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Η Αργολίδα είναι ένας από τους ιστορικότερους νομούς της Ελλάδος . Η κοιτίδα του
Μυκηναïκού πολιτισμού όπου γεννήθηκε περίπου 1600 χρόνια π.χ. και αποτέλεσε το
ισχυρότερο βασίλειο της Αρχαίας Ελλάδας για περίπου 5 αιώνες. Το όνομα «Επίδαυρος» της
δόθηκε από τον τρίτο κατά σειρά άρχοντά της, που ήταν και ήρωας της Επιδαύρου, τον
Επίδαυρο, γιο του Άργους και της Ευάδνης.
Περιφέρεια
: Πελοπόννησος
Νομός
: Αργολίδας
: Κωμόπόλη Νεμέας
Έδρα
Έκταση
: 338,06 Κμ2
Επίσημος πληθυσμός
: 9,275 (απογραφή 2001)
Η περιοχή της Επιδαύρου είναι μια πολύμορφη περιοχή. Βρέχεται από τον Σαρωνικό και
βρίσκεται στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου, σύμφωνα με τη
μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Διαθέτει απίθανες παραλίες, σημαντική πανίδα & χλωρίδα,
πολύτιμα αρχαία ευρήματα, διατηρεί τα ήθη και τα έθιμά. Γνωστό παγκοσμίως είναι το Αρχείο
θέατρο της Επιδαύρου και το Ιερό του Ασκληπιού ενώ άγνωστο παραμένει στο ευρύ κοινό η
ύπαρξης πυραμίδων στο Λιγουριό & στον Δαλαμαναρά. Αξιοθέατο επίσης είναι και τα 12
βυζαντινά εκκλησάκια. Επίσης, το Λυγουριό διαθέτει και ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία
φυσικής ιστορίας της Ελλάδας, το μουσείο Κωτσιομύτη με πλούσιες συλλογές απολιθωμάτων.
Ήταν το βασικό ιερό θεραπευτήριο του Θεού Ασκληπιού όπου για μια περίπου χιλιετία
θεράπευε σωματικά και ψυχικά νοσήματα.
Η οικονομία της περιοχής εξαρτάται κυρίως από την εκμετάλλευση των εσπεριδοειδών,
ιχθυοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, τυροκομία, θαλάσσιο εμπόριο και τον τουρισμό.

“Θεέ μου τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε ”
– Οδυσσέας Ελύτης

