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Annex II – Project Pipeline Table
Eligible JESSICA Projects

1Key

- Project Maturity Assessment:



Index 1: Mature Projects – finalized technical studies and issued licenses, construction period to commence shortly



Index 2: Advanced Projects – technical studies under preparation, licenses under issuance, construction period to commence shortly



Index 3: Projects in Delay – delays in the preparation of technical studies and in the issuance of relevant licenses, construction period to commence in the long-term or not sufficient
Project information
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A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1

Κατασκευή Λουτρικών
εγκαταστάσεων
καινοτόµου
οικολογικού
σχεδιασµού και
ανάπλαση –
διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου
πλαζ Βουλιαγµένης
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Το έργο αφορά την:
•Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης λουοµένων.
•Κατασκευή πρότυπων κτιρίων 200m2
περίπου µε βάση τις αρχές του
βιοκλιµατισµού, όπως
προσανατολισµός, φυσικός
φωτισµός, σκιασµός, φυσικός
αερισµός κτιρίων, κλπ µε
ενσωµάτωση ενεργειακού
σχεδιασµού βάσει των
προδιαγραφών του ευρωπαϊκού
προγράµµατος Greenbuilding σχετικά
µε τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού,
θέρµανσης, φωτισµού, κλπ µε στόχο
την γενικότερη ενεργειακή απόδοση
κτηρίων.
•Αυτονοµία ενεργειακής κάλυψης των
κτιρίων µε την χρήση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, όπως
φωτοβολταϊκά κλπ.
•∆ιαχείριση κατανάλωσης νερού κατά
την λειτουργία, όπως π.χ. µε
συστήµατα µειωµένης κατανάλωσης,
επαναχρησιµοποίησης υγρών
αποβλήτων / λυµάτων, αξιοποίησης
βρόχινου νερού.
•Εξοπλισµός κτιρίων και
περιβάλλοντος χώρου µε φιλικά προς
το περιβάλλον προϊόντα όπως
οικολογικά έπιπλα, ηλεκτρικός
εξοπλισµός χαµηλής κατανάλωσης
ενέργειας, (class A) ηλεκτρονικός
εξοπλισµός υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (energy star).
•∆ιαχείριση και έλεγχος κτιρίων µε
σύστηµα όπως BEMS για τη
διαχείριση ενέργειας BMS για τον

Περιφέρεια Αττικής,
∆ήµος
Βουλιαγµένης
(Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγµένης)
ΕΤΑ ΑΕ

7.500.000 €
(µε Φ.Π.Α)

Σε στάδιο ολοκλήρωσης
είναι η προµελέτη του
έργου.
Αναµένεται η προκήρυξη
του έργου µε την µέθοδο
της µελέτης – κατασκευής
µε διάρκεια υλοποίησης 18
µήνες.

1. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων
µόνιµων κτιριακών
εγκαταστάσεων, που
χωροθετούνται σε υπάρχοντες
εντός της ίδιας έκτασης
ακάλυπτους χώρους,
ισοδύναµης δόµησης µε τα
κατεδαφιζόµενα κτίρια, ήτοι
1.001,05 τ.µ., των οποίων η
µεταολυµπιακή χρήση θα είναι
σύµφωνη µε τις χρήσεις:
αποδυτήρια, χώροι υγιεινής,
αναψυκτήρια και εστιατόρια,
εµπορικά καταστήµατα
µέγιστης επιφάνειας 20 τ.µ., για
την πώληση αποκλειστικών
ειδών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία της ακτής
κολύµβησης, γραφεία
προσωπικού διαχείρισης της
ακτής, χώρους φύλαξης
παιδιών, χώρους παροχής
υγειονοµικών συµβουλών και
υπηρεσιών, ιατρείο, µικρό
γυµναστήριο και βοηθητικούς
χώρους µηχανολογικών
εγκαταστάσεων και
αποθήκευσης.
2. Απαιτείται έγκριση
περιβαλλοντικών όρων (κοινή
απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Ανάπτυξης,
Πολιτισµού και Εµπορικής
Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη
του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας)

Η επισκεψιµότητα της
ακτής τους
καλοκαιρινούς µήνες
αγγίζει τους 10.000
επισκέπτες ηµερησίως τα
Σαββατοκύριακα και της
7.000 επισκέπτες της
καθηµερινές.

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

έλεγχο και µετρήσεις παραµέτρων,
όπως η εσωτερική ποιότητα
ατµόσφαιρας, η θερµοκρασία, ο
φωτισµός κλπ.
•Εξασφάλιση προστασίας και
ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου.
•Υποστηρικτικά έργα για την
παρακολούθηση και ολοκληρωµένη
διαχείριση της παράκτιας ζώνης
(εκβαθύνσεις, διαβρώσεις, θολότητα,
ρεύµατα, παλιρροϊκές στάθµες).
•Καινοτόµες υπηρεσίες
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης
επισκεπτών.
•∆ιαµόρφωση χώρου ελεγχόµενης
στάθµευσης 150 θέσεων.
•Συστήµατα συνολικής διαχείρισης
και ανακύκλωσης απορριµµάτων
•Φύτευση πρασίνου (πχ. αλόφυτη
βλάστηση).
•Αναγκαία υποδοµή για την
πιστοποίηση της ακτής µέσω του
διεθνούς προγράµµατος Γαλάζιες
Σηµαίες.

2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Μελέτη, κατασκευή, συµµετοχή στην
χρηµατοδότηση και λειτουργία των
Μονάδων Επεξεργασίας
Απορριµµάτων (ΜΕΑ) του Ν. Αττικής.

Περιφέρεια Αττικής

370.000.000 €

Εκπονούνται οι τεχνικές
µελέτες και τα τεύχη
δηµοπράτησης

Απαιτείται η έκδοση αδειών
κατασκευής και λειτουργίας
των εγκαταστάσεων

Είναι εφικτή η
δηµοπράτηση τους
εντός 6µήνου

Θα εξασφαλιστεί τµήµα
της χρηµατοδότησης των
έργων από το ΕΣΠΑ

1

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ1

Έσοδα προκύπτουν από την εµπορία
των παράγωγων προϊόντων που
προκύπτουν από την επεξεργασία
των απορριµµάτων (ενέργεια,
κοµπόστ, βιοµηχανικές α’ ύλες).

Ολοκληρωµένη
ανάπλαση του
ακινήτου Ακτής
Αρετσούς και η
ανάδειξή του ως
σηµαντικού
οικοτουριστικού
πόλου.

Η ολοκληρωµένη ανάπλαση του
ακινήτου Ακτής Αρετσούς και η
ανάδειξή του ως σηµαντικού
οικοτουριστικού πόλου, αφορά πιο
συγκεκριµένα, στον εµπλουτισµό και
στην αναβάθµιση των υφιστάµενων
υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη
νέων, µε την εισαγωγή δύο βασικών
στοιχείων, της αειφορίας και της
καινοτοµίας κατά την υλοποίηση των
παρακάτω έργων:
•Ενίσχυσης του πρασίνου,
αναβάθµισης και προσβασιµότητας
αναξιοποίητων κοινόχρηστων χώρων.
•Συντήρησης, αποκατάστασης της
µαρίνας και των υποστηρικτικών
υποδοµών εντός αυτής.
•Η κατασκευή υπόγειου χώρου
στάθµευσης 250 θέσεων.
•Εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης
των παρεχόµενων υπηρεσιών εντός
της Μαρίνας και της Ακτής.
•Αλλαγή χρήσης υπαρχόντων χώρων
και υποδοµών
•Πάρκο µε γήπεδα και περιπατητικές
και ποδηλατικές διαδροµές
•∆ιαµόρφωσης ενός µικρού
εµπορικού κέντρου για την
εξυπηρέτηση τόσο των χρηστών της
µαρίνας όσο και των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής.
•Ανάπτυξης θαλάσσιων
δραστηριοτήτων, όπως η δηµιουργία

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
3

1

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας, Νοµός
Θεσσαλονίκης,
∆ήµος Καλαµαριάς,
∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα
Καλαµαριάς. Σε
περίπτωση
επέκτασης της
Μαρίνας, απαιτείται
χωροθέτηση βάσει
των διατάξεων του
ν.2160/1993
(ΕΤΑ ΑΕ)

Απαιτούνται:
•Η αποτύπωση στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα των παραχωρήσεων
στο ∆ήµο καθώς και του
ιδιοκτησιακού και η εφαρµογή
των τίτλων ενόψει και της ένταξης
στο κτηµατολόγιο (επείγον)
•Καθορισµός Αιγιαλού – παραλίας
•∆ασικό
•Νοµιµοποίηση κτιρίων –
∆ιαπιστωτικές πράξεις
•Ειδικός Κανονισµός λειτουργίας,
Κανονισµός εσωτερικής
Λειτουργίας

10.000.000€
(µε Φ.Π.Α.)

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής
µελέτες:
α) Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης
β) Προκαταρκτική µελέτη

Pending confirmation as per the implementation of the project via the Law «Ν.3389» (PPPs).
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Επιτρεπόµενες χρήσεις
είναι: Ξενοδοχεία
(µέγιστος Σ.∆. Ο.20),
Εµπορικές
∆ραστηριότητες
(µέγιστος Σ.∆. Ο.20),
Κατοικίες (µέγιστος Σ.∆.
Ο.20), Αθλητικές
εγκαταστάσεις και
εναπόθεση σκαφών στην
ξηρά.
Η περιοχή ανήκει
διοικητικά στον ∆ήµο
Καλαµαριάς.

3

A/A

4

5

6

Τίτλος Έργου

Ανάπλαση χώρου
∆.Ε.Θ. Α.Ε.

Νέο Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης

Μελέτη,
Χρηµατοδότηση,
Κατασκευή,
Συντήρηση και
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Περιγραφή Έργου
Κέντρου Ιστιοπλοΐας ή Καταδύσεων,
η διοργάνωση αγώνων, κλπ.
•Υποστηρικτικών για την ενίσχυση
υφιστάµενων πολιτισµικών θεσµών
και εκδηλώσεων και την ανάπτυξη
νέων.
•∆ηµιουργία µητροπολιτικού κέντρου
και αστική ανάπλαση στο κέντρο της
Θεσ/κης.
•∆ιαµόρφωση χώρων πρασίνου και
αναψυχής.
•Κατασκευή χώρων διοργάνωσης
µικρών εκθέσεων και πολιτιστικών
γεγονότων.
•Ανακατασκευές υπαρχόντων κτιρίων
για την προσαρµογή σε νέες χρήσεις.
•Κατασκευή χώρων στάθµευσης.

•∆ηµιουργία υπερτοπικού κέντρου και
αστική ανάπλαση στη Σίνδο.
•Κατασκευή σύγχρονου Εκθεσιακού
Κέντρου εµβαδού > 100.000 m2,
•Κατασκευή χώρων εµπορικών
χρήσεων, ξενοδοχείου µε Σ∆ΙΤ ή
συµβάσεις παραχώρησης.
•Κατασκευή θεµατικών πάρκων,
χώρων στάθµευσης κλπ.

Πρόκειται για τη µελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, λειτουργία και
συντήρηση της Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριµµάτων και το

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
•Νοµός Θεσ/νίκης
∆ήµος Θες/νίκης.
•Το έργο θα
κατασκευαστεί σε
170.000 µ2,
ιδιοκτησίας ∆.Ε.Θ.
•Η χρήση
προβλέπεται στο
νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Θεσ/νικης

> 100.000.000 €
(θα καθορισθεί από τις
οικονοµοτεχνικές µελέτες
)

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
•Νοµός Θεσ/νίκης
∆ήµος ∆έλτα.
•Το έργο θα
κατασκευαστεί σε
600.000 µ2, τµήµα
του Αγροκτήµατος
του ΤΕΙ στην Σίνδο.
•Η χρήση
προβλέπεται στο
νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Θεσ/νίκης
και στο υπό
έγκριση ΓΠΣ
Σίνδου.
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας, Νοµός
Θεσ/νίκης

> 120.000.000 €
(θα καθορισθεί από τις
οικονοµοτεχνικές µελέτες
)

Μελέτες

Απαιτούνται:
•Περιβαλλοντική αδειοδότηση και
έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Έχει γίνει διαγωνισµός για
ανάθεση σε σύµβουλό της
σύνταξης « Φακέλου
Έργου» µε τις
απαραίτητες οικονοµικές
και τεχνικές µελέτες
ωρίµανσης του έργου.

Αναµένεται ύπαρξη
αρχαιολογικών ευρηµάτων.

Απαιτούνται:
•Περιβαλλοντική αδειοδότηση και
έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Έχει γίνει διαγωνισµός για
ανάθεση σε σύµβουλό της
σύνταξης « Φακέλου
Έργου» µε τις
απαραίτητες οικονοµικές
και τεχνικές µελέτες
ωρίµανσης του έργου.

290.400.000 € (πλέον
ΦΠΑ)

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Έχει ολοκληρωθεί η
Προµελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.

∆εν είναι δασική έκταση και δεν
αναµένονται αρχαιολογικά
ευρήµατα.

Απαιτούνται:
η ολοκλήρωση της διαδικασίας
χωροθέτησης (έγκριση ΠΠΕ),
η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων,

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

•Σύµβαση µε
Σύµβουλο : 06.2011
•Μελέτες
χρηµατοοικονοµικές :
10.2011

Ισχυρή πολιτική και
κοινωνική συναίνεση για
το έργο.

•Σύµβαση µε
Σύµβουλο : 06.2011
•Μελέτες
χρηµατοοικονοµικές :
10.2011

Ισχυρή πολιτική και
κοινωνική συναίνεση για
το έργο.

Με εξασφαλισµένη
την χρηµατοδότηση
το έργο εκτιµάται ότι
µπορεί να ξεκινήσει

Η λειτουργία του έργου
χρηµατοδοτείται κατά
50% από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

3

∆εν υπάρχουν
ιδιοκτησιακά
προβλήµατα.

3

∆εν υπάρχουν
ιδιοκτησιακά
προβλήµατα.

3

A/A

7

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Λειτουργία υποδοµών
του Ολοκληρωµένου
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α)
Νοµού Θεσσαλονίκης
µε Σ.∆.Ι.Τ.2

ΧΥΤΥ του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η
διάρκεια της σύµβασης θα είναι 27
έτη (2 έτη κατασκευή και 25
λειτουργίας). Έσοδα προκύπτουν
από την εµπορία των παράγωγων
προϊόντων που προκύπτουν από την
επεξεργασία των απορριµµάτων
(ενέργεια, κοµπόστ, βιοµηχανικές α’
ύλες).

Κατασκευή Υπόγειου
Χώρου Στάθµευσης
Αυτοκινήτων στην
Πλατεία ∆ηµοκρατίας
στην Κατερίνη

Θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη
έκταση του ∆ήµου Κατερίνης 14
στρεµµάτων στο κέντρο της πόλης.
Περιλαµβάνει ανάπλαση του
υπέργειου τµήµατος.
1) Χαρακτηριστικά: Σύµφωνα µε τη
Μελέτη Βιωσιµότητας υπάρχουν τρεις
εναλλακτικές θεωρήσεις της
δυναµικότητας του παρκινγκ (500,
800, 1.000 θέσεις).
2) Κοινωνική / Πολιτική Σκοπιµότητα:
Ολιστική Αντιµετώπιση του
Κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο
της πόλης, Αξιοποίηση ∆ηµοτικής
Περιουσίας, Αναβάθµιση Ποιότητας
Ζωής µε τη δηµιουργία χώρων
πρασίνου και λόγω της Βιοκλιµατικής
διάστασης του Έργου .

