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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΓΙΣΑΡΟΛΑΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50 70014 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28973 40040 

FAX: 28970 22977 

e-mail: s.kasotakis@hersonisos.gr  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Βελτίωση υποδοµών εκπαίδευσης 

Βελτίωση υποδοµών υγείας  

Βελτίωση υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας       

Βιώσιµη διαχείριση περιβάλλοντος                                                    x 

Υποδοµές βελτίωσης κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης              

Υποδοµές βελτίωσης της προσβασιµότητα από και προς            

τον αστικό ιστό της πόλης                                                        

Έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,                                               x  

Έργο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ανάπλαση – ανάδειξη ιστορικών και τουριστικών  

περιοχών και κτιρίων                                                                      x 

Δηµιουργία υποδοµών προώθησης της πολιτιστικής και τουριστικής  

κληρονοµιάς της Πόλης                                                                   x 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στα πλαίσια του παρόντος χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA, προβλέπεται να 

κατασκευασθεί Αθλητικό Κέντρο στο Δήµο Χερσονήσου µε τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας.  Το Αθλητικό Κέντρο προβλέπεται να κατασκευασθεί σε κατάλληλη έκταση, µε 

παραχώρηση χρήσης στον πρώην Καποδιστριακό Δ. Χερσονήσου από το Δηµόσιο για 50 

χρόνια συνολικού εµβαδού περίπου 100.000,00 113.818,62 τ.µ. στην περιοχή 

Αγγισαρόλακκος - Χάρακας.  Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνουν τις παρακάτω 

ανοικτές και κλειστές εγκαταστάσεις: 

• Ένας (1) κύριος και δύο (2) βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου 

• Ανοικτός στίβος κλασσικού αθλητισµού 

• Κλειστό γυµναστήριο 

• Κτήριο Διοίκησης 

• Υπαίθρια διαµόρφωση διαδροµής πίστας ποδηλάτου πλαγιάς 

• Χώρος υπαίθριου παρκινγκ 
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Στην κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου στο Δήµο Χερσονήσου θα χρησιµοποιηθούν 

Ανανεώσιµες Πηγές  Ενέργειας µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας  η οποία θα συµβάλλει 

περαιτέρω στην βιωσιµότητα της επένδυσης, σύµφωνα µε την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. 

και τους στόχους του «Συµφώνου των Δηµάρχων» 20-20-20. 

Το Αθλητικό Κέντρο, θα χρησιµοποιηθεί για τη φιλοξενία αθλητικών τοπικών σωµατείων αλλά 

και αθλητικών σωµατείων από το εξωτερικό, τα οποία θα µπορούν να προετοιµασθούν 

προπονητικά στην περιοχή της Χερσονήσου λόγω του εύκρατου κλίµατος αλλά και των 

πολυπληθών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό  

θα διαφοροποιηθεί ή πολύ περισσότερο θα εµπλουτισθεί και το προσφερόµενο τουριστικό 

προϊόν της περιοχής. Παράλληλα θα βοηθήσει προς τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. 

Επίσης ο χώρος αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως χώρος σηµαντικών εκδηλώσεων 

που θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα. 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ JESSICA 
Η κατασκευή του Αθλητικού  Κέντρου  κρίνεται ως ένα απαραίτητο έργο, το οποίο θα 

βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της εποχικότητας του 

τουρισµού και της τουριστικής κατανάλωσης στην περιοχή µε την ταυτόχρονη ενδυνάµωση 

του Δήµου και των γειτονικών περιοχών ως πόλου έλξης του αθλητικού τουρισµού 

προσφέροντας επιπλέον εισόδηµα στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα η κατασκευή ενός 

τέτοιου πολυδύναµου Αθλητικού Κέντρου θα συµβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση της 

ποιότητα ζωής των κατοίκων µε την προώθηση της ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής 

µε τον αθλητισµό. 

 

Ανάγκες που καλείται να καλύψει το έργο: 

Η ανάγκη για τη δηµιουργία επιπλέον εισοδήµατος στους εµπλεκόµενους στο τουριστικό 

σύστηµα λόγω της εποχικότητας του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

που βασίζεται στη γειτνίαση της περιοχής µε τη θάλασσα και το εύκρατο µεσογειακό κλίµα, 

καλύπτεται από αυτό το έργο µέσω της  δηµιουργίας κατάλληλων υποδοµών για την 

προώθηση και ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως αυτό του αθλητικού 

τουρισµού.  

