
Κατέβασε την εφαρμογή (App):  Δημότης Μινώα Πεδιάδας

Για των παιδιών το χαμόγελο, αξίζει να προσπαθείς!



Αγαπητές Συνδημότισσες, αγαπητοί Συνδημότες 
Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη εντολή να αλλάξουμε προς το καλύτερο το Δήμο μας και 

να διαμορφώσουμε μια νέα δημιουργική πορεία προς όφελος του Δήμου και όλων των 
Δημοτών, νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας. Θέλω να σας ενημερώσω για 
το τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα ως Δημοτική Αρχή. Είναι κάτι που το προγραμμάτιζα 
πολύ νωρίτερα, όμως ο καταστροφικός σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου άλλαξε τις 
προτεραιότητες μας. 

Βέβαια ο σεισμός δεν ήταν η μόνη κρίση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Ποιος 
φανταζόταν ότι θα ζήσουμε μία πανδημία, όπως αυτή του Κορωνοϊού; Ποιος περίμενε 
να δούμε τόσο γρήγορα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας, όπως 
έγινε με τις πλημμύρες της 7ης Νοεμβρίου 2020; Ποιος μπορούσε να σκεφτεί ότι το 2022 
θα αντιμετωπίζαμε μία μεγάλη ενεργειακή κρίση; Και το σημαντικότερο: Κανένας δεν 
προέβλεψε το μέγεθος των δυσκολιών που θα αντιμετωπίζαμε κατά την κατασκευή του 
νέου αεροδρομίου και κανένας δεν είχε προνοήσει ώστε αυτές να μετριαστούν. Παρά 
τις τεράστιες δυσκολίες και τα σοβαρά προβλήματα κατορθώσαμε ως Δημοτική Αρχή 
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να στηρίξουμε κάθε συνδημότη μας που είχε 
ανάγκη και να κρατήσουμε ενωμένη την τοπική κοινωνία.

Δουλέψαμε συστηματικά με βασικό γνώμονα την κοινωνική συνοχή, 
προσπερνώντας τις παθογένειες του παρελθόντος, εστιάζοντας στο μέλλον. 
Αγωνιστήκαμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη οικονομική λειτουργία 
του Δήμου και να διαμορφώσουμε ουσιαστικές συνθήκες 
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Προωθήσαμε έργα 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν τη 
χωρική και πολεοδομική ανάσυγκρότηση του τόπου 
μας όπως π.χ. το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Με 
μεθοδικότητα, σταθερότητα και επιμονή, όπως θα 
διαπιστώσετε παρακάτω, βάζουμε τις βάσεις ώστε 
στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη και η ευημερία 
να φτάσει στους ανθρώπους του τόπου μας, στα 
παιδιά μας, που πρέπει να κρατήσουμε κοντά μας. 

Κρατάτε στα χέρια σας τον Απολογισμό όσων 
πετύχαμε έως σήμερα αλλά και όσων σκοπεύουμε 
να πράξουμε στο υπόλοιπο της θητείας μας μαζί: 
Εσείς ως Δημότες, Εμείς ως Δημοτική Αρχή, οι 
Υπάλληλοι και οι Συνεργάτες του Δήμου.

 Μανώλης Φραγκάκης
              Δήμαρχος
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Δυστυχώς το αφήγημα της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής, ότι «παραδίδει ένα Δήμο 
λειτουργικό και οικονομικά ανεξάρτητο», 
κατέπεσε ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019 
οπότε βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις οφειλές 
της Δημοτικής Κατασκευαστικής (ΔΕΠΑ) Μινώα 
Πεδιάδας ΑΕ, ύψους περίπου 3,3 εκατομμυρίων 
ευρώ  προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
και τις Τράπεζες, τις οποίες είχε αναδεχθεί η 
προηγούμενη Διοίκηση. Παράλληλα καλύψαμε 
τα χρηματοδοτικά κενά που υπήρχαν στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών 
του Δήμου και καταβάλαμε μισθοδοσίες στους 
από 01/01/2019 απλήρωτους εργαζόμενους 
συνολικού ύψους 260.000,00 ευρώ.

Βιωσιμότητα στα οικονομικά

Η εξυγίανση των 
οικονομικών του Δήμου 
και η βελτίωση των 
οικονομικών λειτουργιών 
και διαδικασιών, εν γένει, 
αποτέλεσε το πρώτο 
μεγάλο μας «στοίχημα» με 
την ανάληψη της δημοτικής 
μας θητείας

Δεν κάναμε καμία αύξηση των δημοτικών 
τελών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ρυθμίσαμε οφειλές 1.262 Δημοτών μας αυξάνοντας 
τα δημοτικά έσοδα κατά 470.000,00€

Αυξήσαμε τα συνολικά έσοδα κατά 5% το 2020 συγκριτικά 
με το 2019

Αυξήσαμε τις δημοτικές επενδύσεις κατά 12,8% 
το 2020 συγκριτικά με το 2019 

Μειώσαμε τις δαπάνες κατά 10% το 2020 σε σχέση 
με το 2018

Τηρούμε απαρέγκλιτα τις θεσμικές διαδικασίες 
δημοσιότητας και διαφάνειας με ανάρτηση όλων
των δημοσιευτέων πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

