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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

: 2017ΣΕ05500010

Σ.Α.

: Ε055

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ1

:

ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΛΗΣ

ΤΗΣ

ΤΩΝ

ΧΩΡΑΣ

ΔΗΜΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

:

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

:

50.000.000,00€

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ2

:

Δήμος Κέας

:

Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση
Προφήτης Ηλίας της ν.Κέας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ3

:

950.000,00 €

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

:

22/04/2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ4

:

Δήμος Κέας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1
2
3
4

Αναφέρεται στο ενταγμένο έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Π.Δ.Ε.
Ο ενδιαφερόμενος Δήμος
Συμπληρώνεται από τον φορέα υλοποίησης (συνολικός προϋπολογισμός)
Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ5

:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
η πράξη ΔΕΝ ενέχει κρατική ενίσχυση ΔΙΟΤΙ:
(Συμπληρώστε με Χ και αιτιολογείστε αναλυτικά
στο διπλανό πεδίο)

Το αθλητικό κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες
άθλησης προς τους κατοίκους του Δήμου , και δεν

Χ

Το αθλητικό κέντρο (γήπεδο 11*11) θα
παρέχει στους κατοίκους υπηρεσίες
Χ άθλησης χωρίς καμία χρέωση για αυτές.

θα αξιοποιηθεί εμπορικά.
Το αθλητικό κέντρο θα χρησιμοποιηθεί για την
παροχή βασικών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό,
αθλητικού χαρακτήρα
Το αθλητικό κέντρο θα χρησιμοποιηθεί για την
παροχή υπηρεσιών σε αγορά που δεν είναι ανοικτή

Το αθλητικό κέντρο (γήπεδο 11*11) θα
παρέχει στους κατοίκους υπηρεσίες
Χ άθλησης βασικού χαρακτήρα, εφόσον
στην Κέα δεν υφίσταται αντίστοιχο
γήπεδο.
Στην Κέα δεν υφίσταται γήπεδο
αντίστοιχου μεγέθους, ώστε να υπάρχει
Χ ανταγωνισμός.

στον ανταγωνισμό.
Το αθλητικό κέντρο (γήπεδο 11*11)
αφορά την γεωγραφικά περιορισμένη
περιοχή της Κέας, με σχετικά μικρό
πληθυσμό (περίπου 2.500 κάτοικοι)

Το αθλητικό κέντρο θα χρησιμοποιηθεί για
δραστηριότητα, καθαρά τοπικού χαρακτήρα, υπό
την έννοια ότι:


Η αθλητική δραστηριότητα αποδεδειγμένα
αφορά γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή με
σχετικά μικρό πληθυσμό



Η δραστηριότητα απευθύνεται σε τοπικούς
χρήστες, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών
(εγγενών) χαρακτηριστικών (π.χ. γλώσσα) της
δραστηριότητας, καθώς και του αμελητέου
ποσοστού των χρηστών από άλλα κράτη μέλη



Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενδιαφέρον
επενδυτών από άλλα κράτη μέλη να
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες/προϊόντα.
Άλλο (εξηγείστε αναλυτικά):

5

Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

Χ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Χ
Γενική περιγραφή *
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΊΝΑΙ:
(Συμπληρώστε με Χ
και αιτιολογείστε)
Ο ΓΑΚ - Άρθρο 55
(ενισχύσεις για αθλητικές
υποδομές
και
πολυλειτουργικές
ψυχαγωγικές υποδομές)
Ο ΓΑΚ - Άρθρο 56
(επενδυτικές ενισχύσεις
για τοπικές υποδομές)
Άλλο
(εξηγείστε
αναλυτικά):
 Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ΓΑΚ, συμπληρώστε τον
αναλυτικό πίνακα-check list που αντιστοιχεί στο άρθρο που έχει επιλεγεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Έργο
«Κατασκευή γηπέδου 11*11 στη θέση Προφίτης Ηλίας της νήσου Κέας»
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Κέας
Προϊσταμένη Αρχή
Δημοτικό Συμβούλιο
Διευθύνουσα Υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

Περιγραφή του φυσικού
Στον χώρο θα κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 ,
αντικειμένου
αγωνιστικών διαστάσεων 90x45M , με επιφάνεια αγωνιστικού χώρου από
συνθετικό χλοοτάπητα νέας γενιάς ύψους πέλους 60mm. Για την
αποστράγγιση της επιφάνειας θα κατασκευαστεί δίκτυο αποστράγγισης
από διάτρητους σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90 και Φ200 ,
εγκιβωτισμένοι σε χοντρόκοκκο υλικό προέλευσης λατομείου.
Η
επιφάνεια του γηπέδου , καθώς και ο περιβάλλον χώρος κατασκευάζεται
εν μέρει σε εκσκαφή (βόρια – βορειοδυτική πλευρά) και εν μέρει σε
επίχωμα (νότια – νοτιοδυτική πλευρά). Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα
της σταθεροποίησης του επιχώματος λόγω του μεγάλου ύψους του ,
επιλέχθηκε ως λύση η αντιστήριξη του πρανούς με την μέθοδο της
οπλισμένης γης και την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στο μέτωπο.
Περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου θα κατασκευαστεί περίφραξη μικτού
ύψους 6,00Μ , αποτελούμενη από θεμέλιο από σκυρόδεμα ,
σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους διαμέτρου 2ins και συρματόπλεγμα. Για
την εξυπηρέτηση των αθλητών και του κοινού προβλέπεται να
κατασκευαστούν αποδυτήρια για δύο ομάδες , w.c. κοινού και w.c. AMEA
συνολικής επιφανείας 57,87Μ2.Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση μιας
λυόμενης κερκίδας για την εξυπηρέτηση των θεατών 360 θέσεων με
πλαστικά καθίσματα.
ΣκοπιμότηταΑναμενόμενα
αποτελέσματα