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
Νοµός Πιερίας
∆ήµος Κατερίνης
∆ηµοτική Κοινότητα
Κατερίνης (Κέντρο
πόλης)

Πρόκειται για ένα κτηριακό
συγκρότηµα, 450 m² µε δύο
αυτόνοµους χώρους για λειτουργία
mini market και café, σχεδιασµένο να
καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
∆ήµος Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ
Ο.Τ.11

Προϋπολογισµός

Μελέτες
Αναµένονται:
η εκπόνηση της Τεχνικής
Προµελέτης, της Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, και
η έκδοση των
Περιβαλλοντικών Όρων.

Βάση των
ολοκληρωµένων
µελετών, ο
προϋπολογισµός του
έργου διαµορφώνεται:
Υποδοµές
500 Θέσεις: 7.000.000 €
800 Θέσεις: 10.700.000
€
1.000 Θέσεις:
13.200.000 €
Έσοδα Έργου:
500 Θέσεις: 1.000.000 €
800 Θέσεις: 1.500.000 €
1.000 Θέσεις: 2.000.000
€

Ολοκληρωµένες µελέτες:
1) Εγκεκριµένο Γ.Π.Σ.,
2) Μελέτη Βιωσιµότητας,
3) Εγκεκριµένη Χρήση Γης,
4) Κυκλοφοριακή Μελέτη.

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

η έκδοση άδειας κατασκευής και
λειτουργίας της Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριµµάτων

την κατασκευή του σε
2 - 2,5 έτη

Απαιτούνται οι ακόλουθες
Μελέτες:
1) Αρχιτεκτονική Μελέτη
2) Στατική Μελέτη
3) Γεωτεχνική Μελέτη
4) Τεχνικοοικονοµική Μελέτη
5) Τοπική Κυκλοφοριακή Μελέτη
6) Μελέτη Η/Μ
7) Μελέτη Ανάπλασης Υπέργειου
Χώρου

1) Μελέτες: 6 µήνες
2) ∆ηµοπράτηση: 5
µήνες
3) Κατασκευή: 2 έτη

1) Τ∆Ε δεν υπάρχει
2) Η σχετική Μελέτη
Βιωσιµότητας
περιλαµβάνει
χρηµατοοικονοµική
ανάλυση παραγωγής
εσόδων σε βάθος
εικοσαετίας.
Στη Μελέτη
παρουσιάζονται τρία
σενάρια χρηµατοδοτικής
σύνθεσης του κόστους
της επένδυσης για κάθε
περίπτωση
χωρητικότητας θέσεων.

3

Ολοκλήρωση
Μελέτης Χώρου
Στάθµευσης: 2 µήνες
Ολοκλήρωση τευχών
δηµοπράτησης: 1
µήνας

Απαιτείται η εκπόνηση
χρηµατοοικονοµικής
ανάλυσης παραγωγής
εσόδων.

2

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
8

Κατασκευή πρότυπου
βιοκλιµατικού
κτηριακού
συγκροτήµατος
πολλαπλών χρήσεων

2

1.850.000€
(µε ΦΠΑ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής
µελέτες:
Μελέτες Εφαρµογής για το
κτηριακό συγκρότηµα
(αρχιτεκτονικές, στατικές,
Η/Μ, ενεργειακές).

Έκδοση οικοδοµικής αδείας:
Ολοκληρώνεται εντός µηνός

Pending confirmation as per the financing of the project via ROP Central Macedonia.
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A/A

Τίτλος Έργου
µε εφαρµογή
τεχνολογιών ΑΠΕ &
διαµόρφωση
παρακείµενου χώρου
στάθµευσης

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

από φωτοβολταϊκά, αβαθή γεωθερµία
αλλά και τηλεθέρµανση. Θα
κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου µε µη
τοξικά, πιστοποιηµένα υλικά και θα
διαθέτει µηχανικά συστήµατα
µέτρησης και καταγραφής της
ενεργειακής του απόδοσης και της
περιβαλλοντικής του συµπεριφοράς.

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

∆ιάρκεια κατασκευής:
24 µήνες

Έχουν ολοκληρωθεί: Τα
τεύχη δηµοπράτησης για
το κτηριακό συγκρότηµα.
Οι µελέτες για το χώρο
στάθµευσης (αρχιτεκτονικά
– Η/Μ) δεν έχουν ξεκινήσει.

Επίσης περιλαµβάνει τη διαµόρφωση
του παρακείµενου χώρου στάθµευσης
150 θέσεων. Στον εν λόγω χώρο
στάθµευσης επί των στεγάστρων θα
τοποθετηθούν Φ/Β διασυνδεδεµένα
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.

9

Πρότυπο Πάρκο
Αναψυχής
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Αφορά στη δηµιουργία ενός πάρκου
αναψυχής σε µια έκταση 150
στρεµµάτων, στην ανατολική πλευρά
του οικισµού της Ζώνης Ενεργού
Πολεοδοµίας (ΖΕΠ), µια µεγάλη
παρέµβαση που θα αλλάξει
δραµατικά την όψη του οικισµού και
θα βελτιώσει το µικροκλίµα της
περιοχής.
Στόχος τους έργου είναι η
περιβαλλοντική, ποιοτική και
αισθητική αναβάθµιση όλου του
οικισµού της ΖΕΠ, µε την
αποκατάσταση και προστασία της
περιµετρικής ζώνης του οικισµού και
την βελτίωση του µικροκλίµατος της
περιοχής της ΖΕΠ.
Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει:
•Ανάπλαση, εξοµάλυνση των
υφιστάµενων µεγάλων τοπικών
αποθέσεων µπαζών και πρανών,
•∆ιαµόρφωση των πρανών,
αποκαθιστώντας και προστατεύοντας
το αστικό και περιαστικό τοπίο. Κατ’

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
∆ήµος Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικών
αδειών

5.500.000€
(µε ΦΠΑ)

Έχει ολοκληρωθεί η
Αρχιτεκτονική Προµελέτη
µε στοιχεία Οριστικής

Ολοκλήρωση
Μελετών Εφαρµογής:
6 µήνες
∆ιάρκεια κατασκευής:
24 µήνες

Απαιτείται η εκπόνηση
χρηµατοοικονοµικής
ανάλυσης παραγωγής
εσόδων.

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

αυτό τον τρόπο πραγµατοποιείται
οµαλή µετάβαση και εξασφαλίζεται
µία αρµονική σχέση µε το ευρύτερο
περιβάλλον και το τοπίο.
•∆ηµιουργία συνεχούς ζώνης
περιαστικού πρασίνου στο ανατολικό
όριο της ΖΕΠ. Η ζώνη αυτή
µελλοντικά θα παίξει και το ρόλο του
πνεύµονα πρασίνου – αναπνοής.
•Ανατολικότερα, στα διαµορφούµενα
πρανή, χωροθετούνται, σε
κατάλληλες θέσεις, ένας χώρος
στάθµευσης αυτοκινήτων, ένας
µικρός υπαίθριος κινηµατογράφος,
αναψυκτήριο και δύο γήπεδα
ποδοσφαίρου 5Χ5 (τα οποία έχουν
ήδη κατασκευασθεί) και
προβλέπονται οι κατάλληλες
φυτεύσεις.

10

Κέντρο ∆ιάδοσης
Τεχνολογίας
«Technopolis»
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Πρόκειται για ένα διαδραστικό
τεχνοχώρο στον οποίο οι επισκέπτες
θα µπορούν µε τρόπο ψυχαγωγικό να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις
φυσικές επιστήµες. Ένα χώρο
υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής
αξίας µε αλληλεπιδραστικά εκθέµατα
επιστηµονικού και τεχνολογικού
ενδιαφέροντος και στόχος του είναι η
κατανόηση από τον επισκέπτη των
επιστηµονικών και τεχνολογικών
φαινοµένων
∆εν είναι ένα παραδοσιακά δοµηµένο
µουσείο, ή µια προσωρινή έκθεση
τεχνολογίας, αλλά προσφέρει την
αλληλεπίδραση του επισκέπτη µε όλα
τα εκθέµατα µε σκοπό την κατανόηση
του πως και του γιατί από µία
πληθώρα επιστηµονικών και
τεχνολογικών φαινοµένων.
Παρόµοιο έργο αποτελεί η
«Technopolis» του Εθνικού Κέντρου

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
∆ήµος Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ
Κοζάνης
O.T.11

Απαιτείται έκδοση οικοδοµικής
αδείας

9.000.000€
(µε ΦΠΑ)

Έχουν ολοκληρωθεί:
Το Business Plan & η
Μελέτη Σκοπιµότητας:
Τα Τεύχη διαγωνισµού.

Ολοκλήρωση µελετών
εφαρµογής & έκδοση
οικοδοµικής άδειας:
10 µήνες
∆ιάρκεια κατασκευής:
18 µήνες

2

A/A

11

12

13

Τίτλος Έργου

Θερµοκοιτίδα
Καινοτόµων
Επιχειρήσεων

Κατασκευή
Ξενοδοχειακού
Συγκροτήµατος &
Συνεδριακού Κέντρου
στη ΖΕΠ Κοζάνης

Πιλοτικές συνδέσεις
Fiber To The Home
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Περιγραφή Έργου
∆ιάδοσης Τεχνολογίας του Βελγίου
στο Mechelen (Μαλίν), στο οποίο
βασίστηκε και ο σχεδιασµός του εν
λόγω έργου.
Το κτήριο µε δοµηµένη επιφάνεια
~2.200m² θα ανεγερθεί εντός
οικοπέδου 4,5 στρεµµάτων
ιδιοκτησίας ∆ΕΠΕΠΟΚ, στο Ο.Τ.11
της ΖΕΠ Κοζάνης.
Αφορά στη δηµιουργία θερµοκοιτίδας
καινοτόµων επιχειρήσεων εντός
οικοπέδου 2.500m² στο Ο.Τ.11 της
ΖΕΠ Κοζάνης και περιλαµβάνει
•Την κατασκευή κτηριακών
εγκαταστάσεων 1250m² πλήρως
εξοπλισµένου στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ
Κοζάνης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της
∆ΕΠΕΠΟΚ µε δυνατότητα
εξυπηρέτησης έως 10 νέων
επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης.
•Τα απαιτούµενα κεφάλαια κίνησης
για την λειτουργία της θερµοκοιτίδας
για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας.
Αφορά στη κατασκευή ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος δυναµικότητας 220
δωµατίων & συνεδριακού κέντρου
συνολικής δοµηµένης επιφάνειας
~10.000m² σε οικόπεδο εντός του
Ο.Τ.3 της ΖΕΠ Κοζάνης.
Το εν λόγω οικόπεδο 15.000m²,
αποτελεί ιδιοκτησία της ∆ΕΠΕΠΟΚ
και το συγκεκριµένο έργο
συµπεριλαµβάνεται στις
υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τον
ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, την
Σύµβαση ∆ηµοσίου – ∆ΕΠΕΠΟΚ
αλλά και το Στρατηγικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της
Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας
Κοζάνης.
Αφορά στην επέκταση του
ευρυζωνικού δικτύου της ΖΕΠ

Χωροθέτηση

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
∆ήµος Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ
Κοζάνης O.T.11

Προϋπολογισµός

Μελέτες

5.000.000€
(µε ΦΠΑ)

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

20.000.000€
(µε ΦΠΑ)
συµπεριλαµβανοµένου
της αξίας του οικοπέδου

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Απαιτείται έκδοση οικοδοµικής
αδείας

Σύσταση & ίδρυση
εταιρείας διαχείρισης
: 4-6 µήνες
Ολοκλήρωση µελετών
εφαρµογής & έκδοση
οικοδοµικής άδειας: 8
µήνες
∆ιάρκεια κατασκευής:
12 µήνες

2

Απαιτείται έκδοση οικοδοµικής
αδείας

Ολοκλήρωση µελετών
εφαρµογής & έκδοση
οικοδοµικών αδειών:
12 µήνες
∆ιάρκεια κατασκευής:
24 µήνες

2

Έχουν ολοκληρωθεί:
Το Business Plan & η
Μελέτη Σκοπιµότητας:

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
∆ήµος Κοζάνης
Περιοχή ΖΕΠ
Κοζάνης O.T.3

Πλάνο Υλοποίησης

Έχουν ολοκληρωθεί:
Οι χρηµατοοικονοµικές
Μελέτες & το Business
Plan

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας

1.000.000 €

Έχει ολοκληρωθεί το
Business Plan

3

A/A

14

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

στην πόλη της
Κοζάνης µε το
ευρυζωνικό δίκτυο
Οπτικών Ινών της ΖΕΠ
Κοζάνης

Κοζάνης, µέσω του µητροπολιτικού
δικτύου οπτικών ινών (ΜΑΝ) του
∆ήµου Κοζάνης και την παροχή
πιλοτικών συνδέσεων Fiber To The
Home σε οικιακούς καταναλωτές της
πόλης της Κοζάνης.
Οι συνδεδεµένοι χρήστες θα µπορούν
να χρησιµοποιούν της
εγκατεστηµένες στον κεντρικό κόµβο
του δικτύου της ΖΕΠ, ψηφιακές
υπηρεσίες, internet, video on
demand, IPTV και βιντεοτηλεφωνίας.
Η επέκταση του δικτύου της ΖΕΠ
στην πόλη της Κοζάνης, θα
δηµιουργήσει µια σηµαντική
πελατειακή βάση ικανή να
προσελκύσει παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι
οποίοι θα µπορούν να προσφέρουν
τις δικές του υπηρεσίες µέσω της
κοστοστρεφούς ενοικίασης της
υποδοµής του ∆ήµου, στους
συνδεδεµένους χρήστες, µε πολύ
χαµηλές χρεώσεις.
Η στρατηγική της παρέµβασης
στηρίζεται σε τέσσερα (4) κριτήρια
που θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και
αρχές για την λειτουργία του Πάρκου
της ΑΕΒΑΛ. Πρόκειται για κριτήρια
ευαισθησίας, τα οποία αναδεικνύουν
συγχρόνως και τα προβλήµατα που
θέτει το συγκεκριµένο εγχείρηµα :
Οικονοµικά & επιχειρησιακά κριτήρια
που καθορίζουν την αυτοδυναµία και
την βιωσιµότητα του Πάρκου.
Κριτήρια του χειρισµού των χώρων
που σχετίζονται µε την χωροθέτηση
νέων λειτουργιών υψηλών
απαιτήσεων στα προς αναπαλαίωση
κτίρια.
Κοινωνικό κριτήριο, που στοχεύει
στην δηµιουργία νέων θέσεων

ENERGO Αξιοποίηση της
περιοχής της πρώην
βιοµηχανίας ΑΕΒΑΛ &
η «µετάλλαξη» της σε
επιχειρηµατική –
τουριστική ζώνη
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Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

∆ήµος Κοζάνης

(µε ΦΠΑ)

Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας, ∆ήµος
Εορδαίας, ∆.∆.
Πτολεµαΐδας

Ο εκτιµώµενος
συνολικός
προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται στο
ποσό των 45.500.000 €
(µε ΦΠΑ).