Τακτοποίηση 

των οικονομικών 

υποχρεώσεων 

που υπονόμευαν 

για χρόνια 

τη βιώσιμη 

λειτουργία 

του Δήμου

Ρυθμίσαμε 3,5 εκατομύρια 
ευρώ χρέος
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Προσανατολισμένοι στο στρατηγικό 
μας στόχο, να διαμορφώσουμε ένα Δήμο 
με αναπτυξιακό πρόσημο, υλοποιούμε ένα 
σημαντικό πρόγραμμα τεχνικών έργων, ο 
αριθμός των οποίων ξεπερνάει σήμερα τα 
80, από τα οποία άλλα έχουν ολοκληρωθεί 

ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης 
και άλλα σε στάδιο συμβασιοποίησης και 
υλοποίησης, με το συνολικό προϋπολο-
γισμό τους να ανέρχεται σε 15,6 εκατομμύ-
ρια ευρώ, αυξημένος κατά 57,5% σε σχέση 
με το 2021.

Ανάπτυξη
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ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2021
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2022/2021

 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ %

ΑΡΙΘΜΟΣ 29 54 83 50 60,20
Π/Υ (σε €) 5.700.169,85 9.974.158,65 15.674.328,50 9.014.386,26 57,50

 Έργα βελτίωσης και αποκατάστασης 
 προσβασιμότητας αγροτικού και  
 δημοτικού οδικού δικτύου

Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, 
 Μείωσης Διαρροών 
 & Εξοικονόμησης 
 Νερού Δικτύων  Ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση 
 συστήματος μείωσης απωλειών 
 νερού και εκσυγχρονισμού 
 ηλεκτρομηχανολογικού 
 εξοπλισμού 
 αρδευτικών δικτύων

Συντήρηση και επισκευή κτιρίου
 κοινότητας Αρκαλοχωρίου

Aναβάθμιση και δημιουργία 7 νέων 
 παιδικών χαρών και προγραμματισμός 
 κατασκευής πέντε νέων το 2023

Προμήθεια δύο νέων 
 απορριμματοφόρων οχημάτων

Προμήθεια 4 νέων οχημάτων και 
 μηχανημάτων έργου

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
 μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων 
 για την αναβάθμιση στάσεων

Έργα υποδομών & βελτίωσης της καθημερινότητας

Έργα ανάπλασης και εξοικονόμησης ενέργειας 
άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ

Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Αρκαλοχωρίου

Ανάπλαση οικισμών του Δήμου

Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα 

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Καστελλίου 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 28,5 kw στο κτίριο 
 του 2ου Δημ. Σχολείου Αρκαλοχωρίου 

Ενεργειακή αναβάθμιση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρκαλοχωρίου 

Σύνταξη μελέτης για Ενεργειακή αναβάθμιση Βρεφονηπιακού Σταθμού  Καστελλίου

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου 

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Καστελλίου 

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)



Απολογισμός Έργου Δημάρχου & Δημοτικής Αρχής 2019-2022Απολογισμός Έργου Δημάρχου & Δημοτικής Αρχής 2019-20226 7

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας στο Αρκαλοχώρι

Παρεμβάσεις και διεκδικήσεις στο πλαίσιο του έργου της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, 
η σύμβαση υλοποίησης του οποίου δεν είχε συμπεριλάβει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα: 

Πετύχαμε να είμαστε ο πρώτος Δήμος στην επικράτεια που θα αποκτήσει Πολεοδομικό 
Σχέδιο, το οποίο θα προσδιορίσει τις χρήσεις γης διασφαλίζοντας την ορθολογική ανάπτυξη και 
προστασία της περιοχής του Δήμου μας.

Πετύχαμε η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των αναγκαίων μελετών και έργων 
αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα, στις παρυφές της ζώνης 
απαλλοτρίωσης του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου να γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο 
Υποδομών.

Πετύχαμε να γίνει αποδεκτή η κατασκευή νέων ισόπεδων κόμβων συνδετήριας οδού 
Αεροδρομίου Καστελλίου - Αρκαλοχώρι.

Πετύχαμε τη σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος της Κοινότητας Καστελλίου με την 
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του νέου αεροδρομίου. 

Πετύχαμε η εκπόνηση και χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων μελετών μετατόπισης των 
δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου, να 
γίνει από το Υπουργείο Υποδομών και την παραχωρησιούχο εταιρεία.

Υλοποιούμε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, 
προϋπολογισμού 550.000,00€ από τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο πλαίσιο του έργου 
κατασκευής του νέου αεροδρομίου. 

