξης 

για την προώθηση ίσων 

ευκαιριών 

 

Συνέχιση 

λειτουργίας του 

Κ∆ΑΠ 

 

1 νέο πρόγραµµα  

διεκδικείται: 

«ΚΗΦΗ ∆ήµου  

Κισάµου» 

 

Λειτουργία ΚΑΠΗ 
 
Λειτουργία νέου 

βρεφονηπιακού σταθµού 

 

Υπηρεσίες προς 15 

νήπια 6-12 ετών 

 

Υπηρεσίες προς 25 

ηλικιωµένους 

 

1. Γυναίκες 

διευκολύνονται 

για ένταξη στην 

αγορά εργασίας 

2. Πρόσθετες 

µόνιµες θέσεις 

εργασίας κατά 

τη λειτουργία 

Ιδρυση Κέντρου 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

Λειτουργία Κέντρου 

εκπαίδευσης ενηλίκων 
  

Λειτουργία Λαικού 
Πανεπιστηµίου 

Λειτουργία Λαικού 

Πανεπιστηµίου 
  

Ιδρυση και Λειτουργία 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

Ιδρυση και Λειτουργία 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
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Άξονας 4 Πολιτιστική δραστηριότητα  

 

Μέτρο 1 - Κατασκευή και λειτουργία υπαίθριου χώρου  θεάτρου  

Στόχος του Μέτρου αυτού είναι η κατασκευή και λειτουργία υπαίθριου χώρου  Πολλαπλών 
Χρήσεων (θεάτρου) µε πιθανή θέση τη Γραµβούσα, το οποίο θα στεγάσει πολιστικές 
δραστηριότητες και δράσεις που θα οργανώνονται από τον ∆ήµο, πολιτιστικούς φορείς 
συλλόγους και ιδιώτες τους θερινούς µήνες. 

 

Μέτρο 2 : Υποστήριξη – ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας και του 
ντόπιου καλλιτεχνικού δυναµικού 

Αναβάθµιση της ποιότητας πολιτισµού µε στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας 
και του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναµικού. Ο Κισσαµίτικος Αύγουστος πρέπει να εξελιχθεί 
σε πολιτιστικοπαραγωγικό πρεσβευτή της περιοχής ξεφεύγοντας από την συνήθη 
εµποροπανηγυριώτικη µορφή που έχουν οµοιόµορφα όλες οι ανάλογες εκδηλώσεις. Στα 
πλαίσια του, πρέπει να προβάλλονται και να τιµώνται οι πολιτιστικοί δηµιουργοί του ∆ήµου 
και να υποβοηθούνται για την προβολή του έργου τους. 

 

Μέτρο 3  : Εκδόσεις έντυπες και ηλεκτρονικές για την προβολή όψεων της ιστορίας και 
της παράδοσης της περιοχής, υλικής και άυλης  

Εκδοση οδηγού για τηνπροβολή της ιστορίας και της παράδοσης της περιοχής . 

 

Μέτρο 4  : ∆ράσεις για τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης. 

Το µέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων από το ∆ήµο σε συνεργασία 
µε τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.  

Σηµαντική εκδήλωση παραµένει ο  «Κισσαµίτικος Αύγουστος» 

 

Μέτρο 5:Προβολή της χλωρίδας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής 

Εκδηλώσεις στο ∆ήµο Κισάµου για την προβολή της χλωρίδας και της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής 
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Άξονας προτεραιότητας 4: 
Πολιτιστική 
δραστηριότητα 

Μέτρα 

 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Κατασκευή και 
λειτουργία υπαίθριου 
χώρου  θεάτρου   

1 υπαίθριος χώρος  
Πολλαπλών 
Χρήσεων  
 
 

Σηµαντική προσφορά 
στον πολιτισµό 

Αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής 
 
Προσέλκυση επισκεπτών 

Υποστήριξη – ενίσχυση 
της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας και του 
ντόπιου καλλιτεχνικού 
δυναµικού  

