ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
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ΤΙΤΛΟΣ

1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

2
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
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ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Νέες επενδύσεις και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων
εργασίας στον τόπο ενώ ταυτόχρονα, θα δώσει τη
Κατασκευή και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 400 στρ., εκτός του Ε.Ρ.Σ.
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στεγαστούν σ’ ένα νέο
Μεγαλόπολης, πλησίον της εισόδου του Ορυχείου Ψαθίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
χώρο με καινοτόμες υποδομές και μειωμένο
για
την
εγκατάσταση
υφιστάμενων
και
νέων
επιχειρήσεων.
λειτουργικό και παραγωγικό κόστος.
9,052,000.00 €
Τουριστικό πολο ελξης για την τοπική-εθνική- διεθνή
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο (ισόγειο & α΄ όροφος - 200 τμ έκαστο), κατασκευή νέων κτιριακών
κοινότητα . Η έκθεση μεγαλης αξίας αρχαιοτήτων (
εγκαταστάσεων (περίπου 1.800 τμ) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε οικόπεδο (έκτασης 9 στρ.
γλυπτα, κεραμικα, νομισματα, επιγραφες κτλ ) στοχεύει
περίπου) παραχωρημένο από το Δήμο Μεγαλόπολης στο Υπουργείο Πολιτισμού, που εφάπτεται του Ε.Ρ.Σ.
στην ανάδειξη της ιστορίας της Μεγαλόπολης ,δηλαδή
Μεγαλόπολης, για τη φιλοξενία υφιστάμενης αρχαιολογικής συλλογής Μεγαλόπολης που βρίσκεται έως σήμερα της μεγαλης ισχυρης πρωτευουσας των αρχαίων
σε μισθωμένο από την ΕφΑ Αρκαδίας, καθώς και αρχαιολογικού υλικού που βρίσκεται σε χώρους εκτός του
Αρκαδων.
Νέες
θέσεις εργασίας .
5,900,000.00 € Δήμου Μεγαλόπολης, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Δυναμικοτητα Φιλοξενίας 56 τροφίμων της ευρυτερης
Ανέγερση διώροφου κτιρίου (συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ.) για τη λειτουργία Μονάδας Φιλοξενίας περιοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής,ενισχυοντας
Ηλικιωμένων - Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, πλησίον του κέντρου της πόλης της Μεγαλόπολης, σε οικόπεδο την κοινωνική αλληλεγύη-συνοχή. Νεες θέσεις
εργασίας.
4,600,000.00 € ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε δύο (2) οδούς της πόλης της Μεγαλόπολης, για την
αποτροπή της διοχέτευσής τους σε υφιστάμενους παντορροϊκούς αγωγούς, για την καλύτερη λειτουργία της
1,970,000.00 € υφιστάμενης λειτουργίας της ΕΕΛ Μεγαλόπολης.

Η αποχέτευση και η επεξεργασία των αστικών
λυμάτων για την πόλη της Μεγαλόπολης αποτελεί
βασικό έργο υποδομής, πολιτισμού,υγιεινής και
περιβαλλοντικής προστασίας.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Παρεμβάσεις σε εντοπισμένα σημεία,που χωροθετούνται εντός χωροθετούνται εντός των Ζωνών Δυνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών του Οροπεδίου Μεγαλόπολης όπως αποτυπώνονται στους χαρτες όπως αυτές
2,500,000.00 € προέκυψαν από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την οδηγία 2007/60ΕΕ.

Θωράκιση υποδομών,προστασία της ανθρώπινης ζωής περιουσίας , βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας
.Προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
9
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
10
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β΄ & Γ΄ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
11
ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (με κατασκευή νέας δεξαμενής 400 περίπου), σε οικισμούς του
Δήμου Μεγαλόπολης και Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας, που υδρεύονται από κοινή πηγή (Σαβαλά), για την
9,500,000.00 € αντιμετώπιση διαρροών/μειωμένων πιέσεων, λόγω του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.
Παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις (κουφώματα, τοιχοποιϊα, ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρολογικών
370,000.00 € εγκαταστάσεων) και στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης .
Παρεμβάσεις στο ενιαίο σχολικό κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης σε εφαρμογή
των όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Ε.Ν.Α.Κ) και την ενεργειακή νομοθεσία
800,000.00 € για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων .
Αντικατάσταση υφιστάμενων τσιμεντένιων κερκίδων που παρουσίαζουν προβλήματα με μεταλλικές κερκίδες.
700,000.00 € Ανακατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αθλούμενων (αποδυτήρια, τουαλλέτες).
980,000.00 € Παρεμβάσεις ανάπλασης σε δύο (2) πλατείες στη ΔΚ Μεγαλόπολης.

Εξοικονόμηση μεγαλης ποσότητας υδατος και ταυτόχρονη
βελτίωση της ποιότητας-ποσότητας του νερού.Καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας .
Εκσυγχρονισμός των εγκαστάσεων -Καλύτερη απόδοση
σχολικών δραστηριοτήτων .
Λειτουργία ενός αρτιου αθλητικού κέντρου για την
ευρυτερη τοπική κοινωνία .
Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη /κινητικότητα . Νέες θεσεις
εργασίας .

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των κερκίδων Β΄ & Γ΄ του κοίλου του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης, Η επαναχρησιμοποίησή του και η απόδοσή του
400,000.00 € με φορέα υλοποίησης την ΕΦΑ Αρκαδίας .
στο κοινό.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ
ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω Μακρυσίου, που εφάπτεται με το ΕΡΣ Μεγαλόπολης, και
σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Μεγαλόπολης, προκειμένου τα λύματα από
1,080,000.00 € τις κατοικίες του οικισμού να διοχετεύονται στην ΕΕΛ Μεγαλόπολης.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο οικισμός θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο
αποχέτευσης λυμάτων όπου θα παροχετεύονται στις
εγκαταστάσεις του βιολογικού
καθαρισμού της Μεγαλόπολης. Η κατασκευή του
δικτύου θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική
ανάπτυξη της περιοχής.
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Green Data Center

Υπολογιστικό κέντρο και δομή αποθηκευσης
δεδομένων για τα Πανεπιστήμια και τη Δημοσια
Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών το οποίο θα Διοικηση .Εξέλιξη έρευνας-τεχνολογίας. Νέες θεσεις
εργασίας .
2,000,000 € υποστηρίζει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για τη Δημόσια Διοικηση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