Με συντονισμένες δράσεις επιδιώκουμε την κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα 
ενώνει το νέο διεθνές αεροδρόμιο με τα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε η πρόσβαση από και προς το 
αεροδρόμιο να γίνει γρήγορη, ασφαλή, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό 
η Δημοτική Αρχή απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ παράλληλα διοργάνωσε 
σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, 
την Περιφέρεια Κρήτης και τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 
21.10.22 ημερίδα με θέμα: “Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, η περίπτωση της σύνδεσης του 
νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με το Ηράκλειο και διάφορων όμορων περιοχών” που στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία. Η πρόταση μας βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Σε συνεργασία 
με τις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης και 
την Περιφέρεια συνεχίζουμε τις προσπάθειες 
μας, αποστέλλοντας κοινή επιστολή προς 
την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, 
προτείνοντας σε πρώτη φάση τη σύνδεση του 
νέου αεροδρομίου Καστελλίου με το Ηράκλειο.

Νέο Αεροδρόμιο
Το μεγάλο έργο

Μέσo σταθερής τροχιάς
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Βασική μας προτεραιότητα, την τριετία 2019-2022, υπήρξε η 
αποτελεσματική υποστήριξη των δοκιμαζόμενων δημοτών μας, 
η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από ένα διευρυμένο 
πλέγμα δημοτικών πολιτικών και υπηρεσιών και η προστασία 
της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του COVID.

Ένας Δήμος με Κοινωνικό Πρόσωπο
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Διασφαλίσαμε τη συνέχιση της 
λειτουργίας και της απρόσκοπτης 
χρηματοδότησης όλων των κοινωνικών 
δομών και προγραμμάτων του Δήμου μας 
(Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, 
Κέντρο Κοινότητας, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ) με 
αποκλειστικό γνώμονα την ωφέλεια του 
κοινωνικού συνόλου

2.500 αιτήματα κοινωνικής αρωγής 
και υποστήριξης εξυπηρετήθηκαν από το 
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και τις 
λοιπές κοινωνικές δομές του Δήμου

2.318 επισκέψεις στο Κέντρο 
Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και υποστήριξης 

>1.600 οι περιπτώσεις υποστήριξης 
κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για επιδόματα

600 άτομα παρακολούθησαν 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα 
ισότητας, AIDS, ψυχικής υγείας, κ.α.

25 επιμορφωτικά προγράμματα από 
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που 
ιδρύσαμε

Συμβουλευτική ενημέρωση γονέων
και «Διαδικτυακή Σχολή Γονέων» - σε 
συνεργασία με επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς

Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης κατά της 
Βίας των γυναικών

Κοινωνική Προστασία 

258 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής 
και συναισθηματικής στήριξης

630 οικογένειες έλαβαν 
επισιτιστική συνδρομή 
από το ΤΕΒΑ

150 παιδιά στο Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Αρκαλοχωρίου

>1.000 ηλικιωμένοι δημότες και ΑμΕΑ 
μας, έλαβαν αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
κατ΄ οίκον

Ειδικό Κοινωνικό Τιμολόγιο για τα 
τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Συνεργασία με το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την 
υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων 
κοινωνικής ένταξης και στήριξης 
ευάλωτων ομάδων

Ημερήσια φιλοξενία και 
φροντίδα σε ηλικιωμένους 
δημότες μας από το Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

60.000 € έκτατη ενίσχυση 
σε οικογένειες που επλήγησαν 
από τις πλημμύρες το Νοέμβριο 
του 2020

Αλληλεγγύη



500.000 € σε παρεμβάσεις και 
συντηρήσεις σχολικών κτιρίων  
- πριν το σεισμό! 

63.000 € για την πυροπροστασία 
των σχολικών μονάδων Ράμπες και WC 
ΑμεΑ σε 12  σχολικές μονάδες 

400.000 € σε παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου και 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης για 
εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης του 
εξοπλισμού και προσαρμογής στις 
προδιαγραφές ασφάλειας της κείμενης 
νομοθεσίας

1.800.000 € για την κατασκευή του 
νέου δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Καστελλίου

Δημιουργία Σχολής Αγγειοπλαστικής 
στο Θραψανό. Πρόκειται για μία από τις 
σχολές χειροτεχνίας που προωθεί το 
Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα 
με στόχο την αναβίωση της 
ελληνικής χειροτεχνίας

54.000,00 € για τη δημιουργία ενός 
νέου τμήματος φιλοξενίας 10 βρεφών στο 
βρεφονηπιακό σταθμό Αρκαλοχωρίου 
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Η ανόθευτη πολιτιστική κληρονομιά που 
διατηρείται στο βάθος των αιώνων όπως και 
οι αρχαιολογικοί μας χώροι, καθιστούν το 
Δήμο μας πλούσιο σε πολιτισμική παράδοση 
την οποία σεβόμαστε και έχουμε ως «οδηγό» 
για τα έως τώρα άλλα και τα επόμενά μας 
βήματα. 

Εν μέσω COVID, η διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη. 
Παρόλα αυτά οι πολιτιστικές δράσεις στο 
Δήμο μας, αποτελούν σημείο αναφοράς 
και πόλο έλξης για χιλιάδες κόσμου τόσο 
από τον Δήμο μας όσο από την ευρύτερη 
περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
συναυλία- αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη 
με τους εμβληματικούς καλλιτέχνες, Μαρία 
Φαραντούρη και Μανώλη Μητσιά, την οποία 
στηρίξαμε με κάθε τρόπο. Βέβαια τα εύσημα 
ανήκουν στους ακούραστους Εθελοντές 
και στους δραστήριους (Πολιτιστικούς) 
Συλλόγους του τόπου μας, που μας χαρίζουν 
μοναδικές στιγμές και τους οποίους 
ευχαριστούμε δημόσια. 