1 έκθεση τοπικής 
καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας 

Ενίσχυση της προβολής 
των τοπικών καλλιτεχνών 

Επαναπροσδιορισµός της 
ταυτότητας του ∆ήµου 
στα πολιτιστικά δεδοµένα 
του Νοµού 

Εκδόσεις έντυπες και 
ηλεκτρονικές για την 
προβολή όψεων της 
ιστορίας και της 
παράδοσης της 
περιοχής, υλικής και 
άυλης  

1  Οδηγός προβολής Ολοκληρωµένη προβολή 
∆ήµου 

Αύξηση επισκεψιµότητας 

∆ράσεις για τη 
διατήρηση της τοπικής 
παράδοσης  

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο 
∆ήµο 

 ∆ραστηριοποίηση - 
συµµετοχή πολιτιστικών 
συλλόγων. 
Σηµαντική εκδήλωση 
παραµένει ο  
«Κισσαµίτικος 
Αύγουστος» 

Συντονισµένες δράσεις 
πολιτιστικού χαρακτήρα 

Προβολή της χλωρίδας 
και της ορνιθοπανίδας 
της περιοχής 

Εκδηλώσεις στο 
∆ήµο Κισάµου για 
την προβολή της 
χλωρίδας και της 
ορνιθοπανίδας της 
περιοχής 
 

∆ραστηριοποίηση - 
συµµετοχή πολιτών και  
συλλόγων 

Συντονισµένες δράσεις 
ανάδειξης της χλωρίδας 
και ορνιθοπανίδας  της 
Περιοχής 
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Άξονας 5 Αθλητισµός. 

 
Ο ∆ήµος γνωρίζει φυσικά ότι ο αθλητισµός µπορεί να διαδραµατίσει πολύτιµο ρόλο, ιδίως 
στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της υγείας, στην καταπολέµηση των διακρίσεων και στη 
διατήρηση µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς.  

Ο ∆ήµος αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αξία του αθλητισµού, επιβεβαιώνοντας ως εκ τούτου 
την κοινωνική σηµασία του αθλητισµού και τον ρόλο του στην προσέγγιση των ανθρώπων 
και ιδιαίτερα των νέων. 

 

Μέτρο 1  - Απρόσκοπτη λειτουργία  Αθλητικών εγκαταστάσεων 

Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων. Μελέτη χωροθέτησης 
και µελέτη εφαρµογής καθώς και κατασκευή γηπέδου 5Χ5. 

Πρόκειται για µελέτη χωροθέτησης και µελέτη εφαρµογής στην έκταση της Ε.Γ.Σ.Κισάµου 
της πόλης της Κισάµου για τη δηµιουργία κολυµβητηρίου. Εξέταση της  σκοπιµότητας και 
βιωσιµότητας ενός προπονητικού κέντρου στη βάση του ακρωτηρίου της Γραµβούσας  

 

Μέτρο 2 : Λειτουργία  Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής 

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής µε παροχή σηµαντικών υπηρεσιών στην οδική 
ασφάλεια , κύρια προς τους νέους της Περιοχής 

 

Μέτρο 3  - Ολοκλήρωση κλειστού Γυµναστήριου 

Το έργο µε ελάχιστη χρηµατοδότηση από τη ΓΓΑ έχει ουσιαστικά σταµατήσει. Απαιτείται 
άµεση παρέµβαση για τη συνέχιση και ολοκλήρωσή του. 

 

Μέτρο 4 – Ενίσχυση τοπικών συλλόγων και σωµατείων. 