Αναµενόµενα Κοινωνικό-οικονοµικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις του έργου: 

Η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΑΓΓΙΣΑΡΟΛΑΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» αναµένεται να φέρει τα παρακάτω 

θετικά κοινωνικό-οικονοµικά  αποτελέσµατα στην τοπική κοινωνία: 
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• Αποκέντρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη της νότιας ζώνης του 
οικισµού. 

• Αύξηση απασχόλησης και του µέσου ατοµικού εισοδήµατος 

• Αύξηση της ενασχόλησης της τοπικής κοινωνίας µε τον αθλητισµό µε συνέπεια την 
ευζωία των πολιτών  

• Επιµήκυνση τουριστικής περιόδου και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

• Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε την χρήση των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Προβλεπόµενες πηγές εσόδων και εκτίµηση εσόδων – εξόδων σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας: 

Έσοδα προβλέπονται από τη λειτουργία του  αθλητικού κέντρου: Εκµίσθωση 

εγκαταστάσεων από επαγγελµατικά σωµατεία του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Χρήση από τους κάτοικους της περιοχής. Εκµίσθωση του χώρου για τη διοργάνωση 

αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων. 

Ετησίως προβλέπονται κατά µέσο όροι έσοδα 2.589.695,23€ και έξοδα 701.150,15€.   

Προτεινόµενη µέθοδος εξασφάλισης δανείου ΤΑΑΚ: 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί µέσω ΣΔΙΤ οπότε δεν απαιτούνται εγγυήσεις.  

Ειδικοί Στόχοι του Προγράµµατος που καλύπτει το Έργο: 

Επιλέξτε µεταξύ: (Επιλέγονται µε Χ) 

o Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης 
o Βελτίωση της προσπελασιµότητας  
o βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και της ενεργειακής  
• αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας   Χ 
o επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικών και υποβαθµισµένων περιοχών 
o ανάπτυξη «clusters» υψηλής τεχνολογίας και υποδοµών προστιθέµενης αξίας 
o βελτίωσηδιαχείρισης αστικών αποβλήτων 
• παροχή υποδοµών, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για τις 
παραγωγικές δραστηριότητες  Χ 
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ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΜΕΛΕΤΗ / ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟ 

(Εκπόνηση, Κατάθεση, Έγκριση 

κλπ.) 

Τεχνικό Δελτίο Ένταξης σε Προγράµµατα ΕΕ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ 

Μελέτη Σκοπιµότητας ΥΠΑΡΧΕΙ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & 

Αξιολόγηση 
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ 

ΜΠΕ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ 

Προµελέτες ΥΠΑΡΧΕΙ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ 

Μελέτη εφαρµογής - 

Τεύχη Δηµοπράτησης - 

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας ΕΓΚΡΙΣΗ 

Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

Οικοδοµική Άδεια - 

Άλλες - 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗ 

Απαιτούµενη Έκταση (σε τ.µ.) 100.000 τ.µ. 

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την 

απαιτούµενη έκταση για την υλοποίηση του 

έργου 

(Ναι/Όχι/Μερικώς)  

ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ) 

Εάν ΟΧΙ σηµειώστε τον τρόπο απόκτησης  

(π.χ. Αγορά οικοπέδου / Απαλλοτριώσεις 

Αναδασµός / Άλλος)  

Εάν ΜΕΡΙΚΩΣ σηµειώστε την απαιτούµενη 

περαιτέρω έκταση και τον τρόπο απόκτησης 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(σε €) 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤ’ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ωρίµανση Έργου 500.000,00	  €   

Υλοποίηση Έργου 10.500.000,00	  €   

Συνολικός Προϋπολογισµός 

του έργου 
11.000.000,00	  €   
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ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(σε €) 

ΠΗΓΗ ΑΙΤΗΘΗΣΑ / 

AITOYMENH 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης 

Jessica 

4.400.000,00	  €   

ΠΕΠ Κρήτης    

Τραπεζικός Δανεισµός    

Ιδιωτικά Κεφάλαια (ΣΔΙΤ) 6.600.000,00	  €   

Ίδιοι πόροι ΟΤΑ    

Άλλη 

(……..………………..)συµπλη

ρώνεται από τον αιτούντα 

   

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(σε ηµερολογιακούς µήνες) 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤ’ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ωρίµανση Έργου 6 ΜΗΝΕΣ   

Υλοποίηση Έργου 14 ΜΗΝΕΣ   

Σύνολο 20 ΜΗΝΕΣ   
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