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Αναζητούν λύσεις για τους ορεινούς Δήµους
Οι προοπτικές που υπάρχουν για τη συγκρότηση µιας ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας σε παγκρήτιο επίπεδο, η
οποία θα διαµορφωθεί κατά τα πρότυπα της παλιάς ΤΥΔΚ και θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της στήριξης
των ορεινών Δήµων της Κρήτης, συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο της σύσκεψης που έγινε στη Λότζια µε
πρωτοβουλία της επιτροπής Ορεινών Δήµων της ΚΕΔΕ, τη συµµετοχή στελεχών της Μ.Ο.Δ. και της Ε.Ε.Τ.Α.
Α. Μέχρι τότε οι ορεινοί Δήµοι θα µπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους για µια σειρά τεχνικά
θέµατα απευθυνόµενοι σε συγκεκριµένα στελέχη της Μ.Ο.Δ. τα οποία θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους.
Αυτό αποφασίστηκε στο πλαίσιο της χθεσινής σύσκεψης, όπου ο δήµαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης
υπογράµµισε την τραγική υποστελέχωση των Δήµων, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι το δραµατικότερο
όλων είναι το γεγονός ότι επειδή οι Δήµοι δεν έχουν προσωπικό για να µπορέσουν να διεκδικήσουν έργα,
χάνονται απίστευτα κονδύλια που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Από την πλευρά του ο δήµαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Κρήτης
Βασίλης Λαµπρινός τόνισε µεταξύ άλλων ότι «η σύσκεψη ήταν ενδιαφέρουσα όσο και εποικοδοµητική,
καθώς τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήµατα των ορεινών Δήµων, τα σηµαντικότερο των οποίων είναι,
όπως φαίνεται από τις τοποθετήσεις των δηµάρχων, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η
συνεπακόλουθη αδυναµία απορρόφησης κονδυλίων.
Θεωρώ ότι οι προτάσεις που ακούστηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση». Αντίστοιχα τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής αποτελούµενη από εξειδικευµένα επιστηµονικά
στελέχη για την έγκαιρη κατάρτιση-εκπόνηση µελετών για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων που
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους όπως είναι το ΕΣΠΑ, οι ΟΧΕ (Ολοκληρωµένες Χωρικές
Επενδύσεις) ώστε να µην υπάρχει απώλεια πολύτιµων πόρων-χρηµατοδοτήσεων πρότεινε ο δήµαρχος
Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης στη χθεσινή συνεδρίαση των δηµάρχων Ορεινών Δήµων που
συγκάλεσε στη Λότζια (Δήµος Ηρακλείου) η ΚΕΔΕ και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Βασίλης Λαµπρινός.
Στη χθεσινή σύσκεψη παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του προέδρου της ΠΕΔ
Κρήτης-δηµάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαµπρινού, συµµετείχαν οι δήµαρχοι Αγ. Βασιλείου, Αµαρίου,
Ανωγείων, Βιάννου, Κανδάνου-Σελίνου, Σφακίων όπως επίσης η πρόεδρος Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ,
δήµαρχος Παρανεστίου Δράµας Αλεξάνδρα-Μαρίνα Σωτηριάδου, ο πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. Παναγιώτης
Πάντος µε στελέχη της υπηρεσίας, στελέχη της ΕΕΤΑΑ, όπου καταγράφηκαν οι ειδικότερες ανάγκες των
Ορεινών Δήµων της Κρήτης.
Ο δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης υπογράµµισε στη τοποθέτησή του ότι οι ορεινοί
Δήµοι του νησιού είναι υποστελεχωµένοι και από επιστηµονικό, εξειδικευµένο προσωπικό και απαιτείται σε
συνεργασία µε τις Αναπτυξιακές να συγκροτηθεί παγκρήτια µια ειδική οµάδα επιστηµόνων, που θα
αναλάβει το έργο της εκπόνησης των αναγκαίων µελετών για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων ώστε
να απορροφούνται έγκαιρα τα κονδύλια που προέρχονται από πολύτιµους ευρωπαϊκούς πόρους.

http://www.ert.gr/
Publication date: 06/11/2017 19:59
Alexa ranking (Greece): 103
http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/iraklio/chanonte-kondylia-logo-ypostelech...

Χάνονται κονδύλια λόγω υποστελέχωσης
Σηµαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια χάνονται για τους ορεινούς δήµους της Κρήτης, αλλά και της υπόλοιπης
χώρας, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού. Αυτό επισηµάνθηκε στη συνάντηση για τους ορεινούς
δήµους του νησιού που έγινε σήµερα στο Ηράκλειο.