∆ιαρκής ενίσχυση τοπικών συλλόγων και σωµατείων 

 

Μέτρο 5  - Ανάπτυξη προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού 

Συνέχιση και επέκταση των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού 
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Άξονας 
προτεραιότητας 
 5 : Αθλητισµός 
Μέτρα 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Απρόσκοπτη 
λειτουργία  
Αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης 
λειτουργίας 
Αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
 
Μελέτη 
χωροθέτησης και 
µελέτη εφαρµογής 
κατασκευή 
γηπέδου 5Χ5 

 Βελτίωση της 
ποιότητας των 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 
 

Εναλλακτικές στις 
προοπτικές 
άθλησης 

Λειτουργία  Πάρκου 
Κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Λειτουργία  
Πάρκου 
Κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Σηµαντικές 
υπηρεσίες στην 
οδική ασφάλεια , 
κύρια προς τους 
νέους της Περιοχής 

Σηµαντικές 
υπηρεσίες στην 
οδική ασφάλεια , 
κύρια προς τους 
νέους της Περιοχής 

Ολοκλήρωση 
κλειστού 
Γυµναστήριου 

Ολοκλήρωση 
κλειστού 
Γυµναστήριου 

 Βελτίωση της 
ποιότητας των 
παρεχώµενων 
υπηρεσιών 

Εναλλακτικές στις 
προοπτικές 
άθλησης 

Ενίσχυση τοπικών 
συλλόγων και 
σωµατείων 

Όλοι οι αθλητικοί 
σύλλογοι 

Βελτίωση της 
θέσης των 
συλλόγων ως προς 
την ικανοποίηση 
των 
δραστηριοτήτων 
τους 

 

Ανάπτυξη 
προγραµµάτων 
µαζικού αθλητισµού  

  Προγράµµατα 
µαζικού 
αθλητισµού 

Αύξηση αριθµού 
αθλουµένων 

Συντονισµένες 
δράσεις αθλητικού  
χαρακτήρα 
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Άξονας 6 ∆ιοικητικές µεταρρυθµίσεις-. Σύγχρονες τεχνολογίες 

 
Ο ∆ήµος πρέπει να προχωρήσει σε µια διαδικασία αναδιοργάνωσης της εσωτερικής του 
δοµής και να υιοθετήσει νέες δοµές και λειτουργίες µε στόχο, την βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών αλλά και συνολικά του επίπεδου λειτουργίας του. Η 
αναδιοργάνωση αυτή πρέπει να περιλάβει το σύνολο του δήµου αλλά και των νοµικών του 
προσώπων. Πρέπει να σχεδιαστούν και να υιοθετηθούν δοµές και λειτουργίες που θα 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και γενικά τη λειτουργία του, θα βοηθήσουν ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλοκαλύψεις υπηρεσιών και καθηκόντων. Πρέπει να υιοθετηθούν 
συστήµατα και δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των 
υπηρεσιών του. 

Απαιτείται κεντρική παρακολούθηση των οικονοµικών του δήµου, ώστε να µην υπάρχει µόνο 
δυνατότητα διαπίστωσης αποτελεσµάτων της οικονοµικής διαχείρισης, αλλά η έγκαιρη 
διαπίστωση της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών του συνόλου του δήµου αλλά και των 
νοµικών του προσώπων.  

Πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες επιµόρφωσης του προσωπικού, να δηµιουργηθούν 
µηχανισµοί ενηµέρωσης και δηµιουργίας βάσης δεδοµένων νοµικών και  άλλων θεµάτων για 
την υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών. 

Τέλος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις τεχνολογικού 
εσγυγχρονισµού του µε στόχο την παροχή υπηρεσιών προς το πολίτη εξ αποστάσεως 

 

Μέτρο 1 – ∆ηµιουργία ενιαίου χώρου της πληροφορίας και διοικητικής ευθύνης εντός του 
∆ήµου 

Αναβάθµιση της  ∆νσης διοίκησης που θα διαχειρίζεται το σύνολο των διοικητικών πράξεων 
του ∆ήµου.Στελέχωση µε εργαζόµενους  µε ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. 

