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Κατά τα έτη 2012-2013 (Ά εξάμηνο) εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες: 
 

ΒΙΤΑ 
Μελέτη Χάραξης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου 
Χερσονήσου 
 
Σε συνεργασία με την Ειδική Σύμβουλο του Δημάρχου κα Ειρήνη Περδικογιάννη, 
εκπονήθηκε λεπτομερής στρατηγικός σχεδιασμός με συγκεκριμένο όραμα, στόχους, 
δράσεις και χρονοδιάγραμμα. Ο σχεδιασμός είναι εναρμονισμένος με το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου και οι δράσεις κοστολογημένες. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρουσιάστηκε σε ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος στο Δ.Δ. 
Μαλίων το Μάρτιο του 2012 
 
 

Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Μάλια 
Μελέτη Διαμόρφωσης Πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου του οικισμού των Μαλίων 
 
Το έργο περιλαμβάνει: 

 Την ανακατασκευή των πεζοδρομίων με τη χρήση των κατάλληλων υλικών και την 
δυνατότητα πρόσβασης για όλες τις κοινωνικές ομάδες (και για ΑμΕΑ) 

 Την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με την ταυτόχρονη μείωση της διατομής του 
οδοστρώματος στα 7 μέτρα 

 Τη δημιουργία διαβάσεων πεζών 

 Την εφαρμογή του κατάλληλου φωτισμού με τη χρήση καλαίσθητων φωτιστικών 
σωμάτων 

 Την υπογειοποίηση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Την μετατώπιση και βελτίωση φρεατίων του δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων 

 Την αντικατάσταση του αγωγού υδροδότησης της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών 

 Την εκτενή δεντροφύτευση 

 Τη δημιουργία χώρων στάσης 

 Την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού 
 

Με το πέρας του έργου, τα Μάλια μετά από δεκαετίες θα αποκτήσουν έναν αστικό δρόμο 
φιλικό προς τους πεζούς ο οποίος θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή 
ενώ θα λειτουργήσει ως στοιχείο διασύνδεσης μεταξύ του παλιού και του νέου οικισμού. 
Το πεδίο δράσης του έργου αφορά το τμήμα της οδού από την εκκλησία έως και το 
ανατολικό άκρο του συνολικού μήκους 640 περίπου μέτρων και το κόστος αυτού περίπου 
1.400.000 €. 
Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
 
 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο πολιτιστικού συλλόγου στον 
οικισμό της Ελιάς Δ.Ε. Γουβών. (Έργο ΟΣΑΠΥ) 
Διαμόρφωση ανοικτού χώρου στην Ελιά 
 
Το έργο περιλαμβάνει 

 Τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου σε μικρό πάρκο με δυνατότητα ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Τη διαμόρφωση δύο διαφορετικών σημείων πρόσβασης 

 Τη δημιουργία υποδομών για την δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις κοινωνικές 
ομάδες (και για ΑμΕΑ) 
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 Την κατασκευή σταθερών καθιστικών πάγκων 

 Τη δημιουργία κήπων και παρτεριών με την κατάλληλη φύτευση 

 Την κατασκευή της κατάλληλης υποδομής για την απομόνωση και φύλαξη των κάδων 
απορριμάτων 

 Την εφαρμογή του κατάλληλου φωτισμού με τη χρήση καλαίσθητων φωτιστικών 
σωμάτων 

 Την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την αποφυγή πτώσεων 

 Την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού 
 
Η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στοχεύει στη δημιουργία ενός 
κοινόχρηστου χώρου που θα λειτουργεί αφενός μεν ως πάρκο αναψυχής, αφετέρου δε ως 
χώρος εξυπηρέτησης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για το λόγο αυτό ο χώρος θα σχεδιαστεί με 
στόχο το να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος και όλες οι κατασκευές, φυτεύσεις και ο 
αστικός εξοπλισμός θα τοποθετηθούν στα όριά του. 
Το έργο εμβαδού 450 τ.μ. περίπου είναι προϋπολογισμού περίπου 130.000€. 
Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
 
 
 
 

Ανέγερση κτιρίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον Οικισμό των Μαλίων του 
Δήμου Χεσονήσου 
Νέο κτίριο παιδικού σταθμού σε δημοτικό οικόπεδο στον οικισμό των Μαλίων 
 