Η υποστελέχωση και η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού αποτελεί τη µεγαλύτερη τροχοπέδη, αφού τόσο
το ΕΣΠΑ όσο και οι Χωρικές Επενδύσεις, προβλέπουν χρήµατα αλλά δεν υπάρχει προσωπικό να προωθήσει
και να ετοιµάσει τις µελέτες.
Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, πρότεινε τη δηµιουργία µιας τεχνικής υπηρεσίας ανά
περιφέρεια, που θα αναλαµβάνει να λύνει προβλήµατα που η έλλειψη προσωπικού µπλοκάρει και ζήτησε να
υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση από την κυβέρνηση.
Στη σύσκεψη που αποτέλεσε πρωτοβουλία της επιτροπής Ορεινών Δήµων της ΚΕΔΕ, αποφασίστηκε ότι η
Μ.Ο.Δ. θα διαθέσει ένας στέλεχος της ανά δύο ορεινούς δήµους της Κρήτης και η Ε.Ε.Τ.Α. Α. θα τους
υποστηρίξει στα επιχειρησιακά τους σχέδια.
O δήµαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Βασίλης Λαµπρινός, δήλωσε σχετικά: «Η σύσκεψη
ήταν ενδιαφέρουσα όσο και εποικοδοµητική, καθώς τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήµατα των ορεινών
Δήµων, τα σηµαντικότερο των οποίων είναι, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η συνεπακόλουθη
αδυναµία απορρόφησης κονδυλίων. Θεωρώ ότι οι προτάσεις που ακούστηκαν και οι αποφάσεις που
πάρθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση»
Ειδική επιτροπή
Την συγκρότηση ειδικής επιτροπής αποτελούµενη από εξειδικευµένα επιστηµονικά στελέχη για την έγκαιρη
εκπόνηση µελετών κατασκευής αναπτυξιακών έργων, ώστε να µην υπάρχει απώλεια πολύτιµων πόρων,
πρότεινε ο δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης.
Υπογράµµισε ότι οι ορεινοί δήµοι του νησιού είναι υποστελεχωµένοι και απαιτείται σε συνεργασία µε τις
Αναπτυξιακές Εταιρείες, να συγκροτηθεί ειδική οµάδα επιστηµόνων, που θα αναλάβει το έργο της
εκπόνησης των αναγκαίων µελετών.
Μοιράσου το άρθρο:
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Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ζητά το Οροπέδιο Λασιθίου
Την συγκρότηση ειδικής επιτροπής αποτελούµενη από εξειδικευµένα επιστηµονικά στελέχη
για την έγκαιρη κατάρτιση - εκπόνηση µελετών για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων
που χρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους όπως είναι το ΕΣΠΑ, οι ΟΧΕ
(Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις) ώστε να µην υπάρχει απώλεια πολύτιµων πόρωνχρηµατοδοτήσεων πρότεινε ο Δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης.
Στη σηµερινή συνεδρίαση των Δηµάρχων Ορεινών Δήµων που συγκάλεσε στη Λότζια (Δήµος Ηρακλείου) η
ΚΕΔΕ και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Βασίλης Λαµπρινός έγινε η συγκεκριµένη πρόταση.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Στη σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Προέδρου της ΠΕΔ
Κρήτης-Δηµάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαµπρινού, συµµετείχαν οι Δήµαρχοι Αγ. Βασιλείου, Αµαρίου,
Ανωγείων, Βιάννου, Κανδάνου-Σελίνου, Σφακίων όπως επίσης η Πρόεδρος Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ,
Δήµαρχος Παρανεστίου Δράµας Αλεξάνδρα-Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. Παναγιώτης
Πάντος µε στελέχη της υπηρεσίας, στελέχη της ΕΕΤΑΑ, όπου καταγράφηκαν οι ειδικότερες ανάγκες
των Ορεινών Δήµων της Κρήτης.
Ο Δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης υπογράµµισε στη τοποθέτηση του ότι, οι ορεινοί
δήµοι του νησιού είναι υποστελεχωµένοι και από επιστηµονικό, εξειδικευµένο προσωπικό και απαιτείται
σε συνεργασία µε τις Αναπτυξιακές να συγκροτηθεί Παγκρήτια µια ειδική οµάδα επιστηµόνων, που θα
αναλάβει το έργο της εκπόνησης των
>>ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ
αναγκαίων µελετών για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων ώστε να απορροφούνται έγκαιρα τα
κονδύλια που προέρχονται από πολύτιµους Ευρωπαϊκούς πόρους».