Μελέτες

Α) Για κάθε µία από τις
προτεινόµενες
παρεµβάσεις απαιτούνται
οι προµελέτες, καθώς και
οι οριστικές µελέτες µε τα
τεύχη δηµοπράτησης.
Για το Μουσείο Ενέργειας
και Λιγνίτη, ολοκληρώνεται
εντός του Μαρτίου 2011, η
οριστική µελέτη µε τα τεύχη
δηµοπράτησης (έχουν ήδη
εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί
όροι του έργου).
Β) Προγραµµατίζονται
άµεσα οι προµελέτες για τα
υπόλοιπα υποέργα, µιας
και στην παρούσα φάση
οριστικοποιείται ο τρόπος

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Απαιτείται η εκπόνηση
Πολεοδοµικής Μελέτης (Τοπικό
Ρυµοτοµικό) για το σύνολο της
περιοχής παρέµβασης του έργου
Energo.

Πλάνο Υλοποίησης

Μέχρι το καλοκαίρι
του 2011, θα έχουν
ολοκληρωθεί οι
φάκελοι για τη
∆ηµοπράτηση του
έργου «Εθνικό
Μουσείο Ενέργειας
Λιγνίτη». Με την
εύρεση
χρηµατοδότησης, το
έργο µε τη µέθοδο της
Μελέτης-Κατασκευής,
θα είναι έτοιµο για
δηµοπράτηση και
κατασκευή. Το έργο
µπορεί να υλοποιηθεί
σε διάστηµα 18
µηνών (12/2012)

Άλλα Ζητήµατα

Στο πλαίσιο της
εκπόνησης
Μουσειολογικής/
Μουσειογραφικής
Μελέτης για το Μουσείο
Ενέργειας/Λιγνίτη, έχει
αποτυπωθεί ένα
επιχειρηµατικό σχέδιο µε
χρηµατοοικονοµική
ανάλυση (έσοδα/έξοδα).
Σύµφωνα µε την
ανάλυση αυτή,
προβλέπεται η
κερδοφόρα χρήση του
Μουσείου µέσα στην
πρώτη δεκαετία. Το
σενάριο αυτό, γίνεται

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου
εργασίας.
Περιβαλλοντικό κριτήριο, που αφορά
όχι µόνον στην αδρανοποίηση τυχόν
µολυσµένων εδαφών, τόσο στην
άµεση όσο και στην ευρύτερη
περιοχή του Πάρκου, όσο και στην
περιβαλλοντική αναβάθµιση (µέσω
των αναπλάσεων κτιρίων και
περιβάλλοντος χώρου) αυτού.
Η διττή επανάχρηση (η ανάπτυξη
τουριστικών – επιχειρηµατικών µουσειακών χώρων σε συνύπαρξη µε
νέες εργαστηριακές – ερευνητικές
δραστηριότητες) αποτελεί την
κεντρική ιδέα του σχεδιασµού. Αυτή η
ιδέα οδηγεί στον επανασχεδιασµό
των ιστορικών κελυφών, έχοντας ως
δεδοµένη την ανάγκη διατήρησης και
ανάδειξης του όποιου παλιού
µηχανολογικού εξοπλισµού µπορεί να
προβληθεί.
Ο χαρακτήρας του Τεχνολογικού –
Πολιτιστικού (µουσειακού) Πάρκου
της ΑΕΒΑΛ είναι δισυπόστατος :
Επιχειρηµατική ανάπτυξη από την
µια, Πολιτισµός, Εκπαίδευση και
Ψυχαγωγία από την άλλη. Και τα δύο
αυτά στοιχεία θα συνδυάζονται
αρµονικά µε την Έρευνα &
Τεχνολογική Ανάπτυξη που
παράλληλα αναπτύσσονται στον
ευρύτερο χώρο της ΑΕΒΑΛ µε
πρωτοβουλίες του ∆ήµου Εορδαίας.
Οι υπό διαµόρφωση χώροι
στοχεύουν στο να καλύψουν τις
ανάγκες εκπαίδευσης και ανταλλαγής
γνώσεων που εκ των πραγµάτων
προκύπτουν, παρέχοντας τις
υπηρεσίες τους τόσο στους
εγκατεστηµένους στο Πάρκο φορείς,
όσο και στους φορείς της
εκπαίδευσης, της έρευνας και του
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Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες
χρηµατοδότησης αυτών
των προµελετών, έτσι ώστε
να ξεκινήσει άµεσα η
εκπόνησή τους. Υπάρχει
υφιστάµενη Πολεοδοµική
Μελέτη για την Μουσειακή
Ζώνη του Βιοτεχνικού
Πάρκου Πτολεµαΐδας, στο
οποίο θα στεγαστεί το
Μουσείο Ενέργειας και
Λιγνίτη.

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα
ακόµη πιο ελπιδοφόρο,
µιας και οι λοιπές
δράσεις θα
λειτουργήσουν
υποστηρικτικά και
επιπλέον θετικά στην
οµαλή
χρηµατοοικονοµική και
φυσικά βιώσιµη
λειτουργία του όλου
project.

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

A/A

15

Τίτλος Έργου

Μελέτη,
Χρηµατοδότηση,
Κατασκευή,
Συντήρηση και
Λειτουργία υποδοµών
του Ολοκληρωµένου
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α)
Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας µε Σ.∆.Ι.Τ.

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

πολιτισµικού τουρισµού από
ολόκληρη την ∆υτική Μακεδονία.
Η ανάπτυξη δράσεων πολιτισµού,
όπως φεστιβάλ µουσικής , εκθέσεις
και προγράµµατα τύπου «Παιδικού
Μουσείου» (µε µικρούς επισκέπτες),
θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση
του αριθµού των επισκεπτών.
Η εµπλοκή των πολιτών της περιοχής
θα είναι άµεση και θετική. Σε κάθε
βήµα του σχεδιασµού και της
εκτέλεσης των έργων, ο διάλογος µε
την τοπική κοινωνία αποτελεί πυξίδα
που αποτρέπει την αποµάκρυνση
από τις δηλωµένες αρχές και
προθέσεις που έχουν τεθεί για την
ανάδειξη και επανάχρηση του χώρου
της ΑΕΒΑΛ
Πρόκειται για τη µελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, λειτουργία και
συντήρηση της Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριµµάτων και το
ΧΥΤΥ της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και του Σταθµού
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
Κοζάνης και τη λειτουργία και
συντήρηση του υφιστάµενου δικτύου
ΣΜΑ της Περιφέρειας που αποτελείται
από 9 ΣΜΑ. Η διάρκεια της
σύµβασης θα είναι 27 έτη (2 έτη
κατασκευή και 25 λειτουργίας).
Έσοδα προκύπτουν από την εµπορία
των παράγωγων προϊόντων που
προκύπτουν από την επεξεργασία
των απορριµµάτων (ενέργεια,
κοµπόστ, βιοµηχανικές α’ ύλες).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,
ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ,
ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προϋπολογισµός

Μελέτες

116.400.000 € (πλέον
ΦΠΑ)

Οι µελέτες έχουν
ολοκληρωθεί. Έχει
δηµοπρατηθεί η 1η φάση
του διαγωνισµού
(προεπιλογή – καταληκτική
ηµεροµηνία 15/3).
Ετοιµάζονται τα τεύχη
δηµοπράτησης της 2ης
φάσης

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Στα πλαίσια των καθηκόντων του,
ο Ιδιωτικός Φορέας της
Σύµπραξης θα τροποποιήσει τους
υφιστάµενους Περιβαλλοντικούς
Όρους, µε βάση τη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριµµάτων που
θα κατασκευάσει και θα
λειτουργήσει. Απαιτείται η έκδοση
οικοδοµικών αδειών και αδειών
λειτουργίας για τη Μονάδα
Επεξεργασίας και το ΣΜΑ
Κοζάνης

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Η 1η φάση του
διαγωνισµού
ολοκληρώνεται
15/3/2011. Η 2η
φάση αναµένεται να
βγει κατά τον
Αύγουστο του 2011.
Μία εκτίµηση για την
υπογραφή της
σύµβασης και την
έναρξη του έργου
είναι ο Μάρτιος 2012

Η λειτουργία του έργου
χρηµατοδοτείται κατά
50% από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων

2

Το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του
έργου του δεν µπορεί
να καθοριστεί
επακριβώς

Στην οικονοµοτεχνική
µελέτη µε τίτλο
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
16

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
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«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης Ερατεινό ∆ήµος Νέστου

Α’ΦΑΣΗ:
€ 464.850,00
Β’ΦΑΣΗ:
€ 167.140,00
Γ’ΦΑΣΗ:

1.

Έχουν ολοκληρωθεί: Η
Οικονοµοτεχνική
έρευνα διαχείρισης του
βεβαιωµένου
Γεωθερµικού πεδίου

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

ΑΠΟ 19 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν.
ΚΑΒΑΛΑΣ». Σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.
3175 «η διαχείριση του γεωθερµικού
πεδίου περιλαµβάνει το σύνολο των
δραστηριοτήτων, χρήσεων και
εφαρµογών που απαιτεί η
ολοκληρωµένη ορθολογική
αξιοποίησή του για γεωργική,
οικιστική, βιοτεχνική, βιοµηχανική και
ηλεκτροπαραγωγική εκµετάλλευση».

Νοµαρχία Καβάλας

2.373.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:

Μελέτες

2.
€ 3.696.150,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:
€ 70.226.850,00

Χρηµατοοικονοµική
ανάλυση
αναµενόµενων
3.
εσόδων. Ενδεικτικά
το οικονοµικό όφελος
από την
ηλεκτροπαραγωγή µε
4.
20 ώρες λειτουργίας
την ηµέρα για 10 έτη,
συµπεριλαµβανοµένο
υ του κόστους
λειτουργίας/συντήρησ
ης, διαµορφώνεται
5.
για κάθε µία
γεώτρηση σε:
€ 4.197.500,00

6.

17

Εγκατάσταση πλωτών
προβλητών στο
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Περιοχη Α (έργα εξωτερικής
λιµενολεκάνης)

Περιφέρεια
Ανατολικής

6.000.000 €

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Ερατεινού Ν.ΚαβάλαςΑξιοποίηση
Γεωθερµικού πεδίου.
Προµελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Αξιοποίησης του
Γεωθερµικού Πεδίου
Ερατεινού ∆ήµου
Χρυσούπολης.
Έλεγχος της Μηχανικής
και Παραγωγικής
Κατάστασης των
Γεωθερµικών
Γεωτρήσεων.
Σύνταξη Τεχνικής
Έκθεσης Αξιολόγησης
Γεωθερµικού Πεδίου
ευρύτερης περιοχής
∆.∆. Ερατεινού
∆.Χρυσούπολης
Ν.Καβάλας.
Προµελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την
κατασκευή 19
Γεωθερµικών
Γεωτρήσεων ΈρευναςΠαραγωγής στο Γ/Θ
πεδίου Ερατεινού –
Χρυσούπολης.
Εκπόνηση Οριστικών
Μελετών
Εκµετάλλευσης του
Γεωθερµικού πεδίου
Ερατεινού
Χρυσούπολης

1)Οριστική Μελέτη
εγκεκριµένη 2)Εγκεκριµένοι

∆εν απαιτούνται πρόσθετες
αδειοδοτήσεις

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

δεδοµένου ότι
συναρτάται από
πολλές παραµέτρους,
όπως η ταχύτητα µε
την οποία θα
εκτελεστούν οι
γεωτρήσεις και
κυρίως τα
αποτελέσµατα αυτών,
η ταχύτητα
παράδοσης και
εγκατάστασης των
µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής
στην επιφάνεια, η
σύνδεσή τους µε το
δίκτυο, κ.ά.
Σηµειώνεται επίσης
ότι το συγκεκριµένο
έργο θα
πραγµατοποιηθεί
τµηµατικά.
Συγκεκριµένα ανά
δύο (2) γεωτρήσεις
παραγωγής –
επανεισαγωγής θα
εγκαθίστανται
µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής
µέχρι 500 kW.
Εκτιµώµενος χρόνος
για 19 αυτόνοµες
µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής
των 500 kW εκάστη:
48 µήνες.

ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ
ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ 19 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ»,
γίνεται αναφορά στην
Ελληνική Νοµοθεσία που
διέπει την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από
τη γεωθερµία.
Πιο συγκεκριµένα στο Ν.
3851/2010 καθορίζονται
οι τιµές παραγόµενης
ενέργειας (σε
Ευρώ/MWh) από
διάφορες Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και
συγκεκριµένα από
γεωθερµικά πεδία
χαµηλών θερµοκρασιών
(Τ<90οC) όπως
χαρακτηρίστηκαν από
τον Ν. 3175/2003.
Παράλληλα, σύµφωνα µε
το Νόµο 3851/2010
εξαιρούνται από την
υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής από
την Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) οι
γεωθερµικοί σταθµοί µε
εγκατεστηµένη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση του
µισού (0,5) MW.

Το έργο είναι ώριµο
για δηµοπράτηση

Εκπονήθηκε
Τεχνικοοικονοµική

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

1

A/A

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Χωροθέτηση

Κεντρικό Λιµάνι
Καβάλας

Πλωτός κυµατοθραύστης
120µ.,πλωτός προβλήτας
116µ.,πλωτός διάδροµος 116µ
Περιοχή Β (Έργα εσωτερικής
λιµενολεκάνης)
Πλωτός κυµατοθραύστης 80µ.,δύο
πλωτές προβλήτες των 72µ., πλωτός
διάδροµος 63και 54µ
Το έργο θα αυξήσει τις θέσεις
πρόσδεσης των σκαφών αναψυχής
και θα δώσει µεγάλη ώθηση στον
θαλάσσιο τουρισµό

Μακεδονίας και
Θράκης.
Οι προβλήτες θα
τοποθετηθούν µέσα
στο Κεντρικό Λιµάνι
Καβάλας(∆ήµος
Καβάλας, Νοµός
Καβάλας,
Περιφ.Α.Μ.Θ.). Η
χωροθέτηση έχει
γίνει µε την έγκριση
από την Ε.Σ.Α.Λ.
του MASTER PLAN

18

ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 4
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ∆.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Βασικός στόχος του ∆ήµου Ρεθύµνης
είναι η οικονοµική αξιοποίηση του
Ο.Τ. 193 µέσω της δηµιουργίας ενός
Υπόγειου Χώρου Στάθµευσης
οχηµάτων και ενός Κτιρίου
Εµπορικών/Πολιτιστικών Χρήσεων, η
ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου του
οικοπέδου ώστε να είναι κατάλληλος
για υπαίθριες εκδηλώσεις, εκθέσεις
εικαστικών, καθώς και η κατασκευή
∆ηµοτικού Κτιρίου προορισµένο για
τη στέγαση δηµοτικών υπηρεσιών.

Περιφέρεια
Κρήτης
∆ήµος Ρεθύµνης
Η θέση του έργου
βρίσκεται στο Ο.Τ.
193, στο κέντρο της
πόλης του
Ρεθύµνου, και
περικλείεται από τις
οδούς Μοάτσου –
∆ηµητρακάκη –
∆ασκαλάκη –
Λεωφ.
Κουντουριώτη,
συνολικής
εκτάσεως 8.493,63
τ.µ.

12.400,00 € (χωρίς
ΦΠΑ)

Έχουν ολοκληρωθεί:
1. Η τοπογραφική
αποτύπωση.
2.Η γεωτεχνική Μελέτη .
Απαιτούνται:
1. Η ανάθεση προµελέτης,
2. Η οριστική µελέτη και η
µελέτη εφαρµογής για τις
κατηγορίες Αρχιτεκτονικών,
Στατικών, Η/Μ
εγκαταστάσεων και
Συγκοινωνιακών.
Υπάρχει εγκεκριµένη από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε µελέτη
οργάνωσης κυκλοφορίας
και Στάθµευσης στην πόλη
του Ρεθύµνου όπου
προβλέπεται χώρος
στάθµευσης στο
συγκεκριµένο οικόπεδο.