Ο Δήμος μας είναι και θα είναι αρωγός σε 
όλες τις πρωτοβουλίες εκείνες που προάγουν 
τον πολιτισμό, όπως είναι η θεατρική ομάδα 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Δρώντες επί σκηνής» 
και η «Μικτή Χορωδία του Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας», αλλά και το αθλητικό πνεύμα, 
όπως είναι ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης και η 
Μινωική Διαδρομή, οι οποίες μας γεμίζουν 
συγκίνηση και περηφάνεια.

Παράλληλα βρισκόμαστε στο πλευρό 
των αρχαιολόγων που με τις ανασκαφές 
τους στην Αρχαία Λύκτο, έχουν φέρει στην 
επιφάνεια στοιχεία με μεγάλη αρχαιολογική 
αξία, σηματοδοτώντας την αναδιάταξη του 
αρχαιολογικού χάρτη με σημαντικά μελ-
λοντικά οφέλη για το Δήμο μας. 

Πολιτισμός 

04
Παιδεία & Αθλητισμός 

Το  Έργο μας  (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2022)
05

Εστιάζουμε στο μέλλον 

Επειδή η Παιδεία αλλά και ο Αθλητισμός 
ανήκουν στις προτεραιότητές μας, σχεδιάσαμε 
και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα κτιριακών αναβαθμίσεων, 
συντηρήσεων και ανακαινίσεων. 

  Μπροστά στα πολιτιστικά δρώμενα



Συντήρηση και ανακατασκευή των  
 γηπέδων ποδοσφαίρου 8Χ8 στο 
 Αρκαλοχώρι και 5Χ5 στο Θραψανό  

Αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου 
 του Δημοτικού Γηπέδου Καστελλίου 

Νέος αθλητικός εξοπλισμός 
 στο Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού 

Κατασκευή νέου κλειστού 
 Γυμναστηρίου Καστελλίου

Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου 
 Καλαθοσφαίρισης Αρκαλοχωρίου 

Διαμόρφωση του 
 περιβάλλοντα χώρου 
 και τοποθέτηση τάπητα στίβου 
 στο Δημοτικό Στάδιο 
 Αρκαλοχωρίου 

Συντήρηση του Ανοικτού 
 Κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου 

Ενεργειακή αναβάθμιση και 
 αντιμετώπιση των προβλημάτων  
 διαρροών της μικρής πισίνας 
 του Κολυμβητηρίου
  Αρκαλοχωρίου
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4 εκατομύρια σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Η προώθηση προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χρηματοδότηση μελέτης για 
την κατασκευή Πίστας Motocross στο Δήμο Μινώας Πεδιάδας

Μετά Πριν
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Σύγχρονος Δήμος κοντά στο Δημότη

06

Προωθούμε  δράσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης 
& ψηφιακού μετασχηματισμού

Λειτουργία νέου ασύρματου δικτύου δωρεάν 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi) με   κάλυψη 10 σημείων 
υψηλής επισκεψιμότητας σε όλες τις δημοτικές ενότητες 
του   Δήμου.

«Νέα ψηφιακή εφαρμογή (app) για την ηλεκτρονική 
υποβολή αιτημάτων καθημερινότητας από τους δημότες: 

«Δημότης Μινώα Πεδιάδας». Εφαρμογή που βραβεύτηκε με το χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό 
των Best City Awards 2020.

«Η ανάδειξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας 
μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών Δήμων που 
διακρίθηκαν στα Best City Awards 2020 - 
λαμβάνοντας το χάλκινο βραβείο για την 
ηλεκτρονική εφαρμογή «Δημότης Μινώα 
Πεδιάδας» - αποτελεί μια σαφή, πρώτη 
αναγνώριση των προσπαθειών μας 
για ψηφιακό μετασχηματισμό των 
υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία 
μας χαροποιεί και μας τιμά ιδιαίτερα! 
Η διάκριση αυτή αναδεικνύει αφενός τη 
χρησιμότητα της αξιοποίησης καινοτόμων 
ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των δημοτών μας και αφετέρου 
μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή 
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δήμου μας!» 

 Σήμερα, ο Δήμος είναι πλέον σε θέση να προσφέρει μια σειρά από νέες υπηρεσίες 
στους πολίτες, να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την 
καθημερινότητά τους και να διεκδικεί με επιτυχία από 
την κεντρική εξουσία και ευρωπαϊκά προγράμματα, 
χρηματοδοτικούς πόρους για έργα και παρεμβάσεις. 
Ταυτόχρονα, ο Δήμος αναπτύσσει συνεργασίες και 
συμμετέχει σε εθνικά δίκτυα, προωθώντας τη 
διοικητική καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες 
για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών 
του. 