 

Μέτρο 2 - Ταχύτερες και ασφαλέστερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στο ∆ήµο για τη διανοµή 
περιεχοµένου πληροφοριών που αφορούν τον πολίτη 

Συνεχής ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισµού νέων τεχνολογιών του ∆ήµου και 
δηµιουργία γραφείου πληροφορικής κατάλληλα στελεχωµένο για την χρηστικότητα της 
ψηφιακής τεχνολογίας προς το πολίτη. 
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Άξονας 

προτεραιότητας 7  

∆ιοικητικές 

µεταρρυθµίσεις  . 

Σύγχρονες τεχνολογίες 

Μέτρα 

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆ηµιουργία ενιαίου 

χώρου της 

πληροφορίας και 

διοικητικής ευθύνης 

εντός του ∆ήµου 

Αναβάθµιση της  

∆νσης διοίκησης   

 Βελτίωση της 

λειτουργίας της 

διοικητικής 

υπηρεσίας  

Βελτίωση της 

παραγωγικότητας 

και της 

αποτελεσµατικότητα

ς του ∆ήµου 

Ταχύτερες & ασφα-λέστερες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στο 
∆ήµο για τη διανοµή 
περιεχοµένου πληροφοριών 
που αφορούν τον πολίτη 

 

Συνεχής 

επένδυση στις 

νέες τεχνολογίες  

 

 

Βελτίωση της 

ποιότητας και της 

ταχύτητας  

πληροφόρησης για 

τον πολίτη  

Βελτίωση της 

παραγωγικότητας 

και της 

αποτελεσµατικότητα

ς του ∆ήµου 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
Η ιεραρχική διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των προτεινόµενων γενικών δράσεων - 

στόχων του ΕΠ  του ∆ήµου Κισάµου  για την περίοδο 2009-2012 παρουσιάζεται στον 

επόµενο πίνακα.  

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ 
 

Μέτρο 1 - Χωροταξικός - 
Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 

Εκπόνιση Γ.Π.Σ., µε την 
επέκταση αυτού στην 
∆ηµοτική Ενότητα 
Μηθύµνης, και την 
ολοκλήρωση της έγκρισης 
και τη θεσµοθέτηση  του 
ΣΧΟΟΑΠ Ινναχωρίου. 
 
Για τις περιοχές της 
Γραµβούσας και της 
Ελαφονήσου εκπόνιση 
Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης (Ε.Π.Μ.)  για την 
πρώτη και θεσµοθέτηση 
της εκπονιθείσας από το 
Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Ε.Π.Μ. για τη 
δεύτερη 

Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού 
περιβάλλοντος και ποιότητας 
ζωής στην Κίσαµο  (το Καστέλι) 
και στους  υπόλοιπους   οικισµούς 
της ενδοχώρας 

πρόγραµµα   αστικής ανάπλασης   
 
 
  

Μέτρο 3 : ∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων και ενίσχυση 
προγράµµατος ανακύκλωσης. 

   ∆ράση ανακύκλωσης   
 
 ∆ηµιουργία σταθµού 
µεταφόρτωσης  απορριµµάτων 

Μέτρο 4 : ∆ιαχείρηση υγρών 
αποβλήτων σε όλους τους 
οικισµούς που βρίσκονται έξω 
από τη περίµετρο του έργου 
Βιολογικός Καθαρισµός Κισάµου 

Ολοκλήρωση και 
συµπλήρωση των έργων 
που αφορούν την 
διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων σε οικισµούς 
που βρίσκονται έξω από 
τη περίµετρο του έργου 
Βιολογικός Καθαρισµός 
Κισάµου. 

 
Μέτρο 5: Αξιοποίηση υδάτινων 
πόρων για άρδευση  

Εξασφάλιση άρδευσης 
περιοχών µε έλλειµα (π.χ. 
Πλάτανος – Γραµβούσα – 
Λουσακιές,  περιοχές 
ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισσας, 
Έλος κ.α.) 