Το έργο περιλαμβάνει  

 Την ανέγερση του νέου κτιρίου με όλες εκείνες τις παροχές για την σωστή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του παιδικού σταθμού 

 Υποδομές για την δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις κοινωνικές ομάδες (και για 
ΑμΕΑ) 

 Τον κατάλληλο εξοπλισμό του κτιρίου 

 Αύλειο χώρο με προστατευτικά υπόστεγα, κήπο, παιχνίδια και ειδικά δάπεδα, όλα από 
τα κατάλληλα, πιστοποιημένα ως προς την ασφάλεια που παρέχουν, υλικά 

 Τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τη συνάθροιση κόσμου και μετά τις 
ώρες λειτουργίας 

 Την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιριού 
 
Ο νέος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των 
κοινωνικών παροχών του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας. 
Το κτίριο θα έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 800,00 τ.μ. και το κόστος κατασκευής του 
έργου θα ανέλθει περίπου στο 1.650.000 €. 
Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
 

Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού 
που οδηγεί σε αυτόν. 
 
Το έργο περιλαμβάνει  

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με τα κατάλληλα υλικά 

 Δημιουργία υποδομών τοποθέτησης κάδων απορριμάτων 

 Περίφραξη  
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 Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικοί πάγκοι, καλάθια απορριμάτων) 

 Υποδομές για την δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο από όλες τις κοινωνικές ομάδες 
(και για ΑμΕΑ) 

 Αναβάθμιση των υφιστάμενων WC με τη δημιουργία WC για ΑμΕΑ 

 Την εφαρμογή του κατάλληλου φωτισμού με τη χρήση καλαίσθητων φωτιστικών 
σωμάτων 

 Τη συντήρηση και διαμόρφωση του υφιστάμενου μονοπατιού 

 Την κυκλοφοριακή διευθέτηση της κίνησης των οχημάτων 
Η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Ι.Μ. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω αισθητική αναβάθμιση της περιοχής συμπληρώνοντας την αναστήλωση 
του κτιριακού συγκροτήματος και του μνημείου. 
Παράλληλα θα οργανώσει καλύτερα  το χώρο δημιουργώντας περιοχές ήπιων 
δραστηριοτήτων (θέσεις θέασης, μικρά κηπάκια), πορεία κίνησης ΑμΕΑ,  χώρο 
εκδηλώσεων, ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων, αποκατάσταση υφιστάμενου 
μονοπατιού.  
Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 250.000€  
Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το LEADER 
 

Δημιουργία Σημείου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Χερσονήσου 
Αναβάθμιση και διαμόρφωση χώρου εντός του κτηρίου που στεγάζει το Λ.Τ.Χ. σε περίπτερο 
τουριστικής πληροφόρησης. 
 
Το έργο περιλαμβάνει  

 Αναβάθμιση και συντήρηση της όψης του κτηρίου και του χώρου φιλοξενίας του 
περιπτέρου 

 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διαδραστικών ψηφιακών οπτικοακουστικών 
μέσων πληροφόρησης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών επίπλων 
 
Το έργο θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού 
προϊόντος με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας δημιουργώντας έναν διαφορετικό πόλο 
έλξης στην περιοχή 
Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 113.330€ περίπου  
Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το LEADER 
 

Επιμέλεια Νέου Λογότυπου Δήμου Χερσονήσου 
 
Το έργο περιλαμβάνει  

 Δημιουργία νέου λογότυπου για το Δήμο, βασισμένο στο υφιστάμενο 

 Γραπτή περιγραφή του νέου λογότυπου για κατοχύρωση αυτού από το Υπουργείο 
Εσωτερικών 

 
Το νέο λογότυπο, το οποίο αποτελεί εξέλιξη του υφιστάμενου λογότυπου, θα ανανεώσει 
την εικόνα του Δήμου. Στόχος είναι να γίνει ένα εύκολα αναγνωρίσιμο, καλαίσθητο και 
διαχρονικό σήμα κατατεθέν, το οποίο θα  αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη 
στρατηγική προώθηση της εικόνας του Δήμου Χερσονήσου (Branding). 