Για να το πετύχουμε αυτό, εμπιστευόμαστε 
το ανθρώπινο δυναμικό μας, τους εργαζόμενούς 
μας, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι μας στην 
προσπάθειά μας να κάνουμε πράξη το όραμα που 
έχουμε για ένα Δήμο σύγχρονο, κοντά στο δημότη. 

Η εξάλειψη διοικητικών δυσλειτουργιών του παρελθόντος 
και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας 

υπήρξε ζητούμενο που διαχειριστήκαμε με επιτυχία. 

Μανώλης Φραγκάκης στη βράβευση του 

Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα Best City Awards
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 Νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 
και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στα κοινά. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  On line Έκδοση Πιστοποιητικών

  Εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο

  Live ενημέρωση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου μέσω πινακοποιημένων 
 στοιχείων εσόδων - εξόδων και γραφημάτων σύγκρισης διαχρονικά 

  Χάρτη Έργων για την εύκολη αναζήτηση έργων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας με 
 σχετικές πληροφορίες (Προϋπολογισμός, Κατάσταση, Φορέας κλπ) 

  Αποθετήριο Μελετών με φίλτρα αναζήτησης για το κατέβασμα
 των αντίστοιχων αρχείων τους

  Συμμετοχή στις Διαβουλεύσεις μέσω υποβολής σχολίων 
 και προτάσεων

  Ενημέρωση των Πολιτών με την τελευταία επικαιρότητα 
 του δήμου μας στην ενότητα “Νέα - Επικαιρότητα”

  Ημερολόγιο Εκδηλώσεων με τις προγραμματισμένες 
 εκδηλώσεις στο δήμο μας και  πληροφορίες για τον τόπο 
 και χρόνο διεξαγωγής τους

  Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες για Εφημερεύοντα Νοσοκομεία και Φαρμακεία,
  Επιχειρήσεις/Καταστήματα και Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου μας

  Εύκολη Αναζήτηση και Κατέβασμα Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων που έχουν 
 αναρτηθεί στη Διαύγεια, κ.α.

 Παροχή ειδικής υπηρεσίας για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των 
αιτημάτων των πολιτών - μέσω βιντεοκλήσης - από τα ΚΕΠ του Δήμου, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “myKEPlive” στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος μας

 Συμμετοχή του Δήμου - για πρώτη φορά - στο Δίκτυο Καινοτομίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και στις δράσεις του έργου “Μαζί Καινοτομούμε WE-novate Project” το οποίο 
προωθεί την ανοικτή καινοτομία μέσα από τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων οργανώσεων. Η 
δική μας καινοτομία, που ενσωματώθηκε στις Βέλτιστες Πρακτικές του Παρατηρητηρίου 
Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση των εισερχομένων 
και εξερχομένων εγγράφων που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του 
Δήμου στις διάφορες υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό έχουμε 
σημαντική μείωση του όγκου του διακινούμενου χαρτιού 
και του κόστους των εκτυπώσεων 

Αναβαθμισμένη επαναδιοργάνωση 
της «Παγκρήτιας 
Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης 
Αρκαλοχωρίου»
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αναδιοργάνωση του συστήματος αποκομιδής της υπηρεσίας καθαριότητας - 
Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων - Τοποθέτηση 400 
νέων και επισκευή άνω των 150 υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων - επαναλειτουργία του 
προγράμματος ανακύκλωσης το οποίο είχε διακοπεί τα τελευταία χρόνια

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Συστηματικές δράσεις καθαρισμών εξωτερικών χώρων, συνεχείς παρεμβάσεις 
αποκατάστασης βατότητας  και καθαρισμού αγροτικών δρόμων, εργασίες καθαρισμού και 
εξωραϊσμού δημοτικών κοιμητηρίων, 

Εργασίες κοπής και κλαδέματος δένδρων - Ενδεικτικά: 170 κλαδέματα/κοπές δένδρων 
κατά το διάστημα 2021-2022, συν το κλάδεμα ή την κοπή άλλων 120 δένδρων μέχρι το 
τέλος του 2022 

Δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας 
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ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Νέος, σύγχρονος κανονισμός άρδευσης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στο Δήμο και αναβαθμίζεται το πλαίσιο 
οργάνωσης της Υπηρεσίας Άρδευσης.