 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

Ποιοτική 

αναβάθµιση των 

οικισµών- 

προστασία 

περιβάλλοντος  

 

 
Μέτρο 6 - Αξιοποίηση υδάτινων πόρων 
για ύδρευση. Εξασφάλιση ύδρευσης 

περιοχών µε έλλειµα (π.χ. 
Πλάτανος – Γραµβούσα – 
Λουσακιές, περιοχές 
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 Ιναχωρίου)  
Μελέτη και κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής στον Πλάτανο 
 
Εκσυγχρονισµός δικτύων 
ύδρευσης 
 
 

Μέτρο 7 – Εξοικονόµιση  υδάτινων 
πόρων 

Εκπόνηση σχεδίου εξοικονόµησης 
των υδάτινων  πόρων 
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Μέτρο 8 – Yποδοµές µεταφορών Αναβάθµιση Κάθετου 

Επαρχιακού Άξονα 
Καλουδιανά – 
Χρυσοσκαλίτισσα &  
 
∆υτικού Άξονα (ΝΟΑΚ) 
Πλατάνου – 
Χρυσοσκαλίτισσας 
 
Ολοκλήρωση της µελέτης 
«Πλάτανος – Σφηνάρι» 

ΑΞΟΝΑΣ 1 

Ποιοτική 

αναβάθµιση των 

οικισµών- 

προστασία 

περιβάλλοντος  

 

Μέτρο 9 – Κυκλοφοριακή µελέτη 
και µέτρα για τον έλεγχο του 
φόρτου στην πόλη της Κισάµου  
 

Αµεση υλοποίηση µικρών 
έργων µε ευθύνη του 
∆ήµου 
 
 Η εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης 
(παρκόµετρα) ίσως 
βοηθήσει σηµαντικά στην 
βελτίωση της στάθµευσης  
 
Αύξηση  υποδοµής για τη 
χρήση ποδηλάτου 

Μέτρο 1 – ∆ηµιουργία 
εξειδικευµένου γραφείου στο ∆ήµο 
(ΚΕΠ) για την εξειδίκευση και 
πληροφόρηση 
συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. 

Λειτουργία εξειδικευµένου 1 
γραφείου 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
 
 Οικονοµική 
ανάπτυξη  
 Μέτρο 2 - ∆ηµιουργία εξειδικευµένου 

γραφείου για την πληροφόρηση τουριστών και 
επισκεπτών 

Λειτουργία εξειδικευµένου 1 
γραφείου 

Μέτρο 1 - Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών 
υποστήριξης για την προώθηση ίσων 
ευκαιριών. 

 

Συνέχιση λειτουργίας του Κ∆ΑΠ 
1 νέο πρόγραµµα  διεκδικούται: 
«ΚΗΦΗ ∆ήµου  Κισάµου» 
 
Λειτουργία ΚΑΠΗ 
 
Λειτουργία νέου βρεφονηπιακού 
σταθµού 

Μέτρο 2: Ίδρυση Τ.Ε.Ι. Κισάµου ή 

άλλης τριτοβάθµιας Σχολής 

Η ίδρυση Τ.Ε.Ι. Κισάµου , ή άλλης 
τριτοβάθµιας Σχολής 

Μέτρο 3 - Εκδηλώσεις µε θεµατικές τη 
διαχείρηση ανθρώπινων πόρων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

Υλοποίηση   εκδηλώσεων 

Μέτρο 4 – Ιδρυση Μουσικού Σχολείου Ιδρυση Μουσικού Σχολείου 

Μέτρο 5 – Ιδρυση Κέντρου εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Λειτουργία Κέντρου εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

ΑΞΟΝΑΣ  3 
 
Κοινωνική 
ανάπτυξη - 
Παιδεία 

Μέτρο 6 – Λειτουργία Λαικού Πανεπιστηµίου 
Λειτουργία Λαικού Πανεπιστηµίου 
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Μέτρο 7 – Ιδρυση και Λειτουργία ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Ιδρυση και Λειτουργία ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Μέτρο 1 : Κατασκευή και 
λειτουργία υπαίθριου χώρου  
θεάτρου  στη Γραµβούσα 