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας και περιβαλλοντικής
αδειοδότησης,
Έχει ληφθεί η έγκριση από το
Υπουργείο Πολιτισµού
Έχουν καθοριστεί οι οικοδοµικές
και ρυµοτοµικές γραµµές και οι
όροι δόµησης του οικοπέδου και
έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης
από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας
Κρήτης.
Υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας του
Ο.Τ. 193 που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί το έργο και δεν
απαιτούνται απαλλοτριώσεις

Για τη δηµοπράτηση
του έργου και την
ανάδειξη του
αναδόχου
απαιτούνται περίπου
6 µήνες χωρίς να
υπολογίζεται ο
χρόνος για εξέταση
τυχόν ενστάσεων.
Για την κατασκευή
του έργου
απαιτούνται 24
µήνες.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Ρεθύµνου µε
την υπ αριθµό 380/16-62010 ενέκρινε τα τεύχη
δηµοπράτησης και
καθόρισε τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου
ΜΕΛΕΤΗ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 193 ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

2

19

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός
κτηριακού συγκροτήµατος (5 κτήρια,
3 εκ των οποίων στην Α φάση τους,
χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ)

Περιφέρεια
Κρήτης
∆ήµος Ηρακλείου
Το ΠΣΚΗ βρίσκεται

Α’ΦΑΣΗ : Ο
Προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται σε
42.000.000€.

Α’ ΦΑΣΗ
Έχει εκπονηθεί το σύνολο
των απαιτούµενων µελετών

Όλα τα ζητήµατα αδειοδοτήσεων
έχουν λυθεί,

Η Α’ Φάση του έργου
κατασκευάζεται.
Η Β’ Φάση του έργου
πρόκειται να

Η εξέλιξη του έργου
βρίσκεται σε ιδιότυπη
«στασιµότητα» εξαιτίας
της έλλειψης πόρων για

3

Περιβαλλοντικοί Όροι
3)Εγκεκριµένα τεύχη
∆ηµοπράτησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Περιγραφή Έργου

Ωριµότητας

Μελέτη Σκοπιµότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
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A/A

Τίτλος Έργου
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Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

συνολικής επιφανείας 23.175τ.µ. Το
πολυόροφο κτήριο αποτελείται από :
1.Μία κεντρική αίθουσα διαφόρων
χρήσεων, χωρητικότητας 801 θέσεων
(πλατεία, θεωρεία και µπαλκόνι),
2.Μία αίθουσα συναυλιών,
χωρητικότητας 237 θέσεων (πλατεία
και µπαλκόνι)
3.Ένα µικρό θέατρο, χωρητικότητας
151 θέσεων
4.Ένα µεσαίου µεγέθους δωµάτιο για
διάφορες χρήσεις, µε µετακινήσιµα
καθίσµατα και χωρητικότητα 175 έως
250 θέσεων,
5.Χώρους για διάφορες περιστάσεις,
ευέλικτης χρήσης, µε µετακινήσιµα
καθίσµατα και µε χωρητικότητα 230
θέσεων,
6.Εκθεσιακούς χώρους,
7.∆ιοικητικά Γραφεία του ΠΣΚΗ,
8.Χώρους εστιατορίων και
ψυχαγωγίας, καταστήµατα και
εργαστήρια,
9.Χώρο Στάθµευσης (µε 4 υπόγεια
επίπεδα χωρητικότητας 219 θέσεων)
Το ΠΣΚΗ θα περιλαµβάνει επίσης µια
κεντρική πλατεία και ένα ηµίυπαίθριο χώρο (Forum).
Προβλέπονται µέτρα εξοικονόµησης
ενέργειας, καθώς και σύστηµα
ανάκτησης γεωθερµικής ενέργειας.
Ο εξοπλισµός και οι απαραίτητες
µηχανολογικές και ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις (θέρµανση,
κλιµατισµός, πυροπροστασία,
σύστηµα µετάφρασης, ηχητικός
εξοπλισµός, προβολείς, φωτισµός για
τις εκθέσεις, εξοπλισµός Η/Υ και
εξοπλισµός των διοικητικών
γραφείων) αποτελούν επίσης µέρος
του Έργου

στο Ο.Τ. 298/310
της πόλης του
Ηρακλείου που
οριοθετείται από τις
οδούς Ν.
Πλαστήρα,
Ρωµανού,
Σπιναλόγκας και
Γιαννίκου εντός της
παλαιάς πόλης του
Ηρακλείου και
κατασκευάζεται µε
την Άδεια
Οικοδοµής που έχει
εκδοθεί.

Σύµφωνα µε την αρχική
σύµβαση (12-04-2006),
η δαπάνη ανήρχετο σε
26.394.291,99 €
Σύµφωνα µε τον 3ο
εγκεκριµένο ΑΠΕ, η
δαπάνη είναι
29.847.695,47 €
Β’ΦΑΣΗ: Συντάσσονται
τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης
της Β’ Φάσης
«Ολοκλήρωση
Πολιτιστικού και
Συνεδριακού Κέντρου
Ηρακλείου Κρήτης –
Κατασκευή Ειδικού
Θεατρολογικού και
Γενικού Εξοπλισµού»,
προϋπολογισµού
21.400.000 €
(µε ΦΠΑ)

για την έκδοση της Άδειας
Οικοδοµής και την
κατασκευή του έργου.
Β’ ΦΑΣΗ
Έχουν εκπονηθεί οι
ακόλουθες προµελέτες :
α) Αρχιτεκτονική
Προµελέτη (Οικοδοµικών
Εργασιών Ειδικού
Θεατρολογικού
Εξοπλισµού και Εργασιών
Γενικού Εξοπλισµού)
β) Προµελέτη
Ηλεκτροµηχανολογικών
Εργασιών
γ) Ακουστική Προµελέτη
δ) Προµελέτη Θεατρικών
Συστηµάτων (Τεχνική
Σκηνής – Θεατρικού
Φωτισµού –
Οπτικοακουστικών
Συστηµάτων)

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης
δηµοπρατηθεί εντός
του 2011 µε
προβλεπόµενο χρόνο
περαίωσης της
κατασκευής ένα (1)
έτος από την
ηµεροµηνία της
σύµβασης.

Άλλα Ζητήµατα
τη χρηµατοδότησή του.

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

20

ΤΕΧΝΟΠΑΡΚΟ –
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ/
ΕΛΚΕΘΕΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ

Το Τεχνοπάρκο του Θαλασσόκοσµου
είναι ένα Πάρκο Επιστήµης Έρευνας
&Τεχνολογίας ,Ερµηνείας &
Επικοινωνίας της επιστήµης,
Εκπαίδευσης ,Εορτής, των
Θαλάσσιων Επιστηµών και
Τεχνολογιών και αποτελεί συνέχεια
του χώρου έκθεσης του Ενυδρείου
Κρήτης και των υποδοµών του
ερευνητικού ινστιτούτου
ιχθυοκαλλιεργειών .Στο χώρο αυτό θα
δεσπόζει υπαίθρια δεξαµενή εµβαδού
375 m2 και ύψους 4m 1.500.000 Lt
θαλασσινού νερού. Το Τεχνοπάρκο
θα αφορά πέντε από τις πιο
υποσχόµενες θεµατικές του
µέλλοντος:
1.Τους ζωντανούς οργανισµούς στην
Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο ζωής
τους και τη θέση του ανθρώπου στη
διαχείρισή τους, από τη συγκοµιδή
έως την εκµετάλλευση, από την
υπεραλίευση έως την προστασία.
2.Τα φαινόµενα και τους φυσικούς
και χηµικούς θαλάσσιους πόρους
που συνδέονται µε τα υδρολογικά,
γεωλογικά, ηλιακά και αιολικά
στοιχεία.
3.Τις µελλοντικές ανάγκες του
κόσµου, κυρίως της Ελλάδας, σε
Ενέργεια, ιδίως Υδρογονάνθρακες,
στις οποίες η θάλασσα θα προσφέρει
µια σηµαντική οικονοµική απάντηση
µέσω του ηλιακού ή του αιολικού
συστήµατος.
4.Τις βιοτεχνολογίες, αυτές τις
επιστήµες υψηλής τεχνολογίας που
όµως δεν είναι γνωστές, οι οποίες θα
προσφέρουν λύσεις στην υγεία και

Περιφέρεια Κρήτης
∆ήµος Χερσονήσου
Πρώην Αµερικανική
Βάση Γουρνών.
Η προτεινόµενη
υποδοµή αφορά
χρήση η οποία
προβλέπεται στο
συγκεκριµένο χώρο
(ΠΑΒΓ) από
εγκεκριµένο
ΣΧΟΟΑΠ του
πρώην ∆ήµου
Γουβών.
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Προϋπολογισµός

6.000.000 €

Μελέτες

Έχουν Ολοκληρωθεί:
η Γεωτεχνική Μελέτη
Υπεδάφους,
η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
Υπό ανάθεση:
Οριστική-Εφαρµογής
Αρχιτεκτονική Μελέτη,
Οριστική–Εφαρµογής
Στατική Μελέτη,
Οριστική-εφαρµογής Η/Μ
Μελέτη και τα Τεύχη
∆ηµοπράτησης,
Αρχιτεκτονική, Στατική,
Η/Μ.

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Έχουν ληφθεί οι ακόλουθες
εγκρίσεις:
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ,
Βεβαίωση-άδεια ∆/νσης ∆ασών
Περιφέρειας Κρήτης,
Βεβαίωση-άδεια ∆/νσης
Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχ/των ,
Έγκριση για επέκταση
Υφιστάµενου Τοπικού
Ρυµοτοµικού για το οικόπεδο που
έχει παραχωρηθεί στο ΕΛΚΕΘΕ
από την ΚΕ∆ - Κατάθεση
αιτήµατος στην Περιφέρεια Κρήτης
και
Έγκριση Μελετών και Τευχών
∆ηµοπράτησης.
Απαιτείται η έκδοση Οικοδοµικής
Άδειας

Πλάνο Υλοποίησης

Έγκριση για
επέκταση
Υφιστάµενου
Τοπικού Ρυµοτοµικού
-31-03-2011.
Ολοκλήρωση των
απαιτούµενων
Μελετών
30.05.2011
Έγκριση Μελετών και
Τευχών
∆ηµοπράτησης από
ΓΓΕΤ
30.06.2011

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

την ποιότητα ζωής της
ανθρωπότητας.
5.Τις παραγωγικές δυνατότητες
µετριασµού του CO2 οι οποίες
συνδέονται µε τη θάλασσα, ιδίως
εκείνες που συνδέονται µε ανθρακικά
και διττανθρακικά ενδιάµεσα ζωής.
6.Τον σχεδιασµό και ανάπτυξη
υποθαλάσσιων πάρκων .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
21

22

23

24

Αποκατάσταση και
επανάχρηση του
κινηµατοθέατρου REX
(ιδιοκτησίας ΚΕ∆)

Αποκατάσταση – επανάχρηση
αργούντος ακινήτου εντός αστικού
ιστού, µε πολιτιστικές και εµπορικές
χρήσεις

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Λιµάνι Χίου, ∆ήµος
Χίου

3.000.000 €

Ανάπλαση περιοχής
παλαιάς Λαχαναγοράς
µε:
∆ηµιουργία υπόγειου
χώρου στάθµευσης
στο οικόπεδο της
Παλαιάς
Λαχαναγοράς,
∆ιαµόρφωση µικρής
πλατείας,
Αναπαλαίωση των
δηµοτικών κτιρίων που
βρίσκονται βόρεια του
χώρου
Αποκατάσταση και
ανάδειξη δηµοτικού
κτιρίου στον Κάµπο
και των
παραδοσιακών
στοιχείων του
περιβάλλοντος χώρου
και λειτουργία του ως
Μουσείο Κάµπου
Οθωµανικό ξενοδοχείο

Αστική Ανάπλαση και δηµιουργία
κοινόχρηστων και εµπορικών χώρων

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Πόλη Χίου, ∆ήµος
Χίου,

2.138.160 €
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Έχουν εκπονηθεί
κτιριολογικές και στατικές
µελέτες

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
αδείας (υπάρχει η έγκριση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας)

Η Κτηµατική
Υπηρεσία του
∆ηµοσίου το έχει
παραχωρήσει στο
∆ήµο Χίου.
Απαιτούνται 36 µήνες
από την έκδοση των
αδειών.
24 µήνες

Έχει παραχωρηθεί στον
∆ήµο Χίου απαιτείται η
σύσταση φορέα
υλοποίησης –
λειτουργίας.

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
αδείας Ιδιοκτησία του ∆ήµου

36 µήνες από την
έκδοση της άδειας.

Πιθανοί Φ.Υ.:
∆ήµος /Παραχώρηση
χρήσεων σε Ιδιώτες
/Φιλοπρόοδος Όµιλος
Κάµπου

2

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:

Απαιτείται η

Απαιτείται δηµιουργία

3

Απαιτείται:
η έκδοση οικοδοµικής αδείας,
η τροποποίηση πολεοδοµικών
όρων

2

2

Έχουν εκπονηθεί οι
µελέτες ανάπλασης

Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου
και των παραδοσιακών στοιχείων του
περιβάλλοντος χώρου για τη
δηµιουργία Μουσείου Κάµπου.
∆ηµιουργία:
Μουσείου
Χώρων εκδηλώσεων
Εµπορικών Χρήσεων
Ψυχαγωγία/εστίαση
Αποκατάσταση υπάρχοντος

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Οικισµός Κάµπου,
∆ήµος Χίου,

1.000.000 €

Περιφέρεια

9.500.000 €

Β.

Έχουν εκπονηθεί
κτιριολογικές και στατικές
µελέτες

Για το έργο απαιτούνται οι

A/A

25

26

27

28

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Σάρλιτζα –
Αποκατάσταση και
παραγωγική
λειτουργία

χαρακτηρισµένου ως διατηρητέου,
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου
της ύστερης Οθωµανικής Περιόδου.
Ενός από τα πρώτα παραθαλάσσια
τουριστικά θέρετρα της Μεσόγειου
(τέλη 19ου αιώνα). Το οποίο είναι
εγκαταλελειµµένο και ανήκει σήµερα
στην ΕΤΑ.