Συντήρηση και επισκευή 110 ενεργών μεικτών γεωτρήσεων άρδευσης και ύδρευσης, 

Συντηρήσεις, αντικαταστάσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
σε ολο το Δήμο

Δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας Δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Συνεχείς συντηρήσεις και επισκευές στα συστήματα οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού 
δημοσίων κτιρίων. Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022 έγιναν:

 3.466 αντικαταστάσεις λαμπτήρων αστικού οδοφωτισμού 

 347 αντικαταστάσεις ντουί σε φωτιστικά σώματα και 

 574 εργασίες επισκευής καλωδίων σε στύλους οδοφωτισμού στο διάστημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύνταξη Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την αντιμετώπιση:

α) Σεισμού   β) Πλημμυρών 

γ) Δασικών Πυρκαγιών   δ) Χιονοπτώσεων - Παγετώνων για την περιοχή του Δήμου μας

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Με γνώμονα την προστασία και ευζωία των αδέσποτων ζώων, την προαγωγή της δημόσιας 
υγείας και την ασφάλεια των δημοτών, καταρτίζουμε και υλοποιούμε πρόγραμμα διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, π.χ. δημιουργία Κυνοκομείου, με στόχο τη σταδιακή μείωση του 
πληθυσμού τους.
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Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 βρεθήκαμε στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σεισμού στην 
καταγεγραμμένη ιστορία της χώρας μας. Μέσα σε’ ένα λεπτό κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια, 
χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, οι υποδομές του Δήμου μας υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ 
οι άνθρωποι βρέθηκαν σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι στους δρόμους. Μέσα σ’ ένα 
λεπτό κληθήκαμε όλοι μαζί, Δήμαρχος, Δημοτική Αρχή και Δημότες να διαχειριστούμε τη 
μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο τόπος μας στην ιστορία του.

Ο μεγάλος σεισμός

07

Στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη των σεισμόπληκτων 
 & την ανασυγκρότηση του Δήμου μας

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε 
από αυτήν την καταστροφή είναι 

η κοινωνική συνοχή και 
η αλληλεγγύη που βιώσαμε

Μέσα σε δεκαπέντε ώρες από το σεισμό:

Είχαμε ανοίξει όλα τα κρίσιμα οδικά δίκτυα του Δήμους μας 

Είχαμε διασφαλίσει τη λειτουργία όλων, κυριολεκτικά όλων, των δικτύων ύδρευσης

 ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών 

Είχαμε διασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι

Είχαμε ως Δήμος, με προσωπικές επαφές και πολύ κόπο, εξασφαλίσει εκατοντάδες 

 κλίνες σε ξενοδοχεία του Δήμου μας και παρακείμενων δήμων

Είχαμε ενεργοποιήσει όλα τα οχήματα του Δήμου και των Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

 είχαμε κινητοποιήσει το προσωπικό του Δήμου, προκειμένου να μεταφέρουν τους 

 ανθρώπους στις δομές φιλοξενίας 

Είχαμε φτιάξει ένα δίκτυο διανομής νερού, φαγητού και ειδών άμεσης ανάγκης 

 σε κάθε γωνιά του Δήμου μας 

Ετοιμάζαμε χιλιάδες μερίδες φαγητό

Σαρώσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της πληγείσας περιοχής με συνεργάτες μας για να

 δούμε και να καταγράψουμε τις πρώτες ανάγκες σε σκηνές και είδη βοήθειας,

 να ενημερώσουμε ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες για τους χώρους στέγασής τους

 προκειμένου να μη μείνουν έξω

Είχαμε ήδη στήσει 100 σκηνές για την εξυπηρέτηση των αστέγων και ήδη οργανώναμε

 την άφιξη των οικίσκων

Ξέραμε την κατάσταση σε κάθε σχολείο και κάθε δημόσιο κτήριο 

Πήραμε κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις που όμως διασφάλισαν ότι την επόμενη

 μέρα στο νέο πολύ έντονο σεισμό δεν είχαμε ούτε τραυματισμό

Μέσα σε μια μέρα στο Δήμο είχαν έρθει μηχανικοί, συνεργεία, επιτελεία, δίκτυα

 εθελοντών, οργανώσαμε την υποδοχή και τη διανομή της αλληλεγγύης 
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1. Στη στήριξη των σεισμόπληκτων
Για τη στέγαση των σεισμόπληκτων δημοτών μας οργανώσαμε αμέσως μετά το σεισμό - 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης - υποδομές και εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία τους, 
στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Θραψανού, σε ξενοδοχεία και οικίες του προγράμματος ESTIA που διαχειρίζεται 
η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σε σκηνές που διατέθηκαν και στήθηκαν σε κοινότητες και 
οικισμούς. Ταυτόχρονα, προβήκαμε άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών έργων για 
τη διαμόρφωση της κατάλληλης υποδομής προκειμένου να τοποθετηθούν προκάτ οικίσκοι 
και να φιλοξενηθούν σε αυτούς σεισμόπληκτοι συμπολίτες μας που στερούνταν στέγης.

Για τη σίτιση των σεισμόπληκτων δημοτών μας οργανώσαμε σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κρήτης και τη συνδρομή της Εκκλησίας και εθελοντών πρόγραμμα καθημερινής 
σίτισης διανέμοντας πάνω από 3.000 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Για την ψυχοκοινωνική στήριξη οργανώσαμε αμέσως σε συνεργασία με διάφορους 
επιστημονικούς φορείς γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Προσφέραμε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Κάναμε επιτόπιες επισκέψεις στους οικισμούς και τις κοινότητες για την ανίχνευση των 
περιστατικών και την άμεση παρέμβαση. Διοργανώσαμε ομιλίες για τις ψυχολογικές επιπτώσεις 
του σεισμού στους ανηλίκους. Οργανώσαμε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά 
της σεισμόπληκτης περιοχής.

