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ΘΔΜΑ: « Ζ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ »
Αμηφηηκε θ. Πξσζππνπξγέ
αο ραηξεηίδνπκε απφ ηελ γελέηεηξα ηνπ Δζλάξρε Δι. Βεληδέινπ , απφ
ηνλ Γήκν πνπ εζείο δηαιέμαηε σο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ γηα πνιηηηθή
νκηιία κε ζέκα Διεπζέξηνο Βεληδέινο .
Ο Γήκνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ έρεη έδξα ηηο Μνπξληέο , είλαη ζην
θέληξν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Γήκνπ , είλαη ηζηνξηθφο Γήκνο θαη θέξεη ην
φλνκα ηνπ Δζλάξρε θαη κεγάινπ Πνιηηηθνχ ηεο Διιάδαο Δι. Βεληδέινπ
θαη δελ κπνξεί ην φλνκα ηνπ λα εμαθαληζηεί .
Έρεη πιεζπζκφ 10.586 θαηνίθνπο κε απνγξαθή ηνπ έηνπο 2001 ελψ
ζήκεξα πιεζηάδνπκε ηηο 16.000 . Δίλαη ν δεχηεξνο ζε πιεζπζκφ Γήκνο
κεηά ηα Υαληά θαη πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε ηνπ πξψελ Γήκνπ
Μνπξληψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο Νεξνθνχξνπ έγηλε Γήκνο γηα πξψηε θνξά
ην έηνο 1985 γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο , ελψ ηφηε δελ πιεξνχζε ηηο
πιεζπζκηαθέο πξνυπνζέζεηο .

Γηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εχξπζκε
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ελφο κεγάινπ Γήκνπ( νηθνλνκηθή
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ,ηερληθή, λνκηθή ππεξεζία θαη δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ ).
Η πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ βξίζθεηαη ζην Βνξεηναλαηνιηθφ
ηκήκα ηνπ Ννκνχ θαη θαηαιακβάλεη κία έθηαζε 18,8 ρηιηάδσλ
ζηξεκκάησλ . πγθεθξηκέλα ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζε κηα επηκήθε δψλε ,πνπ εθηείλεηαη λφηηα ηνπ Γήκνπ
Υαλίσλ κε ηνλ νπνίν θαη ζπλνξεχεη ,ζην Βφξεην ηκήκα κε ηηο νδνχο
Αλαγλψζηνπ Γνγνλή θαη Λεσθφξν νχδαο. ην Νφηην απηφ ηκήκα ηνπ
ζπλνξεχεη κε ηνλ Γήκν Κεξακηψλ . Γπηηθά ζπλνξεχεη κε ην Γήκν
Θεξίζνπ θαη Αλαηνιηθά κε ην Γήκν νχδαο .
Δίλαη Γήκνο εύξωζηνο θαη βηώζηκνο , έρεη εθηειέζεη έξγα ζπλνιηθήο
αμίαο δέθα πέληε εθαηνκκπξίωλ επξώ(15.000.000 ) από ην 2007 πνπ
αλαιάβακε ωο λέα Γεκνηηθή αξρή κέρξη ζήκεξα , ζύκθωλα κε ηα
νηθνλνκηθά καο ζηνηρεία έρεη ππόινηπν ηακείνπ πέληε εθαηνκκύξηα
δηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ (5.200.000 )
Έρεη ηξία ζρέδηα πόιεωο εγθεθξηκέλα κε πξάμε εθαξκνγήο δειαδή
ηειεησκέλα , θαη έλα αθφκε ζε εμέιημε πνπ ηειεηψλεη πνιχ ζχληνκα θαη
είλαη ην θέληξν ηεο πξνηεηλφκελεο ελφηεηαο θαη έρεη άξηζηε
θπθινθνξηαθή ζχλδεζε κε φινπο ηνπο Γήκνπο , ε Δζληθή νδφο Υαλίσλ
Ρεζχκλεο δηαζρίδεη φιν ην Γήκν φπνπ ππάξρεη θαη ν θφκβνο; .