Αιγαίου
Παραλία Θερµής,
∆ήµος Θερµής,
Λέσβος

Αξιοποίηση του
κτήµατος «Βότση»,
(ιδιοκτησίας του
∆ήµου Μυτιλήνης) για
χρήσεις ήπιας
τουριστικής ανάπτυξης

Αξιοποίηση κτήµατος Βότση.
∆ηµιουργία ‘πράσινων’ καταλυµάτων
µε παράλληλη αξιοποίηση του
Αιολικού πάρκου και των φυσικών
πλουτοπαραγωγικών πόρων της
περιοχής Αµαλής – Κρατήγου

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Αγριλιά Κρατήγου,
∆ήµος Μυτιλήνης,
Λέσβος

∆ηµιουργία
πολυχώρου
πολιτισµού στο παλιό
οικόπεδο της ∆ΕΗ
δίπλα στο σηµερινό
∆ηµαρχείο3
Αξιοποίηση
γεωθερµίας µέσω της
προσέλκυσης
ιδιωτικών κεφαλαίων
για την υλοποίηση
σύγχρονου
θερµαλιστικού κέντρου
στα Θέρµα του Κόλπου
Γέρας καθώς και τη
δηµιουργία
ξενοδοχειακής
µονάδας
Αξιοποίηση παλιού
βιοµηχανικού κτιρίου
«Καλαµάρη» µε τη

Ανάπλαση κτιριακών εγκαταστάσεων

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
∆ήµος Μυτιλήνης,
Λέσβος

2.500.000 €

Κατασκευή τουριστικών
εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακή
µονάδα και µονάδα θερµαλισµού

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Κόλπος Γέρας,
∆ήµος Μυτιλήνης

4.000.000 €

Ανακαίνιση – αξιοποίηση αργούντων
βιοµηχανικών χώρων. ∆ηµιουργία
εµπορικών χώρων και χώρων

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Πόλη Μυτιλήνης,

10.000.000 €

3

3.000.000 €

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.
Περιβαλλοντική.
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Κυκλοφοριακή (κόµβος
σύνδεσης)

Οικοδοµική άδεια,
Έγκριση αρχαιολογικής
υπηρεσίας,
Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
Πιθανή τροποποίηση
πολεοδοµικού διατάγµατος

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.
Περιβαλλοντική.
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Κυκλοφοριακή (κόµβος
σύνδεσης)
Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου και
συνδέσεων.

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια,
Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.
Περιβαλλοντική.
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Κυκλοφοριακή (κόµβος
σύνδεσης)

Pending confirmation on the exact ownership status.
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Μελέτες

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.

Πλάνο Υλοποίησης
παραχώρηση της Γης
από την ΕΤΑ προς
τον φορέα
υλοποίησης του
έργου.
Απαιτείται η
εκπόνηση των
αναφερόµενων
µελετών / αδειών
> 3ετών
Απαιτείται η
εκπόνηση των
αναφερόµενων
µελετών / αδειών

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
που θα αναλάβει το έργο
και τη µελέτη
σκοπιµότητας του έργου.

Απαιτείται δηµιουργία
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
που θα αναλάβει το έργο
και τη µελέτη
σκοπιµότητας του έργου.

3

Απαιτείται δηµιουργία
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
που θα αναλάβει το έργο
και µελέτη σκοπιµότητας
του έργου.

3

Απαιτείται δηµιουργία
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
που θα αναλάβει το έργο
και µελέτη σκοπιµότητας
του έργου.

3

Απαιτείται δηµιουργία
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
που θα αναλάβει το έργο

3

60 µήνες

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια
Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
Άδεια εκµετάλλευσης θερµών
πηγών
Πιθανά τροποποίηση
πολεοδοµικού διατάγµατος

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια

Απαιτείται η
εκπόνηση των
αναφερόµενων
µελετών / αδειών
36 µήνες
60 µήνες από την
έκδοση των αδειών

48 µήνες από την
έκδοση των αδειών

A/A

Τίτλος Έργου

29

δηµιουργία και
κατασκευή ∆ηµαρχείου
και άλλες χρήσεις
εµπορικού και
πολιτιστικού
χαρακτήρα
Ανάπλαση του κτιρίου
των Φιλανθρωπικών
Καταστηµάτων στη
Πλατεία Αγίου
Θεράποντα µε την
προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων

30

31

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

εξυπηρέτησης του πολίτη

∆ήµος Μυτιλήνης

Ανάπλαση του κτιρίου των
Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Πόλη Μυτιλήνης,
∆ήµος Μυτιλήνης

3.000.000 €

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
∆ήµος Μυτιλήνης

3.000.000 €

∆ηµιουργία
συστήµατος
ανακύκλωσης και
δηµιουργία ΧΥΤ
Αδρανών και κέντρου
διαλογής
ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων (Κ∆Α)

∆ηµιουργία συστήµατος
ανακύκλωσης απορριµµάτων για το
∆ήµο Μυτιλήνης.

Αξιοποίηση
συγκροτήµατος
κτιρίων ΕΑΣ Λήµνου
(παλαιό εκκοκκιστήριο,
µεγάλη τριγωνική
αποθήκη, κτίριο
πυροσβεστικής)

Πλήρης ανακαίνιση - αποκατάσταση
κτιρίων και αξιοποίηση
επαναχρησιµοποίηση των χώρων σε
εµπορικές χρήσεις, υποδοµές
πολιτισµού, ψυχαγωγίας και
εγκατάσταση υπηρεσιών του
δηµόσιου ή και του ιδιωτικού τοµέα.

Μελέτες

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

και µελέτη σκοπιµότητας
του έργου.

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια

24 µήνες από την
έκδοση των αδειών

Απαιτείται µελέτη
σκοπιµότητας του έργου.

2

Απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί:
Οικοδοµική άδεια,
Σύσταση - αδειοδότηση φορέα
εναλλακτικής διαχείρισης,
Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.

Απαιτείται η
εκπόνηση
ολοκληρωµένου
Σχεδίου
Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης
24 µήνες από την
εκπόνηση των
µελετών
48 µήνες

Σύσταση φορέα
εναλλακτικής διαχείρισης
απορριµµάτων

2

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Στατική και Κτιριολογική.

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Περιβαλλοντική,
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου,
Κυκλοφοριακή (κόµβος
σύνδεσης).

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Μύρινα, ∆ήµος
Λήµνου

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

2.000.000 €

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας

3

Κτιριακή (αρχιτεκτονική,
διαρρύθµισης, Η/Μ,
υδραυλικών)
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

32

Αξιοποίηση δηµοτικής
έκτασης περιοχής
θερµοπηγών Ηφαίστου
για τη δηµιουργία
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∆ηµιουργία κέντρου αποθεραπείας,
αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας.
∆ηµιουργία µονάδας τεχνητού
νεφρού.

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Μύρινα, ∆ήµος
Λήµνου

5.000.000 €

Εκπονείται ειδική µελέτη
για τη δηµιουργία
Μουσείου Βάµβακος
Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας

Κτιριακή (αρχιτεκτονική,

Άδεια χρήσης ιαµατικών πηγών

24 µήνες

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

επενδύσεων
τουρισµού υγείας
(µονάδα τεχνητού
νεφρού, κέντρο
αποκατάστασης, κ.λ.π.

33

34

35

36

37

∆ηµιουργία
Οικολογικού Κάµπινγκ
στο Κέρος

Ξενοδοχειακό
Συγκρότηµα
Επιπλωµένων
∆ιαµερισµάτων στη
Θέση Παρανησιά
Ανέγερση
Ξενοδοχειακής
µονάδας και
δηµιουργία
εγκαταστάσεων
τουρισµού και
αναψυχής στο Κόλπο
του Μούδρου
∆ηµιουργία εκθετηρίου
των τοπικών
προϊόντων στο χώρο
των παλιών ταβερνών
και αποθηκών µε τις
κατάλληλες
παρεµβάσεις και
αναπλάσεις των
χώρων, καθώς και
στην υπό ανέγερση
λαϊκή αγορά
Ανακατασκευή
«Ξενία» Σάµου
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Μελέτες
διαρρύθµισης, Η/Μ,
υδραυλικών)

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Απαιτείται η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή οικολογικού Κάµπινγκ στη
θέση Κέρος, Λήµνου.

Κατασκευή Ξενοδοχειακού
Συγκροτήµατος Επιπλωµένων
∆ιαµερισµάτων στη Θέση Παρανησιά
και ανάπτυξη κέντρου ιαµατικού
τουρισµού.
Ανέγερση Ξενοδοχειακής µονάδας
υψηλού τουριστικού επιπέδου σε
έκταση 130.000 m2 και δηµιουργία
εγκαταστάσεων τουρισµού και
αναψυχής στην παραθαλάσσια
περιοχή «Νέο Αλιευτικό Καταφύγιο»,
στο λιµάνι του Μούδρου, ιδιοκτησίας
της ΚΕ∆, σε έκταση 25.000 m2 (25
στρ.) περίπου.
Ανάπλαση του κτιριακού δυναµικού
στο χώρο µετεγκατάστασης του νέου
λιµανιού προς το Μαλαγάρι και
επαναχρησιµοποίηση των
εγκαταλειµµένων χώρων και κτιρίων,
περιλαµβανοµένης της
απορρύπανσης των εδαφών

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Κέρος, ∆ήµος
Λήµνου

3.990.000 €

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Παρανησιά, ∆ήµος
Λήµνου

6.897.375 €

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Κόλπος Μούδρου,
∆ήµος Λήµνου

57.343.870 €

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Μαλαγάρι Σάµου,
∆ήµος Σάµου

1.200.000 €

Περιβαλλοντική µελέτη
Απαιτείται: περιβαλλοντική
µελέτη,
µελέτη κατασκευής και
µελέτη ύδρευσης αποχέτευσης
Απαιτείται: περιβαλλοντική
µελέτη,
µελέτη κατασκευής και
µελέτη ύδρευσης αποχέτευσης

Απαιτείται: περιβαλλοντική
µελέτη,
µελέτη κατασκευής και
µελέτη ύδρευσης αποχέτευσης

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:

12 µήνες

2

18 µήνες

2

20 µήνες

2

Απαιτείται µόνο η έκδοση
οικοδοµικής άδειας.

30 µήνες

2

Απαιτείται η έγκριση κατεδάφισης
από τη Πολεοδοµία του ∆ήµου και
η έκδοση οικοδοµικής αδείας.

Εξαρτάται από την
ΚΕ∆ και τους
ρυθµούς της

Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας
Απαιτείται η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας
Απαιτείται η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας
Απαιτείται η έκδοση απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Κτιριακή (αρχιτεκτονική,
διαρρύθµισης, Η/Μ,
υδραυλικών)
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

Κατεδάφιση και κατασκευή νέου
κτιρίου διαστάσεων 20µ x 20µ για τη
στέγαση καταστηµάτων και
γραφείων

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Σάµος, ∆ήµος
Σάµου

1.500.000 €

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Πλήρης κτιριακή
(αρχιτεκτονική, στατική,

Απαιτείται συµφωνία του
∆ήµου µε την ΕΤΑ/ΚΕ∆
στο σχέδιο αξιοποίησης
του Ξενία σε σχέση µε
την κατεδάφιση του

3

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Μελέτες

Πλάνο Υλοποίησης

Η/Μ, υδραυλικών)

Αξιοποίηση Αποθηκών
Παλιού Τελωνείου
(Ιδιοκτησία Λ.Τ.) και
άλλες ανταποδοτικές
αστικές παρεµβάσεις
στο Καρλόβασι

Αξιοποίηση αποθηκών παλιού
τελωνίου και δηµιουργία εµπορικών
χρήσεων. Οι εργασίες θα περιλάβουν
γενική ανακαίνιση, αποκατάσταση
κτιρίων που θα περιλαµβάνει στατική
ενίσχυση, σοβατίσµατα, βαψίµατα,
κουφώµατα, υδραυλικές
εγκαταστάσεις, Η/Μ, προσβάσεις
εισόδου κλπ. Εξοπλισµός του κέντρου
µε έπιπλα.

Περιφέρεια Β.
Αιγαίου
Λιµάνι
Καρλοβάσου,
∆ήµος Σάµου

800.000 €

Απαιτείται η σύνταξη
Γενικού Σχεδίου (master
plan) συναφές µε τις
εµπορικές χρήσεις του
λιµένα.

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

υπάρχοντος κτιρίου, τις
χρήσεις και τους όρους
δόµησης.
Πρέπει να γίνει
διαγωνισµός
παραχώρησης από
ΕΤΑ/ΚΕ∆

∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

38

Άλλα Ζητήµατα

Απαιτείται άδεια (επισκευών)

36 µήνες

2

Για το έργο απαιτούνται οι
τεχνικές µελέτες:
Κτιριακή (αρχιτεκτονική,
διαρρύθµισης, Η/Μ,
υδραυλικών)
∆ιαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
39

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εκθεσιακός χώρος περί τα 9.000 τ.µ.
µε όλες τις Υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις και χώρο στάθµευσης
περί τα 500 αυτοκίνητα.

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Λόφος Μεζούρλου
– ΒΙΟΠΟΛΗ ,
∆ήµος Λαρισαίων

12.000.000 €

Υπάρχει προέγκριση
χωροθέτησης

Έτοιµες οριστικές µελέτες
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∆ιερευνάται το ζήτηµα
της χρηµατοδότησης και
πιθανή δυνατότητα
µερικής ενίσχυσης µέσω
του Αναπτυξιακού Νόµου
Υπάρχει κατ’ αρχήν
συµφωνία συνεργασίας
µε το Επιµελητήριο
Λάρισας.
Το έργο γειτνιάζει και
µπορεί να λειτουργήσει
συνδιασµένα µε το
συγκρότηµα του γηπέδου
της ΑΕΛ FC ARENA, και
µε το εκεί εµπορικό
κέντρο και τον αθλητικό
ξενώνα. Σε άµεση
γειτνίαση είναι και το

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Περιφ. Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Λάρισας
καθώς και το ∆ιαχρονικό
Μουσείο µε έναρξη
λειτουργίας το 2012

40

41

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ -Β'
Φάση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΥ
ΟΣΕ

Κτίριο συνολικής δόµησης 4.531 µ2,
µε ισόγειο και 3 ορόφους. Κατασκευή
σκηνής και πλατείας θεάτρου 630
θέσεων. Εξώστες, foyer, καµαρίνια,
βοηθητικοί χώροι, χώροι γραφείων
και Η/Μ
Ανάπτυξη εµπορικών και διοικητικών
χρήσεων,
Προαστιακός

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Πολεοδοµικό
Κέντρο, ∆ήµος
Λαρισαίων

16.000.000 €
Φ.Π.Α.)

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Σταθµοί ΟΣΕ
∆ήµοΙ Λαρισαίων Βόλου

40.000.000 € 120.000.000 €

(µε
Έχει υποβληθεί η µελέτη
εφαρµογής.

Αναµένονται:
Tεχνικές µελέτες από την
ΕΡΓΟΣΕ

Έχουν παραληφθεί όλες οι
εγκρίσεις κατά τη διάρκεια της Α'
φάσης. Έχει εκδοθεί η οικοδοµική
άδεια.

Θα χρειαστούν πολεοδοµικές
ρυθµίσεις

1

Απροσδιόριστο

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
42

43

Αξιοποίηση Ακινήτου
∆ηµοτικής Αγοράς

«∆ιπλή» ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ (∆ΑΚ) σε
συνδυασµό µε τη
µεταφορά –και
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ στη θέση
«ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»
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Κατασκευή Υπόγειου Χώρου
Στάθµευσης 178 θέσεων σε 7.220
µ2, ανεπτυγµένου σε 4 ορόφους σε
συνδυασµό µε αξιοποίηση ισόγειων
καταστηµάτων 1.605 µ2 και
δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων
και Πλατείας σε έκταση 1.250 µ2
Κατασκευή αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων 300 περίπου µ2
1.Ανάπλαση περιοχής σηµερινού
∆ηµοτικού Σταδίου (∆ΑΚ):
Κατασκευή χώρων στάθµευσης
10.500 µ2
Κατασκευή χώρου πολιτιστικών
εκδηλώσεων 1.500 µ2
∆ηµιουργία χώρου πρασίνου
αναψυχής 12.000 µ2
2.Μεταφορά του ∆ΑΚ σε γήπεδο
ιδιοκτησίας του ∆ήµου στη θέση
«ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»:
κατασκευή νέου σύγχρονου
∆ηµοτικού Σταδίου (κερκίδες 5.000
θέσεων 3.500 µ2, φωτισµού, χώρων
φιλοξενίας –προετοιµασίας αθλητών
κ.λπ.)