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία τρία (3) έτη,
έχουν υποστεί περικοπές, μείωση, αφαίρεση, ή ακόμα και ανάκληση στα έργα ανάπτυξης που είχαν προγραμματισμένα
στον προϋπολογισμό τους.
Αποτέλεσμα αυτής της άσχημης συγκυρίας είναι η ραγδαία αύξηση της ανεργίας (ειδικότερα ανάμεσα στους νέους),
μειώθηκε η δυνατότητα υλοποίησης έργων υποδομής, καθώς δυσχεραίνεται όλο και περισσότερο η εξεύρεση πόρων
για όποια βιώσιμη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου ο Δήμος θα δυσκολεύεται ολοένα και πιο πολύ στο να διατηρήσει και να
συντηρήσει τις υφιστάμενες δημοτικές υποδομές και τα τοπικά προγράμματα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να μην είναι σε
θέση να βοηθήσει τον πληθυσμό του και να μην είναι σε θέση να οργανώσει, να αρχίσει, και να ολοκληρώσει κάποιο
σημαντικό αριθμό έργων και δημοτικών επιχειρήσεων στη γύρω Δημοτική περιοχή. Επίσης ο Δήμος δεν θα είναι σε
θέση να βοηθήσει, να συμβάλει ή και να υποστηρίξει οποιοδήποτε άλλο έργο/πρόγραμμα του Δήμου και ως εκ τούτου,
θα κινδυνεύει σοβαρά στο να μην είναι σε θέση να στηρίξει οικονομικά την λειτουργία του.
Δεδομένης της αδυναμίας της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών για την προμήθειας/ παροχή προς
το Δήμο ικανοποιητικών κεφαλαίων, ο Δήμος με σκοπό στο να συντηρήσει και να ικανοποιήσει τις τρέχουσες ανάγκες
και να υποστηρίξει τις δραστηριότητές του, διατηρώντας το νόμιμο του δικαίωμα του, όπως αυτό προβλέπεται από το
νόμο υπ’ αρ. 3852/ Φεκ Αρ. Φύλλου 87/ 7-07-2010 και που αφορά την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτη», δύναται να καταφεύγει σε άλλα μέσα εξεύρεσης πόρων με την
προϋπόθεση να μην επιβαρύνει με κανένα επιπρόσθετο έξοδο το Δημόσιο γι’ αυτή του την ενέργεια.
Η πιο κάτω μελέτη αφορά πρόγραμμα δομημένο για αναπτυξιακή πολιτική και τους στόχους που μπορούν να τεθούν
για το Δήμο της Επιδαύρου στην περιοχή της Αργολίδας, Πελοποννήσου, καθώς και υπολογίζει τις πιθανές
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.
Παράλληλα, μελετήθηκαν οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του Δήμου με σκοπό να μπορέσει να καταστεί σε ένα
εύρωστο οικονομικά Δήμο, να παρέχει τις υψηλότερες υπηρεσίες στο Δημότη αλλά και για να δημιουργηθεί ένας πόλος
έλξης με προοπτικές για τους νέους ούτως ώστε να θέλουν να επιστρέψουν πίσω, για τους ηλικιωμένους να ζουν καλά
αλλά και για να καταστεί η περιοχή σε ένα θεμιτό τουριστικό παράδεισο για τους ξένους που να μην έχει τίποτα να
ζηλέψει από τους καλύτερους προορισμούς στο εξωτερικό όπου να προσφέρονται όμορφες διακοπές υψηλών
προδιαγραφών για όλο το χρόνο.
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1. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ
Το όλο διαθρωτικό πρόγραμμα που κοστολογείται όπως φαίνεται στο παρόν έγγραφο, βασίζεται στη δόμηση
χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προγράμματα στήριξης που αποσκοπεί
στη βοήθεια, την υποστήριξη, την ενθάρρυνση του πολίτη γενικότερα. Προορίζεται για όσους ανθρώπους βρίσκονται
σε απόλυτη ανάγκη, που είναι πέρα από τις δικές τους δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν και να αντεπεξέλθουν, ούτως
ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αναγκών,
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων,
γυναικών και παιδιών ειδικότερα.
Τα αίτια και γιατί και πως έχουν προκύψει αυτές τις ανάγκες δεν αναλύονται στο παρόν. Επείγουσες ανθρωπιστικές
έκτακτες ανάγκες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, εσωτερικών ή
διακρατικών συγκρούσεων, καθώς και από παρατεταμένες και σύνθετες κρίσεις.
Η Ανθρωπιστική βοήθεια και τα προγράμματα χρηματοδότησης, ενίσχυσης και στήριξης, δίδονται αναλόγως και
χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά, και διάφορα είδη χρηματοδοτικών εργαλείων για να επιτευχθούν. Η
χρηματοδότηση των έργων μπορεί να υλοποιηθεί με πλήρη σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού φορέα με τους φορείς των
τοπικών Δήμων ή/ και της Κυβερνήσεως γενικότερα και μετά από την επιτυχή διάρθρωση της χρηματοδότησης για την
κάλυψη τέτοιας εμβέλειας πεδίου εφαρμογής.
Σε καμία περίπτωση, το Δημόσιο/ Δήμος δεν θα πρέπει να υποστεί κανένα έξοδο ή/ και υποχρεώσεις ή/ και βάρη σε
όποια μορφή για την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων .
Ο βασικός στόχος και σκοπός είναι η δημιουργία τέτοιων έργων στην περιοχή, προκειμένου να καταστεί δυνατό οι
ανάγκες του εκάστοτε Δήμου και της Κυβερνήσεως γενικότερα ν’ αυτοχρηματοδοτούνται και ν’ αυτοσυντηρούνται.
Θα έχει επίσης ως αντικείμενο τη διάρθρωση της οικονομική επάρκειας με αντικείμενο και σκοπό στο να υλοποιηθούν
και να χτιστούν όλα τα έργα βασικών υποδομών που σχεδιάζει ο εκάστοτε Δήμος και το Κράτος γενικότερα καθώς και
να παρέχεται βασική ενίσχυση των πολιτών, όπου είναι δυνατόν και να επενδυθούν τα κεφάλαια σε επιχειρήσεις με
αναπτυξιακά έργα και οικονομικές συναλλαγές (“Income Producing Businesses and Transactions”), παράγοντας έτσι
εισοδήματα υπέρ του κοινού. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η συνεχής και εύκολη ροή χρηματοδότησης για την κάλυψη
όλων των έργων και των νέων αναγκών, έτσι ώστε ο Δήμος αλλά και η Κυβέρνηση κατ’ επέκταση δεν θα απαιτήσει
χρηματοδότηση από ξένες πηγές ποτέ ξανά.
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2. ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.