Για τη διευκόλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών λειτουργεί, κατόπιν αιτήσεώς μας, 
στο Αρκαλοχώρι Γραφείο Υποστήριξης Σεισμόπληκτων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, όπου οι πληγέντες συνδημότες 
μας μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις ακολουθούμενες διαδικασίες στεγαστικής 
συνδρομής και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των 
ιδιοκτησιών τους. 

Για την υποστήριξη των μαθητών της Γ’ Λυκείου, υποβάλλαμε αίτημα προς το Υπουργείο 
Παιδείας και πετύχαμε οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ του Δήμου μας να εισαχθούν καθ’ 
υπέρβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Για κατοίκους και επιχειρήσεις προχωρήσαμε στην απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας για τα μη 
κατοικήσιμα ακίνητα, λόγω της σεισμικής δόνησης της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, μέριμνα 
μας ήταν να δράσουμε άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν σε τρεις τομείς:
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Σε κάθε περίπτωση το έργο της κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων στο 
Δήμο Μινώα Πεδιάδας λαμβάνει χώρα προοδευτικά και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 
πορεία έκδοσης των ΠΑΕΕΚ, τη λήψη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενες 
δημόσιες αρχές και τις διαθέσιμες πιστώσεις/χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο Δήμο 
από την Πολιτεία για την εκτέλεση του έργου των κατεδαφίσεων.

3. Στην Ανασυγκρότηση του Δήμου

Ως Δημοτική Αρχή προωθούμε και διεκδικούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής μας. Στόχος μας είναι να αποκατασταθούν 
οι ζημιές και να βελτιωθούν οι συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, ώστε να 
μπορέσουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακής, οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της 
 σεισμόπληκτης περιοχής με μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα

Ταχεία και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του 
 Δήμου μας, για την αποκατάσταση των ζημιών

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου φορολογικών και ασφαλιστικών 
 ελαφρύνσεων για τους σεισμόπληκτους κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας. 

Ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σχολικών κτιρίων

Ενίσχυση των υποδομών (κτιριακών, μεταφορικών, κ.α.) και των μηχανισμών πολιτικής 
 προστασίας του Δήμου

Μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος των Παρτίρων

2. Στην αποκατάσταση των ζημιών

Η γρήγορη Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μετά το σεισμό υπήρξε βασική 
μας προτεραιότητα. Μέσα σε 40 ημέρες καταφέραμε να τοποθετήσουμε 70 λυόμενες 
αίθουσες καθιστώντας και πάλι εφικτή τη δια ζώσης εκπαίδευση στα εννέα σχολεία που 
είχαν κριθεί ως ακατάλληλα για τη φιλοξενία μαθητών. Ενώ με ταχύτατες διαδικασίες 
προωθήσαμε και την επισκευή πέντε σχολικών κτιρίων, των οποίων ο φέρων οργανισμός 
δεν είχε υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.

Η προστασία των δημοτών από τα ετοιμόρροπα κτίρια ήταν η δεύτερη βασική μας 
προτεραιότητα. Υπερβαίνοντας όλες τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες προχωρήσαμε 
στην κατεδάφιση του επικίνδυνου τριώροφου κτίσματος στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου. Για 
την κατεδάφιση των υπολοίπων έχει εκτελεστεί μια εργολαβία της τάξης των 300.000 ενώ 
εντός του Οκτωβρίου 2022 θα υπογραφούν δύο ακόμα συμβάσεις για κατεδάφιση επικινδύνως 
ετοιμμόροπων κτιρίων ύψους 400.000€. 

Για την κατεδάφιση των υπολοίπων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων έχει ήδη εκτελεστεί 
μία εργολαβία της τάξεως των 300.000, τον Οκτώβριο 2022 υπεγράφησαν δύο ακόμη συμβάσεις 
συνολικού ύψους 400.000, ενώ έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε φάση συμβασιοποίησης ακόμη 
700.000 Ευρώ.
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Ο δρόμος διαγράφεται μακρύς και δύσκολος για να ένα μικρομεσαίο, αγροτικό Δήμο. 
Απαιτείται υπομονή και επιμονή. Η Δημοτική Αρχή, ως όφειλε, μπήκε εξαρχής στην πρώτη 
γραμμή και έως σήμερα αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να στηρίξει τους 
σεισμόπληκτους και να ανασυγκροτήσει το Δήμο μας. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη πιο καλά. Για αυτό σας θέλουμε δίπλα μας. Χρειαζόμαστε 
τη γνώση και τη στήριξή σας. 

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την καταστροφή είναι η κοινωνική συνοχή 
και η αλληλεγγύη που βιώσαμε. Νιώθω ότι και μέσα από εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. 
Να ευχαριστήσω όλες και όλους για όσα κάνατε τις κρίσιμες μέρες και ώρες για τον τόπο 
μας, για τους συνανθρώπους μας. Με κάνατε, μας κάνατε πραγματικά υπερήφανους. Μας 
δώσατε δύναμη να αγωνιστούμε.