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λαµιέων

13.899.000 €

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λαµιέων

19.200.000 €

3
Έχουν ολοκληρωθεί:
Επενδυτικό σχέδιο µε
ύπαρξη µελετών
(εγκεκριµένων προµελετών,
µελετών µε αναλυτική
τεκµηρίωση κόστους),
αδειοδοτήσεων, κ.λπ.)
3

Έχουν ολοκληρωθεί:
Επενδυτικό σχέδιο µε
ύπαρξη προµελετών ή/και
επιχειρησιακών σχεδίων,
µελετών κόστους-ωφέλειας
κ.λπ.

A/A

Τίτλος Έργου

44

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ

45

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ–
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ

46

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
YΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
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Περιγραφή Έργου
Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου
40.000 µ2
Κατασκευή υπαιθρίου χώρου
στάθµευσης 6.300 µ2
Κατασκευή χώρου στάθµευσης 87
θέσεων σε τρία επίπεδα
Κατασκευή γραφείων 1.070 µ2 σε δύο
επίπεδα
Κατασκευή θερινού δηµοτικού
θεάτρου εµβαδού 1.200 µ2
Τοποθέτηση µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων ισχύος έως 10KW – σε
δώµατα ή στέγες νοµίµως
υφισταµένων κτιρίων ιδιοκτησίας του
∆ήµου Λεβαδέων καθώς και σε
σχολικές εγκαταστάσεις εντός των
διοικητικών του ορίων.
Εφαρµογή ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων ενεργειακής
αποδοτικότητας στα κτίρια αυτά µε
παρεµβάσεις στο κέλυφος και στις
Η/Μ εγκαταστάσεις αυτών.
Ενεργειακή αναβάθµιση της
απόδοσης του δηµοτικού φωτισµού
µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας
(ΕΞΕ).

∆ηµιουργία υπόγειου χώρου
στάθµευσης στο κέντρο της πόλης.
∆ιαµόρφωση του δώµατος χώρου
στάθµευσης (Πλατείας Λάµπρου
Κατσώνη) µε χρήσεις περιπάτου και
αναψυχής

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λαµιέων

11.350.000 €

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λεβαδέων

3.440.000 €

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Έχουν ολοκληρωθεί:
Επενδυτικό σχέδιο µε
ύπαρξη προµελετών ή/και
επιχειρησιακών σχεδίων,
µελετών κόστους-ωφέλειας
κ.λπ.

10.217.340 €

Από 01-01-2012
Έως 31-12-2014

Έχουν ολοκληρωθεί:
Επενδυτικό σχέδιο µε
ύπαρξη µελετών
(εγκεκριµένων προµελετών,
µελετών µε αναλυτική
τεκµηρίωση κόστους),

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

3

Έχουν ολοκληρωθεί:
Επενδυτικό σχέδιο µε
ύπαρξη προµελετών ή/και
επιχειρησιακών σχεδίων,
µελετών κόστους-ωφέλειας
κ.λπ.

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λεβαδέων

Άλλα Ζητήµατα

Υπάρχει άδεια ίδρυσης σύµφωνα
µε θετική γνωµάτευση της ∆/νσης
∆ηµοσίων έργων της Περιφέρειας
Στ.Ελλάδας (αρ. πρωτ. 4316/2009-2002)
Θα απαιτηθεί οικοδοµική άδεια

Από 1/1/2012
Έως 31/3/2013

Θα πρέπει τα κτίρια που
θα επιλεγούν να
υφίστανται νόµιµα ή να
εφαρµοστεί η
προβλεπόµενη
διαδικασία
νοµιµοποίησης αυτών.
Π.χ ενδέχεται ορισµένες
σχολικές εγκαταστάσεις
να στερούνται
οικοδοµικής αδείας.
Θα πρέπει πέραν των
απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων
σύµφωνα µε την
νοµοθεσία να εκπονηθεί
και στατική µελέτη
σύµφωνα µε τους
Ευροκώδικες επειδή τα
κτίρια αυτά που θα
τοποθετηθούν τα
φωτοβολταϊκά είναι
εκπαιδευτήρια και γενικά
χώροι µε µεγάλη
συγκέντρωση
πληθυσµού.
Η πρόταση αυτή θα
επιφέρει έσοδα διότι
πρόκειται για έναν χώρο
στάθµευσης στο κέντρο
της πόλης όπου όµορα
σε αυτόν βρίσκεται το

2

2

A/A
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Τίτλος Έργου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ
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Περιγραφή Έργου
Ο χώρος στάθµευσης 362 θέσεων,
αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα κάτω
από την πλατεία, µε είσοδο και έξοδο
από την οδό Υψηλάντη. Το
λειτουργικό µοντέλο του σταθµού
βασίζεται σε µεσοστάθµες και σε
ράµπες επικοινωνίας µεταξύ τους, της
τάξης των 5% µε δυνατότητα
στάθµευσης και σε αυτά τα επίπεδα.
Η ωφέλιµη επιφάνεια του σταθµού
(χωρίς τους βοηθητικούς χώρους)
είναι 9.250,00τ.µ. ενώ η κάλυψη είναι
5.300τ.µ.
Το δώµα του υπόγειου σταθµού
στάθµευσης θα διαµορφωθεί σε
πλατεία εµβαδού 5.500τ.µ. Ο
υπαίθριος αυτός χώρος έχει επίπεδη
διάταξη στο ίδιο επίπεδο της οδού
∆.Παπασπύρου και αποτελεί την
κύρια είσοδο του κτιρίου του
Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας που
βρίσκεται όµορα του προτεινόµενου
υπογείου χώρου στάθµευσης. Η
διαµόρφωση του χώρου
περιλαµβάνει χώρους κίνησης,
καθιστικά, χώρους πρασίνου και
επιφάνειες νερού.
Η δηµιουργία δικτύου υπαίθριων
χώρων που περιλαµβάνει περιαστικό
πράσινο, το φαράγγι και τις πηγές
του ποταµού Έρκυνα, τον
περιβάλλοντα χώρο του Μεσαιωνικού
Κάστρου και την παραποτάµια ζώνη,
συνδέεται µε την ανάδειξη των χώρων
πολιτιστικής κληρονοµιάς . Οι
ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος,
τα ιστορικά κτίρια και τα µνηµεία της
πόλης , θα αποτελέσουν παράγοντες
έλξης επισκεπτών, ενώ το δίκτυο
ενοποίησης των υπαίθριων χώρων
θα συντελέσει στην αναβάθµιση της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

αδειοδοτήσεων, κ.λπ.)και
µελέτη εφαρµογής

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
∆ήµος Λεβαδέων

9.955.000 €

Μελέτες που έχουν
ολοκληρωθεί:
-Μελέτη τεκµηρίωσης του
ολοκληρωµένου
χαρακτήρα του σχεδίου,
ΤΥ∆Λ.
-Προµελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το
«Μουσείο
Προβιοµηχανικής
Παραγωγής στην
Λιβαδειά».
-Προκαταρκτική µελέτη για
το έργο «Μουσείο

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

κτίριο του Πανεπιστηµίου
Στερεάς Ελλάδας, επίσης
σε απόσταση αναπνοής
είναι το κτίριο του ΟΤΕ,
το κτίριο του ∆ηµαρχείου
Λιβαδειάς και σε ακτίνα
περίπου 100µ.
βρίσκονται τα κτίρια της
∆ΕΗ, το ∆ιοικητήριο, της
∆ΕΥΑΛ , της Βιβλιοθήκης
κλπ. Επίσης επί της οδού
Παπασπύρου έναντι του
χώρου βρίσκεται
ξενοδοχείο.

Χρειάζεται να γίνουν οι διοικητικές
ενέργειες για αδειοδοτήσεις από
την Εφορία Αρχαιοτήτων, ΕΠΑΕ,
Πολεοδοµία, ∆ασαρχείο

Από 1/1/2012
Έως 1/4/2015

Έσοδα θα προκύψουν
από :
1.εισιτήρια για τον χώρο
του Κάστρου,
αναψυκτήριο,
πωλητήριο, αίθουσα
παρουσίασης µε
ηλεκτρονικά µέσα
2.υπαίθριο αναψυκτήριο
στο φαράγγι, περιοχή
υπαίθριων εκθέσεων,
συµµετοχή σε οµάδες
ορειβατικού τουρισµού
3.εισιτήριο για το
Λαογραφικό µουσείο και

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

και την βελτίωση της βιώσιµης
κινητικότητας στην πόλη.
Επιδιώκεται η αισθητική
αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου
και της παρόχθιας περιοχής και η
σύνδεσή τους µε τις άλλες ενότητες
της πόλης, η ενίσχυση του αστικού
και του περιαστικού πρασίνου, και η
δηµιουργία οργανωµένων χώρων
υπαίθριας και στεγασµένης
αναψυχής και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.

Μελέτες
Προβιοµηχανικής
Παραγωγής στην
Λιβαδειά»
-Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την
έγκριση περιβαλλοντικών
όρων του έργου
«Συντήρηση
αποκατάσταση και
ανάδειξη Κάστρου
Λιβαδειάς» ΤΥ∆Λ του
2002
-Προµελέτη του έργου
«Συντήρηση
αποκατάσταση και
ανάδειξη Κάστρου
Λιβαδειάς» ΤΥ∆Λ
- «Μελέτη ΓΠΣ ∆ήµου
Λιβαδειάς».
Για την ωρίµανση των
έργων θα πρέπει να
εκπονηθούν µελέτες για τις
περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις.

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

εισιτήριο στο µουσείο
υδροκίνησης, έσοδα από
το αναψυκτήριο,
πωλητήριο, αίθουσες
σεµιναρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
48

Κατασκευή νέου
αθλητικού σταδίου και
ανάπλαση του χώρου
«Εθνικό Στάδιο
Ζωσιµαδών»
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Το έργο αφορά:
α) την κατασκευή ενός νέου
αθλητικού Σταδίου – σε χώρο που θα
παραχωρήσει ο ∆ήµος Ιωαννιτών µαζί µε την κατασκευή χώρων για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλοξενίας
και εµπορικών δραστηριοτήτων.
β) την ανάπλαση του χώρου που
σήµερα βρίσκεται το «Εθνικό Στάδιο
Ζωσιµαδών», στο κέντρο της πόλης
των Ιωαννίνων, σε χώρο αναψυχής,
άθλησης, εµπορικών δραστηριοτήτων
και υπόγειας στάθµευσης
αυτοκινήτων.
γ) συνδυαστικά µε τις δύο
προαναφερόµενες παρεµβάσεις
προτείνεται και η κατασκευή ενός

Περιφέρεια
Ηπείρου
∆ήµος Ιωαννιτών

100.000.000 €

Υπάρχει µεγάλο
ενδιαφέρον από ιδιωτικά
κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση της
πρώτης ενέργειας, αλλά
προκειµένου να
προχωρήσει το έργο στο
σύνολό του θα πρέπει να
επιλυθούν µια σειρά από
διοικητικά ζητήµατα,
όπως η συναίνεση της ΓΓ
Αθλητισµού, στην οποία
ανήκει ο σηµερινός
χώρος του σταδίου στον
οποίο φιλοξενείται η
ποδοσφαιρική οµάδα της
πόλης.

3

A/A
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Τίτλος Έργου

Ανάπλαση – ανάδειξη
της παραλίµνιας
περιοχής της Λίµνης
Παµβώτιδας

Περιγραφή Έργου
νέου κολυµβητηρίου στα όρια του
νέου Καλλικρατικού ∆ήµου
Ιωαννιτών.
Το έργο αφορά τη συνολική
ανάπλαση / ανάδειξη της
παραλίµνιας περιοχής, ως τον πλέον
ελκυστικό τουριστικό προορισµό της
πόλης και θα περιλαµβάνει
πεζόδροµους, ποδηλατοδρόµους,
χώρους αναψυχής και άθλησης,
χώρους εστίασης και φιλοξενίας,
περιβαλλοντικά κέντρα και µουσείο
φυσικής ιστορίας µε την αξιοποίηση /
χρήση και των νέων τεχνολογιών,
που θα αναδεικνύει την ιστορία της
λίµνης Παµβώτιδας και της περιοχής.

Χωροθέτηση

Περιφέρεια
Ηπείρου
∆ήµος Ιωαννιτών

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

40.000.000 €

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

Προκαταρκτικές
ενέργειες – µελέτες
ωρίµανσης: 2 έτη

Στην παρούσα φάση είναι
σε εξέλιξη µελέτη
οριοθέτησης της Λίµνης
ενώ στη φάση της
διαβούλευσης είναι το
σχέδιο Προεδρικού
∆ιατάγµατος του ΥΠΕΚΑ
για την προστασία της
λίµνης Παµβώτιδας, όπου
θα καθοριστούν οι
επιτρεπόµενες χρήσεις.

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

3

Υλοποίηση –
κατασκευή: 3 έτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Το έργο έχει σκοπό την ανα-βάθµιση
και αξιοποίηση του Παπαστρατείου
Πάρκου και των περιµετρικών
πεζοδροµίων , εµβαδού 56500,00 µ2
και 3500,00 µ2 αντιστοίχως , µε την
ουσιαστική ένταξή του στον
λειτουργικό ιστό της πόλης ως ένας
χώρος αναψυχής, ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της
περιβαλλοντικής συνείδησης των
κατοίκων της πόλης του Αγρινίου.
Στόχος της ανάπλασης είναι, να γίνει
το Πάρκο ένας φιλικός πόλος έλξης,
ένας χώρος συνάντησης,
επικοινωνίας και εκδηλώσεων, όπου
οι άνθρωποι, κάθε ηλικίας, θα
περνούν ευχάριστες στιγµές. Ο
ανταποδοτικός χαρακτήρας του έργου
προκύπτει µέσα από τις δράσεις
ψυχαγωγίας και εστίασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆.∆. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο∆ΟΙ :
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΩΤΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

10.000.000,00 €
(ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ
∆ΑΠΑΝΗ 15%
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
Φ.Π.Α. 23%)

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής
µελέτες:
1.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπό εκτέλεση βρίσκονται
οι εξής:
1.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Υπό ανάθεση βρίσκονται
οι εξής:
1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ
2.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
3.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
4.ΠΡ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
5.ΠΡΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:
1. Ε.Π.Α.Ε.
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΕΣ
( ΚΛΑΣΣΙΚΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
3. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΜΕΛΕΤΕΣ : 8
ΜΗΝΕΣ
2.Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ :
8 ΜΗΝΕΣ
3.∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ : ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ 2011
4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : 18
ΜΗΝΕΣ

1.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
2.∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
3.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
4.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ /
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

2
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Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

6.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
7.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( ΝΕΕΣ
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ )
8.ΠΡΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
9.ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