1 υπαίθριος χώρος  Πολλαπλών 
Χρήσεων  
 

Μέτρο 2 : Υποστήριξη – ενίσχυση 
της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας και του ντόπιου 
καλλιτεχνικού δυναµικού  

1 έκθεση τοπικής καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας 

Μέτρο 3: Εκδόσεις έντυπες και 
ηλεκτρονικές για την προβολή 
όψεων της ιστορίας και της 
παράδοσης της περιοχής, υλικής 
και άυλης  

1  Οδηγός προβολής 

Μέτρο 4: ∆ράσεις για τη διατήρηση 
της τοπικής παράδοσης  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ∆ήµο 
Κισάµου 

ΑΞΟΝΑΣ 4 

 

Πολιτιστική 

δραστηριότητα 

Μέτρο 5:Προβολή της χλωρίδας 
και της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής 

Εκδηλώσεις στο ∆ήµο Κισάµου για 
την προβολή της χλωρίδας και της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής 
 
 
 

Μέτρο 1 : Εκπόνιση µελέτης και 
κατασκευή κολυµβητηρίου  

Μελέτη χωροθέτησης και µελέτη 
εφαρµογής καθώς και κατασκευή 
κολυµβητηρίου 

Μέτρο 2 : Εκπόνιση µελέτης και 
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 

Μελέτη χωροθέτησης και µελέτη 
εφαρµογής καθώς και κατασκευή 
γηπέδου 5Χ5 

Μέτρο 3 : Εκπόνιση µελέτης και 
κατασκευή Πάρκου 
Κυκλοφοριακής αγωγής 

Μελέτη χωροθέτησης και µελέτη 
εφαρµογής καθώς και κατασκευή 
Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής 

Μέτρο 4 : Ολοκλήρωση κλειστού 
Γυµναστήριου 

Ολοκλήρωση κλειστού 
Γυµναστήριου 

Μέτρο 5: Συντήρηση αθλητικών 
υποδοµών 

Συντήρηση γηπέδου Πλατάνου 
Και συντήρηση όλων των 
υπόλοιπων αθλητικών χώρων 

Μέτρο 6 : Ενίσχυση τοπικών 
συλλόγων και σωµατείων 

Όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι 

ΑΞΟΝΑΣ 5 
 
Αθλητισµός. 

 
 

Μέτρο 7 : Ανάπτυξη 
προγραµµάτων µαζικού 
αθλητισµού  

20  Προγράµµατα 

ΑΞΟΝΑΣ 6 

 

Μέτρο 1 – ∆ηµιουργία ενιαίου χώρου της 
πληροφορίας και διοικητικής ευθύνης εντός του 
∆ήµου 

Αναδιάρθρωση Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

µε ενίσχυση των θέσεων ΠΕ1 µε 

υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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∆ιοικητικές 

µεταρρυθµίσεις-

. Σύγχρονες 

τεχνολογίες. 

 

Μέτρο 2 - Ταχύτερες και ασφαλέστερες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες στο ∆ήµο για τη 
διανοµή περιεχοµένου πληροφοριών που 
αφορούν τον πολίτη 

Συνεχής επένδυση στις νέες 

τεχνολογίες 

 

 
 
 Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
   [υπογραφή]       [υπογραφές] 
  
           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΑΝΤΩΝ: 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Σκουλάκη Ευφροσύνη,Σταθάκης Θεόδωρος και 
Πατεροµιχελάκη Αικατερίνη, ψήφισαν ΠΑΡΩΝ. 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Κουκουράκης Κων/νος,Χαιρετάκης Μιχάλης,Μαρτσάκης 
Βασίλειος και Παρτσαλάκης Αντώνιος,καταψήφισαν το σχέδιο. 
                                         
 
     
 
   Ακριβές απόσπασµα                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   (υπογραφές) 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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