Γηαζέηεη 11 Νεπηαγσγεία , 5 Γεκνηηθά , 2 Γπκλάζηα , 1 Λχθεην ΔΠΑΛ –
ΔΚ, Δηδηθφ ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο , Γεπηεξνγελήο θαη Σξηηνγελήο
ηνκέαο γηα ηνπο αγξφηεο θαη έγθξηζε γηα αλνηρηφ Παλεπηζηήκην .
Δπίζεο είλαη ε έδξα ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ,
εδψ βξίζθεηαη ην Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ , ππνθαηάζηεκα
ΔΛΣΑ είλαη έδξα ηνπ Μεραλνινγηθνχ, εδξεχεη ε ππεξεζία Γαζψλ
Ννκνχ Υαλίσλ , ην ΔΘΙΑΓΔ . είλαη έδξα ηνπ πλδέζκνπ Απνρέηεπζεο
Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ , εδξεχεη ην Μνπζείν ζρνιηθήο δσήο κνλαδηθφ ζηελ
Διιάδα θαη ιεηηνπξγεί Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην θαη νη
Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηεο ΓΔΗ .
Γηα ηελ λέα Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» όζνλ
αθνξά ηνλ ρωξνηαμηθό ζρεδηαζκό ζην Ννκό Υαλίωλ εκκέλνκε ζηελ
ππ αξηζκ. πξωη. 22\4-1-2010 πξόηαζε καο πνπ είρε απνζηαιεί πξνο
ην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, γηα ηελ ζπλέλωζε ηωλ ηξηώλ όκνξωλ
Γήκωλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ Θεξίζνπ θαη Κεξακηώλ
. Θεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε καο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ζαο ε σο
άλσ ππ’ αξηζκ. πξση. 22\4-1-2010 πξφηαζε καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην

ππ’ αξηζκ. 2693\22-4-2010 έγγξαθν καο , πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί
έλαο λένο Γήκνο βηψζηκνο κε ζηειερσκέλεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ,ν
νπνίνο πξαθηηθά πιεξνί φια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά θξηηήξηα , πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .
Eπεηδή πιεξνχκε φια ηα αληηθεηκεληθά θαη ειέγμηκα θξηηήξηα, ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ζηελ πεξίπησζε καο εηδηθφηεξα ζα
πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα πεπξαγκέλα ησλ Γήκσλ
απηψλ θαη λα πινπνηεζεί ε πξφηαζε καο πνπ ζα εγγπεζεί ηελ επηηπρία
ηνπ λένπ ζρήκαηνο
΄Όισο επηθνπξηθά ζαο αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα ε Γπηηθή Κξήηε
εμαξηάηαη σο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα απφ ηνλ ειεθηνπαξαγσγηθφ ζηαζκφ
ηεο ΓΔΗ ζηελ πεξηνρή Ξπινθακάξα ηνπ Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ ηνπ
Ννκνχ Υαλίσλ
Όκσο ν ζηαζκφο απηφο δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο Υαλίσλ ζα δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζην λέν Γήκν
πνπ δεκηνπξγεί ην ρσξνηαμηθφ δηάγξακκα ηνπ λένπ ζρεδίνπ Νφκνπ ,
θαζψο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ « ΑΗ Ξπινθακάξα » ιεηηνπξγνχλ ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ π.δ.
24\1985 «πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ δφκεζεο ησλ γεπέδσλ ησλ
θεηκέλσλ εληφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ..» θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500 κέηξσλ απφ ηνλ
πιεζηέζηεξν νηθηζκφ . Καηφπηλ απηψλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε έληαμε
ηνπ Γήκνπ καο ζην Γήκν Υαλίσλ πνπ είλαη θαη πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ
Υαλίσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη ηηο θείκελεο Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη
Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηηο νρινχζεο κνλάδεο πνπ παξάλνκα βξίζθνληαη
θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ..
Διπίδνπκε λα δείηε ζεηηθά ηελ πξόηαζε καο
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