Η επιλογή της κατασκευής γηπέδου 11x11 κρίνεται απαραίτητη, διότι σε
ολόκληρο το νησί υπάρχει μόνο ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην
Ιουλίδα και είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων του νησιού η
κατασκευή ενός γηπέδου που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες
του τοπικού πρωταθλήματος που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων από το
1980 , αλλά και σε αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος των Κυκλάδων
που διοργανώνονται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια
Το εν λόγω γήπεδο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορ-ριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Κέας από το έτος 1984 έως και το έτος
2005.
Το έτος 2006 εκπονήθηκε μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εν
συνεχεία ο χώρος αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και την κείμενη νομοθεσία. Έκτοτε δεν έχουν γίνει άλλες
επεμβάσεις και η σημερινή μορφή του χώρου είναι η προβλεπόμενη από
τα σχέδια και την μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Στοιχεία που συνηγορούν θετικά ως προς την καταλληλότητα της χρήσης
του χώρου για την κατασκευή γηπέδου αποτελούν τα εξής δεδομένα , που
αντλήθηκαν από την μελέτη αποκατάστασης.
1. Αποθέσεις απορριμμάτων εντός του κυρίως χώρου όπου
προβλέπονται να κατασκευαστούν οι κύριες αθλητικές
εγκαταστάσεις δεν υφίστανται , διότι οι λίγες που υπήρχαν
μεταφέρθηκαν ενσωματώθηκαν στο επίχωμα του πρανούς και
αδρανοποιήθηκαν.
2. Η μελέτη αποκατάστασης προέβλεπε την δυνατότητα μελλοντικής
λειτουργίας του ως χώρου αναψυχής και κατά συνέπεια και τη
χρήση της ως χώρου άθλησης.

Είδος Σύμβασης
(Μελέτη, Έργο,
Προμήθεια, Υπηρεσία,
Άλλο - περιγραφή)

Έργο
Οι μελέτες του έργου εκπονούνται από την ΕΕΤΑΑ μέσω προγραμματικής
σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Κέας με την ΕΕΤΑΑ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες Β.1 και Β.2)
Β.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ
Στοιχείο Ωριμότητας

ΔΕΝ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

(Αρ.Πρωτ.)

(Αρ.Απόφασης κτλ)

Απόφαση υποβολής πρότασης
Απόφαση Δ.Σ. 53/2019

αρμόδιου συλλογικού οργάνου
του Δικαιούχου
Μελέτη Σκοπιμότητας

x

Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση &

x

Αξιολόγηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Τεχνικές Προμελέτες

x

x

Οριστικές Μελέτες
Μελέτες Εφαρμογής
Μελέτη προμήθειας
Εξοπλισμού

x
x

x

Έκθεση τεκμηρίωσης
βελτίωσης της ενεργειακής

x

απόδοσης του έργου
Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης
εύρυθμης χρήσης και
λειτουργίας του έργου μετά

x

την κατασκευή
Σύμφωνη γνώμη Υφυπουργού

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/Τ

Αθλητισμού για τις αθλητικές

ΜΑΕΠΥΠ/618053/2435

3/3293/739/05-02-2019

εγκαταστάσεις
Έγκριση περιβαλλοντικών

x

όρων
Τεύχη Δημοπράτησης

x

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας

x

Βεβαίωση Αρχαιολογικής

x

Υπηρεσίας
Οικοδομική Άδεια

x

Ιδιοκτησία της απαιτούμενης
Αρ.συμβολαίου:

γης για την υλοποίηση του

4464/7-8-1984

έργου
Άλλες : Πρότυπες
x

Περιβαλλοντικές Δεσμευσεις
(Π.Π.Δ.)
Β.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του
την απαιτούμενη γη για την

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Αρ.συμβολαίου: 4464/7-8-1984

υλοποίηση του έργου;
Εάν ΟΧΙ αναφέρετε τον τρόπο
απόκτησης
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εκτιμώμενος Π/Υ

950.000,00 €

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ

2019
150.000

2020
800.000

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που θα υπάρξει
συγχρηματοδότηση από άλλους πόρους)