Ο δρόμος διαγράφεται 
μακρύς και δύσκολος. 

Απαιτείται υπομονή και επιμονή. 



Απολογισμός Έργου Δημάρχου & Δημοτικής Αρχής 2019-2022Απολογισμός Έργου Δημάρχου & Δημοτικής Αρχής 2019-202230 31

Στην επούλωση των πληγών του σεισμού και κυρίως στη στήριξη 
των σεισμόπληκτων δημοτών και επιχειρήσεών μας.  Η αποκατάσταση 

των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, η ταχεία αποζημίωση νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων καθώς και η διεκδίκηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

μέτρων στήριξης και ανακούφισης των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας 

αποτελούν τις βασικότερες επιδιώξεις μας.

Στην επεξεργασία του πολύ σημαντικού Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου που θα  αναδιατάξει πλήρως την οικιστική και πολεοδομική 

οργάνωση του Δήμου, διασφαλίζοντας τις χρήσεις γης, συμβάλλοντας 

στην αναζωογόνηση και στην ευημερία του Δήμου παράλληλα με την 

προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.

΄Ενα σπουδαίο εργαλείο που - σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας - θέτει νέες βάσεις για την μεγαλύτερη 

πολεοδομική παρέμβαση - ανάπτυξη του τόπου. Ένα έργο-επένδυση για 

το μέλλον του Δήμου μας από το οποίο εξαρτώνται όλα τα έργα που 

θα γίνουν στην περιοχή. Θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ζήσουν, 

να εργαστούν στον τόπο τους. Mε αυτό το εργαλείο μπορεί κανείς να 

επεκτείνει τα όρια οικισμών, το σχέδιο πολεοδόμησης ή να αλλάξει τους 

όρους χρήσης δόμησης.

Στην υλοποίηση και ολοκλήρωση μιας σειράς τεχνικών έργων 

για την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων που απαιτούνται να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου, όπως το 

πράσινο αεροδρόμιο ή το μέσο σταθερής τροχιάς,  και τα οποία διεκδικούμε 

τεκμηριωμένα και δυναμικά.

Οι προτεραιότητες μας
για το 2023 1

2

3

Και το 2023 θα συνεχίσουμε
 το έργο μας με το ίδιο σθένος. 

Ιδιαίτερη έμφαση 
θα δώσουμε σε 

έξι βασικούς άξονες:
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Στη βιωσιμότητα των οικονομικών του Δήμου και στην αύξηση 
πόρων. Στόχος μας είναι, να εδραιώσουμε όλα όσα με μεγάλες δυσκολίες 

πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, να βελτιώσουμε περαιτέρω τα οικονομικά 

του Δήμου και να αναζητήσουμε νέους πόρους π.χ. μέσω της εξωστρέφειας 

και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου και των υπηρεσιών του. 
Μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών θα 

βελτιωθούν οι δημοτικές υπηρεσίες, θα μειωθεί η γραφειοκρατία σε τοπικό 

επίπεδο και θα βελτίωθεί η εξυπηρέτηση δημοτών και επιχειρήσεων.

Σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του 
Δήμου μας. Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου, οι καταστροφές που 

προκάλεσε ο σεισμός, αλλά και το νέο πολεοδομικό σχέδιο επιβάλλουν να 

σκεφτούμε το μέλλον το Δήμου μας και καθιστούν την επεξεργασία ενός 

Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης απαραίτητη. Σκοπός μας είναι 

να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τον καλύτερο 

τρόπο, να εκμεταλευτούμε τις υφιστάμενες συνθήκες για να αναπτύξουμε 

την περιοχή και να θέσουμε τις βάσεις για ένα Δήμο πιο δυναμικό, πιο 

καινοτόμο, πιο πρωτοποριακό, που δεν θα ακολουθεί 

τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει 

με την συμμετοχή 

των δημοτών.

4
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Δήμαρχος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος Δ.Σ.:  Όλγα Δραμουντάνη - Κουτεντάκη

Διατελέσαντες Αντιδήμαρχοι:

Αραβιάκης Κωνσταντίνος

Δρακάκης Ιωάννης

Δραμουντάνη - Κουτεντάκη Όλγα

Καλομοίρης Στυλιανός

Μερκουλίδης Γεώργιος

Μουρτζάκης Μιχαήλ

Σαμωνάκης Μιχαήλ

Σμυρνάκης Εμμανουήλ

Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ

Πρόεδροι Νομικών Προσώπων:

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Κριθινάκης Ηρακλής

Δ.Ο.Π.Α.Π.

Δαμιανάκης Αδάμ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Στρατάκης Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ

Δημοτική Αρχή Δήμου
Μινώα Πεδιάδας



Με όραμα & σχέδιο
αλλάζουμε 
το Δήμο μας

Επικοινώνησε μαζί μας

Δήμος Μινώα Πεδιάδας - Municipality of Minoa Pediadas        Δήμος Μινώα Πεδιάδας

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ       minoa@minoapediadas.gr