51

∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης
του υπάρχοντος κτιρίου
Καπναποθηκών Παπαστράτου από
αποθήκες σε κτίριο στέγασης των
∆ηµοτικών Υπηρεσιών του ∆.
Αγρινίου. Σηµερινός ιδιοκτήτης του
κτιρίου και του οικοπέδου είναι ο ∆.
Αγρινίου σύµφωνα µε την
19770/2004 Συµβολαιογραφική
Πράξη παραχώρησης από το ίδρυµα
Παπαστράτου στο ∆. Αγρινίου
συνοδευόµενη και από Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα. Το κτίριο είναι
κατασκευασµένο στα τέλη του 1960,
αρχές του 1970 και είναι εξ
ολοκλήρου από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Το κτίριο αποτελείται
από υπόγειο, ισόγειο και 5 ορόφους
µε συνολικό µεικτό εµβαδόν κτιρίου
9.693,40 τ.µ., ήτοι, υπόγειο 1.447,70
τ.µ., ισόγειο 1.147,10 τ.µ., Α' όροφος
1.263,35 τ.µ., Β' , Γ', ∆' όροφος
1.515,00 τ.µ. έκαστος και Ε' όροφος
1.290,25 τ.µ. Βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης του Αγρινίου και πρόκειται
να συγκεντρώσει πλήθος Υπηρεσιών
ώστε οι πολίτες του ∆. Αγρινίου να
µπορούν να εξυπηρετούνται άµεσα
και ποιοτικά από ένα σηµείο σε
σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση
όπου οι Υπηρεσίες εί-ναι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆.∆. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο.Τ. 185
οδ. ΠΑΠΑΘΑ-ΝΑΣΗ
–
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ∆ΑΓΚΛΗ-ΜΑΚΡΗ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

10.260.660,00 €
(ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ
∆ΑΠΑΝΗ 15%
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% Φ.Π.Α.
23%)

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής
µελέτες:
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
3. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ
4. Μελέτη Περιβαλλοντικών
Υπό ολοκλήρωση:
1. Μελέτη σύνταξης τευχών
∆ηµοπράτησης

Έχουν ληφθεί οι εξής εγκρίσεις:
1. Αριθµός οικοδοµικής Άδειας
136/2009 (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
2. ΥΠΠΟ / ΥΝΕΜΤΕ∆Ε ∆ΥΤ.
ΕΛΛΑ∆ΑΣ / Φ10-β/7538
3. ΥΠΠΟ / 22Η ΕΒΑ / 1018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 3
ΜΗΝΕΣ,
2.∆ΗΜΟΠΡΑΤΗ-ΣΗ
ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
2011
3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18
ΜΗΝΕΣ

1.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
2.∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
3.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ /
ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
4.∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ /
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

2

A/A

52

Τίτλος Έργου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ /
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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Περιγραφή Έργου
διασκορπισµένες σε διάφορα σηµεία
και κτίρια της πόλης. Ο ισόγειος
χώρος του κτιρίου θα διαµορφωθεί
κατάλληλα για εµπορικές
δραστηριότητες.
Το έργο αφορά σε Εγκατάσταση
Μηχανικής Βιοχηµικής Επεξεργασίας
(ΕΜΒΕ) στον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε. και σε
Μονάδες Εκτροπής
Βιοαποδοµήσιµων Αποβλήτων στους
ΧΥΤΑ 1ης, 3ης και 4ης Γ.Ε. Τα
ανακτώµενα ΒΑΑ των τριών
διαχειριστικών ενοτήτων (1ης, 3ης,
4ης) θα µεταφέρονται µε
αυτοσυµπιεζόµενα κλειστά containers
και ειδικά οχήµατα στην κεντρική
ΕΜΒΕ ΑΑ στον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε για
περαιτέρω επεξεργασία και
παραγωγή εµπορεύσιµου compost.
Η ΕΜΒΕ θα αξιοποιεί τα ΑΑ και τα
ΒΑΑ: θα ανακτά συσκευασίες,
εµπορεύσιµο compost και θα παράγει
ηλεκτρική ενέργεια µε καύση του
παραγόµενου βιοαερίου από το
τµήµα αναερόβιας επεξεργασίας και
τον ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε.
Με την υλοποίηση του έργου
επιτυγχάνεται: (α) η επίτευξη των
στόχων του ΠεΣ∆Α και της ΚΥΑ
29407/2002 για µείωση των ΒΑΑ
προς ταφή, της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ
για ανάκτηση ενέρ-γειας και
ανακύκλωση υλικών, της Οδηγίας
2008/98ΕΚ για επαναχρησιµοποίηση
και ανακύκλωση υλικών. (β) η
επεξεργασία και αξιοποίηση
(ανάκτηση υλικών / ανακύκλωση και
ανάκτηση ενέργειας) των αστικών
αποβλήτων (ΑΑ) του
Ν.Αιτωλοακαρνανίας, παράγεται
πράσινη ενέργεια από ανανεώσιµες
πηγές της τάξης των 2,8 MW,

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ήµος Ναυπακτίας
ΧΥΤΑ 1ης Γ.Ε.
∆ήµος Αγρινίου
ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε.
∆ήµος Ακτίου Βόνιτσας
ΧΥΤΑ 3ης Γ.Ε.
∆ήµος Ι.Πόλης
Μεσολογγίου
ΧΥΤΑ 4ης Γ.Ε.

30.370.718,00 €
(ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ
∆ΑΠΑΝΗ 15%
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
Φ.Π.Α. 23%,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής
µελέτες:
1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
2. ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
3. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
4. ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΕΜΒΕ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ
Γ.Ε.
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΜΒΕ
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.
7. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕΒ
ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 1ΗΣ , 3ΗΣ,
4Ης Γ.Ε.
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΒ
ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 1ΗΣ , 3ΗΣ,
4Ης Γ.Ε.

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

1. Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων: απόφ. ΠΕ.ΧΩ.
Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας
9792/13.12.2005 &
3527/03.05.2006. Έχει υποβληθεί
επικαιροποιηµένη ΜΠΕ και
αναµένεται τροποποίηση /
επέκταση των υφιστάµενων Π.Ο.

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

1

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

επιτυγχάνονται πλήρως οι
επιµερισµένοι για το Ν.
Αιτωλοακαρνανίας στόχοι για τη διαχείριση του βιοαποδοµησίµου µέρους
των ΑΑ, καταργούνται οι ΧΑ∆Α και
ελαχιστοποιούνται σε επίπεδα κάτω
του ορίου επικινδυνότητας οι
εκλύσεις στο περιβάλλον και οι
επιπτώσεις στην υγεία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
53

Ανάδειξη-αξιοποίηση
∆ηµοτικής Αγοράς
Άργους
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Επανασχεδιασµός µε βιοκλιµατικά
κριτήρια του στεγάστρου του κτηρίου
της Αγοράς Άργους και ενσωµάτωση
σε αυτό φωτοβολταϊκών διατάξεων.
Ανακαίνιση των χώρων της Αγοράς
και προσαρµογή τους σε νέες χρήσεις
(χώροι συνάθροισης κοινού κ.λπ.).Το
κτήριο της ∆ηµοτικής Αγοράς Άργους
εµβαδού 1.480 τ.µ. είναι αξιόλογο
νεοκλασικό δείγµα του 19ου αιώνα
(κατασκευασµένο πιθανόν µε σχέδια
του Τσίλερ). Βρίσκεται απέναντι
(µεσολαβεί χώρος πλατείας) από το
κτήριο των Στρατώνων Καποδίστρια,
του οποίου η δυτική πτέρυγα θα
στεγάσει το Βυζαντινό Μουσείο (έχει
υλοποιηθεί το σχετικό έργο µε
χρηµατοδότηση του Ε.Π.
Πελοποννήσου). Σε συνδυασµό µε
την προγραµµατιζόµενη ανάδειξη του
χώρου της µεταξύ τους πλατείας και
των παράπλευρων δρόµων στο

Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Νοµός Αργολίδας,
∆ήµος ΆργουςΜυκηνών, ∆ηµοτική
Ενότητα Άργους.
Το κτήριο βρίσκεται
εντός του
εγκεκριµένου
σχεδίου πόλης
Άργους, οι χρήσεις
γης στην περιοχή
αυτή είναι
‘Κεντρικές
Λειτουργίες Πόλης’
και ιδιοκτησιακά
ανήκει στο ∆ήµο
Άργους-Μυκηνών.

700.000 € (ενδεικτικός)

Ολοκληρωµένες µελέτες:
Υπάρχει αρχιτεκτονική
µελέτη µε το Ν.716/77,
αλλά επειδή ο χρόνος
εκπόνησής της είναι πριν
το 1993 δεν είναι
αποδεκτή.
Απαιτούνται οι εξής
µελέτες:
Αρχιτεκτονική µελέτη,
στατική µελέτη,
ηλεκτροµηχανολογική
µελέτη και τεύχη
δηµοπράτησης .

Απαιτούνται:
έκδοση οικοδοµικής άδειας,
περιβαλλοντική αδειοδότηση και
έγκριση του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Ιδιοκτησιακά ανήκει το ∆ήµο
Άργους-Μυκηνών.

α) Για τις µελέτες του
έργου 2 χρόνια,
β) Για τις διαδικασίες
αδειοδοτήσεων 6
µήνες,
γ) Για τη
δηµοπράτηση του
έργου 3 µήνες, και δ)
Για την κατασκευή
του έργου 18 µήνες.

α) ∆εν υπάρχει τεχνικό
δελτίο προτεινόµενης
πράξης, β) ∆εν έχει
εκπονηθεί
χρηµατοοικονοµική
ανάλυση παραγωγής
εσόδων, γ) ∆εν έχουν
ληφθεί αποφάσεις
συλλογικών οργάνων, δ)
∆εν υπάρχει
καταγεγραµένο
ενδιαφέρον
χρηµατοδότησης ή και
ανάληψης του έργου.

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

πλαίσιο δράσεων ολοκληρωµένης
αστικής ανάπτυξης, καθώς και λόγω
της θέσης του κτηρίου στον αστικό
ιστό [συνδέεται µε δίκτυο
πεζοδρόµων µε την κεντρική πλατεία
της πόλης και τον καθεδρικό ναό, το
∆ηµαρχείο Άργους-Μυκηνών, το
Αρχαιολογικό Μουσείο και διάφορους
κοινόχρηστους χώρους (πάρκα,
πλατείες κ.λπ.)], η περιοχή και
ειδικότερα το υπόψη κτήριο θα
αποτελέσει πόλο έλξης τόσο των
κατοίκων της πόλης, όσο και των
επισκεπτών αυτής.

54

55

Αποκατάσταση του
παλαιού κτιρίου του
Τελωνείου στο
Ναύπλιο για την
λειτουργία του ως
µουσείου

Το έργο αφορά την αποκατάσταση
και αξιοποίηση του κτιρίου του
Παλαιού Τελωνείου του Ναυπλίου.
Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο του
1830 περίπου, πιθανότατα του
αρχιτέκτονα Κλεάνθη, στο κέντρο της
πόλης, στον παραθαλάσσιο άξονα, το
οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο
ως ιστορικό διατηρητέο Μνηµείο και
ως έργο τέχνης µε την
∆ΙΛΑΠ/Γ/552/22990/13.5.1998
Απόφαση Υπουργού πολιτισµού
Φ.Ε.Κ 545/Β/3.9.98. Από το 1999 έως
και σήµερα χρησιµοποιείται ως
αποθήκη του ήδη µεταστεγασµένου
Τελωνείου). Το κτίριο έχει επιφάνεια
ισογείου 322 m2 (κάλυψη 100%) και
µικρό ηµιώροφο επιφάνειας 34 m2

Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
∆ήµος Ναυπλίου

Αποκατάσταση κτιρίου
πρώην ξενοδοχείου
«ΑΧΙΛΛΕΙΟ»

Το διώροφο διατηρητέο κτίριο
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» µε πατάρι και υπόγειο,
συνολικού εµβαδού 1394 µ2, είναι

Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
∆ΗΜΟΣ
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1.000.000 €
Ολοκληρωµένες µελέτες:
Αποτύπωσης και δοµικής
αποκατάστασης
Υπό εκπόνηση µελέτες:
Αρχιτεκτονικής
διαµόρφωσης,
σκοπιµότηταςοικονοµοτεχνική,
Υπό αναθεώρηση µελέτες:
Η/Μ
Η Μελέτη τεύχους
δηµοπράτησης θα
εκπονηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου µόλις
παραδοθούν οι
προαναφερθείσες

Προεκτιµώµενος
προϋπολογισµός έργου:
3.500.000 €

Ολοκληρωµένες µελέτες:
α) Μελέτη αποτύπωσης
του κτιρίου

Απαιτούνται:
1.Υποβολή αιτήµατος εκ µέρους
του ∆ηµάρχου (µετά από σχετική
εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας)
στην ΚΕ∆ προκειµένου να γίνει
τροποποίηση-επέκταση της
σύµβασης παραχώρησης που να
περιλαµβάνει την νέα χρήση –
έγκριση από ΚΕ∆.
2.Υποβολή της απάντησης της
ΚΕ∆ στο ∆.Σ. για έγκριση µέχρι
30/6/2011.
3.Υποβολή της αρχιτεκτονικής
µελέτης στην Αρχαιολογία µε την
νέα χρήση και πρόταση
κατόψεων, προκειµένου να
εγκριθεί.
4. Υποβολή στη συνέχεια της
µελέτης στην Πολεοδοµία, στην
ΕΠΑΕ και στην Πυροσβεστική για
έγκριση.

Για όλες τις µελέτες της
προηγούµενης στήλης απαιτείται
έγκριση από ΥΠ.ΠΟ.

Σύνταξη µελέτης
σκοπιµότητας και
τεύχους
δηµοπράτησης από
1/2/2011 – 30/9/2011.
∆ηµοπράτηση από
1/10/2011 –
31/12/2011.
παράλληλα µε τα
παραπάνω θα
υποβάλλονται οι
µελέτες στην
Περιφέρεια, ανάλογα
µε τις προσκλήσεις
που θα βγαίνουν.
κατασκευή του έργου
έως 30/10/ 12

Συµπληρωµατικά προς
τις κύριες πολιτιστικές
δραστηριότητες που θα
αναπτυχθούν,
σχεδιάζεται η λειτουργία
αίθουσας ή χώρου
προβολών, η λειτουργία
πωλητηρίου εκθεµάτων
και αναµνηστικών,
καθώς και η λειτουργία
κυλικείου για την
εξυπηρέτηση των
επισκεπτών. Για την
καλύτερη εξυπηρέτηση
των επισκεπτών
σχεδιάζεται η ανάπτυξη
χώρου
τραπεζοκαθισµάτων στον
εξωτερικό χώρο του
κτιρίου, ακριβώς
µπροστά από την κύρια
είσοδο.