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Η υποστελέχωση µείζον πρόβληµα για τους ορεινούς δήµους
Διαδηµοτική οµάδα εργασίας προτείνει ο δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης
06.11.2017
Tweet

Το Οροπέδιο Λασιθίου
Η υποστελέχωση αναδεικνύεται ως το µείζον πρόβληµα για τους ορεινους δήµους - όχι µόνο τους 7 της
Κρήτης όσο και για τους 31 όλης της χώρας. Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση που πραγµατοποιείται στη
Λότζια για τα προβλήµατα των ορεινών δήµων.
Όπως είπε στο ΣΚΑΙ Κρήτης 92,1 ο δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης που συµµετέχει στη
σύσκεψη, η πρόταση που έχει κατατεθεί από τον ίδιο είναι η σύσταση µιας Οµάδας Εργασίας που θα
απαρτίζεται από µηχανικούς και στελέχη, η οποία δε θα υπάγεται σε κάποιο δήµο αλλά ενδεχοµένως σε
Αναπτυξιακή Εταιρεία. Στην Οµάδα αυτή θα µπορούν να απευθύνονται οι υποστελεχωµένοι δήµοι για
την εκπόνηση µελέτης, προκειµένου να εξασφαλίσουν κονδύλια για σηµαντικά έργα. "Από τις αρχές του
2015 περιµένουµε στο Οροπέδιο 4 άτοµα µηχανικούς και οικονοµολόγους κι ακόµη δεν έχουν έρθει." - είπε ο
δήµαρχος, τονίζοντας ότι οι δήµοι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
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Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης πρότεινε τη δηµιουργία µιας τεχνικής
υπηρεσίας ανά περιφέρεια που θα αναλαµβάνει να λύνει προβλήµατα που η έλλειψη προσωπικού µπλοκάρει
και ζήτησε να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση από κυβέρνηση.
Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η ΚΕΔΕ, σε συνέχεια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ τον περασµένο Οκτώβριο, 
συµµετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε κος Παναγιώτης Πάντος και ο Γιάννης Χούπιος εκ µέρους
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι οποίοι έχουν ήδη έτοιµα κάποια σχέδια για ενίσχυση των δήµων, ωστόσο η εκτίµηση
των αυτοδιοικητικών είναι ότι πρόκειται για πρόσκαιρη στήριξη, και όχι µόνιµη όπως χρειάζονται οι δήµοι.
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Επί τάπητος τα προβληµατα των ορεινών Δήµων της Κρήτης- Συνάντηση των
Δηµάρχων
Επί τάπητος τα προβληµατα των ορεινών Δήµων της Κρήτης- Συνάντηση των Δηµάρχων
Επι τάπητος τίθενται σηµερα τα προβληµατα των ορεινών Δήµων της Κρήτης
Από το πρωί πραγµατοποιείται η δεύτερη συνάντηση για τα προβλήµατα των ορεινών δήµων στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Ηρακλείου.
Σε αυτή µετέχουν η Πρόεδρος Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε. Δήµαρχος Παρανεστίου Δράµας κα
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε κος Παναγιώτης Πάντος µε στελέχη της
(από τις Οµάδες Υποστήριξης Δικαιούχων ), ο Διευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κος Θεόδωρος
Γκοτόπουλος µε τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Δήµαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαµπρινός, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προκειµένου να καταγραφούν οι
ειδικότερες ανάγκες των Ορεινών Δήµων της Κρήτης.
Επίσης όλοι οι Δήµαρχοι, οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, των Ορεινών
Δήµων της Κρήτης, έτσι ώστε µε την συµβολή τους να δηµιουργηθεί ο κατάλληλος µηχανισµός
υποστήριξης. Οι ορεινοί Δήµοι της Κρήτης σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010 είναι οι Αγίου Βασιλείου, Αµαρίου,
Ανωγείων, Βιάννου, Κανδάνου-Σελίνου, Σφακίων, και Οροπεδίου Λασιθίου.
Τελικός στόχος είναι να καταγραφούν µε πληρότητα και σαφήνεια οι ανάγκες κάθε Δήµου.
Οπως έγραψε στις 2 Νοέµβρη το CretePlus.gr (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) αναζητούνται τρόποι για τη στήριξη των ορεινών
Δήµων της Κρήτης
Υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που πραγµατοποιήθηκε στην Κόνιτσα τον
περασµένο Σεπτέµβριο σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών, αναδείχθηκαν τα σηµαντικά
ζητήµατα που αφορούν στην λειτουργία των Ορεινών Δήµων.
Για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων, αναπτύχθηκε πρωτοβουλία από την επιτροπή των Ορεινών
Περιοχών της ΚΕΔΕ, τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, προκειµένου να
δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός υποστήριξης των ορεινών δήµων της χώρας ο οποίος θα αφορά στα
θέµατα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των αναγκαίων έργων τους.
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε ήδη η πρώτη συνάντηση εργασίας στην Ήπειρο, στις 19 Οκτωβρίου
2017, µε την υποστήριξη της ΠΕΔ Ηπείρου.
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Συζήτηση για τις ανάγκες των ορεινών δήµων ενόψει χειµώνα
Πρωτοβουλία προκειµένου να καταγραφούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ορεινοί δήµοι της χώρας αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ.
Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική ηµερίδα µε την υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Κρήτης, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Ηρακλείου.

Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν οι ορεινοί δήµοι, αναπτύχθηκε πρωτοβουλία
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός υποστήριξης των ορεινών δήµων της χώρας ο οποίος θα
αφορά στα θέµατα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των αναγκαίων έργων τους.
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Στην ηµερίδα συµµετέχουν η Πρόεδρος Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε. Δήµαρχος Παρανεστίου Δράµας κα
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε κος Παναγιώτης Πάντος µε στελέχη της (από
τις Οµάδες Υποστήριξης Δικαιούχων), ο Διευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κος Θεόδωρος
Γκοτόπουλος µε τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Δήµαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαµπρινός, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προκειµένου να καταγραφούν οι
ειδικότερες ανάγκες των Ορεινών Δήµων της Κρήτης.

Επίσης παρόντες είναι όλοι οι Δήµαρχοι, οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών,
των Ορεινών Δήµων της Κρήτης, έτσι ώστε µε την συµβολή τους να δηµιουργηθεί ο κατάλληλος
µηχανισµός υποστήριξης.
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Οι ορεινοί Δήµοι της Κρήτης είναι οι εξής: Αγίου Βασιλείου, Αµαρίου, Ανωγείων, Βιάννου, ΚανδάνουΣελίνου, Σφακίων, και Οροπεδίου Λασιθίου.

Τελικός στόχος είναι να καταγραφούν µε πληρότητα και σαφήνεια οι ανάγκες κάθε Δήµου.
Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης
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Σύσκεψη για τα προβλήµατα των ορεινών δήµων
Σκοπός της σύσκεψης να καταγραφούν µε πληρότητα και σαφήνεια οι ανάγκες κάθε Δήµου.
Η δεύτερη συνάντηση για τους ορεινούς δήμους πραγματοποιείται σήμερα από τις 10:00 το πρωί,στην
αίθουσα του δηµοτικοπύ συµβουλίου Ηρακλείου µε την υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που πραγµατοποιήθηκε στην Κόνιτσα τον περασµένο Σεπτέµβριο
σε συνεργασία με την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών, αναδείχθηκαν τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν
στην λειτουργία των Ορεινών Δήµων.
Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, αναπτύχθηκε πρωτοβουλία από την επιτροπή των Ορεινών
Περιοχών της ΚΕΔΕ, τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης των ορεινών δήμων της χώρας ο οποίος θα αφορά στα
θέµατα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των αναγκαίων έργων τους.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη συνάντηση εργασίας στην Ήπειρο, στις 19 Οκτωβρίου
2017, µε την υποστήριξη της ΠΕΔ Ηπείρου.
Στη σημερινή συνάντηση συμμετέχουν η Πρόεδρος Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε. Δήμαρχος Παρανεστίου
Δράμας κα Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε κος Παναγιώτης Πάντος με
στελέχη της (από τις Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων ), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κος
Θεόδωρος Γκοτόπουλος με τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Δήμαρχος Ηρακλείου
Βασίλης Λαµπρινός, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Επίσης όλοι οι Δήμαρχοι, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, των Ορεινών
Δήμων της Κρήτης, έτσι ώστε με την συμβολή τους να
δημιουργηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός
υποστήριξης. Οι ορεινοί Δήμοι της Κρήτης σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 είναι οι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου,
Ανωγείων, Βιάννου, Κανδάνου-Σελίνου, Σφακίων, και Οροπεδίου Λασιθίου.
Τελικός στόχος είναι να καταγραφούν µε πληρότητα και σαφήνεια οι ανάγκες κάθε Δήµου.