2

2

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας.
Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό
κτήριο.
Το έργο
αφορά στην αρχιτεκτονική, στατική
αποκατάσταση του κτιρίου και στη
ανακατασκευή των απαιτούµενων
Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –
οδός Αριστοµένους
3

Προεκτιµώµενη αµοιβή
µελέτης
350.000 €

Η παρέµβαση περιλαµβάνει την
διαµόρφωση και τη λειτουργία
πολυχώρου προώθησης της
περιβαλλοντικής τεχνολογίας και
καινοτοµίας, της πράσινης οικονοµίας
και επιχειρηµατικότητας στο χώρο
των εγκαταστάσεων του παλαιού
σταθµού της ∆ΕΗ στη θέση
∆ράπανο, Η παρέµβαση έχει στόχο
την οργάνωση θύλακα καινοτοµίας
και πράσινης ανάπτυξης µε την
παροχή όλων των απαραίτητων
υπηρεσιών ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέα και της κινητοποίησης
ιδιωτικών κεφαλαίων.
H δράση περιλαµβάνει: α) την
ανάπλαση και ανάδειξη του χώρου
της νέας µαρίνας η οποία γειτνιάζει µε
το χώρο που προτείνεται για τη
δηµιουργία του Κέντρου Πράσινης
Ανάπτυξης, β) την ολοκλήρωση των
παρεµβάσεων ανάδειξης,

Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων,
Νοµός
Κεφαλληνίας,
∆ήµος
Αργοστολίου,
Περιαστικό
παραλιακό µέτωπο
κόλπου
Αργοστολίου ΖΟΕ
Αργοστολίου

6.000.000 €
(µε ΦΠΑ)

Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων,
Νοµός
Κεφαλληνίας,
∆ήµος
Αργοστολίου,
Περιαστικό

2.500.000 €
(µε ΦΠΑ)

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Μελέτες
β) Μελέτη αποτύπωσης
των λεπτοµερειών
Απαιτούνται:
α) Μελέτη για τη
συντήρηση και
αποκατάσταση των
οροφογραφιών και
τοιχογραφίών.
β) Αρχιτεκτονική
(προµελέτη, οριστική και
µελέτη εφαρµογής
γ)Μελέτη φέροντα
οργανισµού (προµελέτη,
οριστική και µελέτη
εφαρµογής)
δ) Η/Μ εγκαταστάσεων
(προµελέτη, οριστική και
µελέτη εφαρµογής)
ε) Τεύχη δηµοπράτησης

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Οικοδοµική άδεια /απαιτείται
έκδοση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
56

57

∆ηµιουργία
Πολυχώρου Πράσινης
Ανάπτυξης

Ανάπλαση του
περιαστικού
παραλιακού µετώπου
της λιµνοθάλασσας
Κουτάβου και
δηµιουργία θεµατικών
πάρκων.
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Σχετικά µε τις
απαιτούµενες µελέτες για
την τεχνική ωρίµανση και
υλοποίηση του έργου δεν
έχει ολοκληρωθεί ο
προγραµµατισµός τους.
Έχει διασφαλισθεί η
χρηµατοδότηση της
µελέτης του σχεδιασµού
του Κέντρου και η µελέτη
βιωσιµότητας.

Ολοκληρωµένες
προµελέτες: Αναβάθµισης
και αξιοποίησης
λιµνοθάλασσας Κουτάβου
και ευρύτερης περιοχής
Σχετικά µε τις
απαιτούµενες µελέτες για

∆εν έχει προχωρήσει η διαδικασία
σύναψης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε.
(ιδιοκτήτρια του χώρου και των
κτιριακών εγκαταστάσεων), της
Ν.Α.Κ.Ι., του ∆ήµου Αργοστολίου
και της ΑΝΕΚΙ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µελετών
και έργου: 20112015

Απαιτείται η εκπόνηση
χρηµατοοικονοµικής
ανάλυσης παραγωγής
εσόδων

2

Απαιτείται η ολοκλήρωση χάραξης
αιγιαλού και παραλίας

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µελετών
και έργου: 20112015

Απαιτείται η εκπόνηση
χρηµατοοικονοµικής
ανάλυσης παραγωγής
εσόδων

2

A/A

58

Τίτλος Έργου

∆ηµιουργία
εγκαταστάσεων
αναψυχής (water parkκιόσκια κλπ) και
θεµατικού πάρκου περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
(µικρογραφίες
εναλλακτικών µορφών
ενέργειας και
εγκαταστάσεων
ανακύκλωσης) στον
υφιστάµενο
εξυγιασµένο και
αναπλασµένο Χώρο
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµάτων (ΧΑ∆Α),
νότια της Μαρίνας,
προσβάσιµων σε
ΑΜΕΑ, συνολικής
έκτασης περί τα 130
στρ.

Page | 33

Περιγραφή Έργου

Χωροθέτηση

περιβαλλοντικής αναβάθµισης και
αναψυχής στον παράκτιο χώρο της
λιµνοθάλασσας Κουτάβου, γ) τη
δηµιουργία θεµατικών
περιβαλλοντικών αναπτυξιακών και
αναψυχής πάρκων.

παραλιακό µέτωπο
κόλπου
Αργοστολίου και
της λιµνοθάλασσας
Κουτάβου
Αργοστολίου
ΖΟΕ Αργοστολίου

Θα υλοποιηθεί η κατασκευή
εγκαταστάσεων αναψυχής και
συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν
water park (νεροτσουλήθρες) και
περίπτερα αναψυχής στο χώρο του
υφιστάµενου εξυγιασµένου και
αναπλασµένου ΧΑ∆Α, νότια της
Μαρίνας εκτάσεως 130
στρ.Παράλληλα, στο πλαίσιο του
παρόντος έργου θα δηµιουργηθεί
θεµατικό πάρκο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, το θεµατικό πάρκο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα
καλύπτει µία σειρά από µικρογραφίες
εναλλακτικών µορφών ενέργειας
όπως είναι για παράδειγµα
φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο, ανεµογεννήτρια,
βιοµάζα, και µινιατούρες
εγκαταστάσεων ανακύκλωσης
απορριµµάτων. Επίσης, ο χώρος
αυτός θα είναι πλήρως προσβάσιµος
από ΑµΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου, το
οποίο έρχεται να καλύψει την
απουσία µίας ολοκληρωµένης
κεντρικής ιδέας ώστε να αποτελέσει
σηµείο αναφοράς, στον υφιστάµενο
αναπλασµένο χώρο ΧΑ∆Α θα
δηµιουργηθεί και θα εξασφαλιστεί η
υψηλή ποιότητα δηµόσιων και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου οι
οποίοι θα καλύψουν το κενό σε
εγκαταστάσεις αναψυχής που θα
οδηγήσουν σε αύξηση της

∆ήµος Λευκάδας,
νότια της Μαρίνας
(νότιο τµήµα).

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

την τεχνική ωρίµανση και
υλοποίησης του έργου δεν
έχει ολοκληρωθεί ο
προγραµµατισµός τους.

3.000.000,00 €

Εκκρεµεί η παραχώρηση χρήσης
της έκτασης από την ΚΕ∆.

Θα γίνει προµελέτη από
την ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας
εως το τέλος του 2011 και
στη συνέχεια το έργο θα
δηµοπρατηθεί µε το
σύστηµα µελέτηςκατασκευής. Επίσης θα
συνταχθούν οι αναγκαίες
µελέτες και εκτιµάται ότι θα
ολοκληρωθούν (µέσα στο
2011)

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µελετών
και έργου: 20112015

Έχει ζητηθεί η ανανέωση
της παραχώρησης
χρήσης της έκτασης από
την ΚΕ∆ (ΒΚ 75) και έχει
διαµορφωθεί ο χώρος.
Τα έσοδα από τη
λειτουργία του έργου θα
προέλθουν από την
εκµετάλλευση των
εγκαταστάσεων
αναψυχής, καθώς και
από το θεµατικό πάρκο
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης που θα
αποτελέσουν τουριστικό
πόλο έλξης.

2

A/A

59

Τίτλος Έργου

Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού
Πάρκου ατον
υφιστάµενο προς
ανάπλαση ΧΑ∆Α περί
τα 70 στρ.
(εκτιµώµενη απόδοση
8 Mwatt)4

4

Περιγραφή Έργου
ελκυστικότητας της περιοχής, ενώ
παράλληλα θα βελτιωθούν οι
εκπαιδευτικές υποδοµές της περιοχής
εναλλακτικής µορφής εκπαίδευσης
αξιοποιώντας υφιστάµενους
δηµόσιους / κοινόχρηστους χώρους.
Το έργο µε τίτλο: «Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Πάρκου στον υφιστάµενο προς ανάπλαση ΧΑ∆Α περί τα
70 στρ. (εκτιµώµενη απόδοση 1,4
Mwatt)», στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης
(Ο.Σ.Α.Α.) του ∆ήµου Λευκάδας
στοχεύει στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού πάρκου στο χώρο
ΧΑ∆Α, ο οποίος είναι προς
ανάπλαση µε σκοπό την αξιοποίηση
εναλλακτικών µορφών ενέργειας
καθώς και του υφιστάµενου χώρου.
Με την υλοποίηση του παρόντος
έργου θα επιτευχθεί η εκµετάλλευση
του ηλιακού δυναµικού της χώρας, η
στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω της µεγάλης
διασποράς των Φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, η αντιµετώπιση της
αιχµής της ζήτησης ενέργειας που
εµφανίζεται το καλοκαίρι λόγω της
αυξηµένης χρήσης των κλιµατιστικών
συστηµάτων, η συµµετοχή στην
“πράσινη” ανάπτυξη, η συνδροµή
στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας σύµφωνα µε την Οδηγία
2001/77/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παραγωγή του
ηλεκτρικού ρεύµατος θα παρέχετε στο
κεντρικό δίκτυο της ∆ΕΗ και θα
υπάρξει µακροχρόνια υπογραφή

Χωροθέτηση

∆ήµος Λευκάδας,
νότιο τµήµα της
πόλης της
Λευκάδας.

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

1.∆εν απαιτούνται
απαλλοτριώσεις αφού θα υπάρξει
η παραχώρηση µέσω της ΚΕ∆.

4.000.000,00 €

Πλάνο Υλοποίησης

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µελετών
και έργου: 20132015

Άλλα Ζητήµατα

Πηγή εσόδων θα
αποτελέσουν οι
ανταποδοτικοί πόροι από
τη ∆ΕΗ για την παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος που
θα παράγεται από το
Φωτοβολταϊκό Πάρκο. Τα
έσοδα που εκτιµάται ότι
θα υπάρχουν ανέρχονται
στο ποσό των
700.000,00€ ανά έτος
λειτουργίας.

Οι µελέτες θα
πραγµατοποιηθούν µετά
την έγκριση της άδειας
παραγωγής (Θα
συνταχθούν µελέτες
σκοπιµότητας και
βιωσιµότητας).

Possible inclusion under Priority Axis 9 (Sustainable Development and Quality of Life in the Ionian Islands, Goals 3 and 6)
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1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

2

A/A

60

61

Τίτλος Έργου

∆ιαµόρφωση εισόδου
και παραλίας µε ενοποίηση πλατείαςπαραλίας µέσω
µετατόπισης της
υφιστάµενης
παραλιακής οδού και
πεζοδρόµησης αυτής
και δηµιουργία χώρων
πρασίνου, περιπτέρων αναψυχής
και περιπτέρων
έκθεσης τοπικών
προϊόντων, παιδικής
χαράς, κέντρου
τουριστικής ενηµέρωσης και
τερµατικών σταθµών
τουριστικής
πληροφόρησης
(infokiosks)

Έργο: Ανάδειξη και
λειτουργική ενοποίηση
των κήπων µε τις
υπάρχουσες κτιριακές
υποδοµές του
Ανακτορικού
Συγκροτήµατος του
Αχιλλείου στη Κέρκυρα
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Περιγραφή Έργου
συµφωνίας για την παραγωγή και
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
προσφέροντας τα αναµενόµενα οφέλη
στην περιοχή αναφοράς.
Η δράση αυτή θα διαµορφώσει την
βόρεια είσοδο της πόλης, βασίζεται
σε εγκεκριµένη µελέτη και θα
ενοποιήσει την παραλία µε
υφιστάµενους χώρους πρασίνου,
αναψυχής και πλατείες,
αναδεικνύοντας την φυσιογνωµία και
τον χαρακτήρα της πόλης,
απαλύνοντας το οξυµένο
κυκλοφοριακό πρόβληµα.
Ο υφιστάµενος παραλιακός δρόµος
θα µετατοπισθεί προς την ενδοχώρα
και θα πεζοδροµηθεί. Η υφιστάµενη
παιδική χαρά θα µετατοπιστεί έτσι
ώστε να µην διαιρεί και αποκλείει τον
χώρο, ενώ θα δηµιουργηθούν
περίπτερα αναψυχής (καφέ,
εστιατόρια κλπ), περίπτερα έκθεσης
τοπικών προϊόντων, κέντρο
τουριστικής ενηµέρωσης και
τερµατικοί σταθµοί διαδραστικής
τουριστικής πληροφόρησης. Ιδιαίτερη
µέριµνα θα υπάρξει ώστε ο χώρος να
είναι πλήρως προσβάσιµος σε άτοµα
µε κινητικά προβλήµατα.
Το Αχίλλειο αποτελεί τον τέταρτο σε
επισκεψιµότητα ιστορικό τόπο της
χώρας. Κατά συνέπεια η συµβολή της
συγκεκριµένης παρέµβασης, που θα
αναβαθµίσει τους κήπους και θα
ενοποιήσει λειτουργικά τις κτιριακές
υποδοµές του Ανακτόρου, στην
ανάπτυξη του ιστορικού και
πολιτιστικού τουρισµού είναι
αυταπόδεικτη και δεν αφορά µόνο το
τουριστικό µοντέλο του νησιού αλλά
ολόκληρης της περιφέρειας. Ο
ιστορικός - πολιτιστικός τουρισµός

Χωροθέτηση

∆ήµος Λευκάδας,
βόρεια είσοδος της
πόλης (βόρειο
τµήµα).

Προϋπολογισµός

Μελέτες

5.600.000,00 €

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

∆εν υπάρχουν περιβαλλοντικοί ή
άλλοι περιορισµοί

Πλάνο Υλοποίησης

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µελετών
και έργου: 20112014

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

Τα έσοδα θα προκύψουν
από τη µελέτη
βιωσιµότητας

2

Συνέργεια µε άλλες σε
εξέλιξη πράξεις:
Σχεδιάζεται η
αποκατάσταση των
διατηρητέων κτιρίων του
συγκροτήµατος Αχιλλείου
Κέρκυρας που θα
υλοποιηθεί µε
χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
ΕΠΑΕ.

2

Υπάρχει εγκεκριµένη
Προµελέτη και υπό
ολοκλήρωση βρίσκεται η
οριστική µελέτη

Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, Νοµός
Κέρκυρας, ∆ήµος
Αχιλλείων,
∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα Άνω
Γαρούνα
(ETA AE)

5.000.000 €
(µε Φ.Π.Α.)

Αναµένεται η έγκριση του από το
ΚΣΝΜ, του ΥΠΠΟΤ.
Έχει ολοκληρωθεί η
οριστική µελέτη του έργου.
Η ολοκλήρωση των
µελετών και των τευχών
δηµοπράτησης της
κατασκευής του έργου
προσδιορίζεται στο Β΄
εξάµηνο του 2011.

A/A

Τίτλος Έργου

Περιγραφή Έργου
αποτελεί µια επενδυτική επιλογή µε
σχετικά µικρότερες απαιτήσεις σε
κεφάλαιο, οργανωτικές δυνατότητες
και υποδοµές. Για την περίοδο 2003 2008, το Αχίλλειο παρουσιάζει µια
µέση ετήσια επισκεψιµότητα της
τάξεως των 380 χιλ. τουριστών, ενώ
για την περίοδο 2006-2008 η µέση
επισκεψιµότητά του διαµορφώνεται
στις 420.000 τουρίστες. Τα στοιχεία
αυτά το αναδεικνύουν πρώτο σε
σηµαντικότητα ιστορικό χώρο της
Κέρκυρας και της Περιφέρειας.
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Χωροθέτηση

Προϋπολογισµός

Μελέτες

Ζητήµατα Αδειοδοτήσεων

Πλάνο Υλοποίησης

Άλλα Ζητήµατα

1Αξιολόγηση

Ωριµότητας