Παραγωγή τροφίμων απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, εξελιγμένοι μέθοδοι
ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως
διατυπώνονται στη μητέρα φύση, καθαρό νερό και απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,
οικονομική προσιτή στέγαση, οικονομικά είδη ρουχισμού, τα υψηλότερα πρότυπα της συμμετοχικής
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλήνων από τη στιγμή που κάθε βρέφος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, θα
προσφερθεί υψηλών προδιαγραφών ιατρική περίθαλψη και θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των Ελληνικών
οικογενειών και του Ελληνισμού, ακόμα και προσφέροντας ένα «υγιές μηνιαίο πάγιο για το νεογνό » έτσι ώστε
περισσότερες οικογένειες να γίνονται «πολύ-οικογένειες», συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος
«από το λίκνο μέχρι το μνήμα», όπου ο πατέρας και η μητέρα δεν θα έχουν πια καμία ανησυχία του πως θα
μεγαλώσουν και εκπαιδεύσουν τους απογόνους τους.

2.

Υποδομές σε κάθε επίπεδο και όπου είναι δυνατόν. Ακόμα και στις πιο δύσβατες περιοχές.

3.

Ανασκαφές, συντήρηση και προώθηση στις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων
γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας που είναι σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος και την περεταίρω
ανέγερση ακόμα και αγαλμάτων του κάθε αρχαίου Έλληνα Σοφού.

4.

Θα διοργανωθεί, σχεδιαστεί και θα εδραιωθεί η οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής
γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με σκοπό να διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
και του Κόσμου γενικότερα και την περεταίρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με Μαθητευομένους
Έλληνες και Φιλέλληνες, να επαναφερθούν, να αναδιοργανωθούν και να προασπιστεί η Ορθοδοξία της
Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, η Ορθοδοξία της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε
εξωτερική πρωτεύουσα και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά
νομοθετικά σώματα όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται την «Διαφώτιση και την πηγή της
διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
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2. ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συνέχεια
4.

Θα οικοδομηθούν γέφυρες, δρόμοι, υπόγεια δίκτυα, μονάδες επεξεργασίας του νερού και να καθαριστούν
όλοι οι Δήμοι, οι Κοινότητες και κάθε γωνιά της Ελλάδος γενικότερα από κάθε παράνομη απόρριψη και ταφή
κάθε λογής απορριμμάτων ώσπου να εξαλειφθεί η μάστιγα που ονομάζεται «απόβλητα» δια μέσου βιώσιμων
μονάδων επεξεργασίας τους.

5.

Θα βοηθηθούν στο να βελτιωθούν οι μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγικότητας, μέσω προηγμένων
τεχνολογιών και που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιήσεων σπόρων και υβριδίων,
συμπεριλαμβανομένου στο να εφαρμοστούν υποχρεωτικά μέτρα για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς
σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα θα γίνει ξανά ένα οργανικό προτεκτοράτο
φυσικής ανάπτυξης ούτως ώστε οτιδήποτε καλλιεργείται στην Ελλάδα να είναι πραγματικά βιολογικό.

6.

Θα δημιουργηθούν ορυχεία ανόρυξης πρώτων υλών, εργοστάσια, εκκολαπτήρια τεχνολογίας, παραγωγικές
επιχειρήσεις, μουσεία και σχολεία.

7.

Θα χτιστούν νέες αθλητικές οργανώσεις και εργαλεία και να βοηθηθεί η υποστήριξη σε όλους τους νέους
αθλητές μέσω οργανωμένων διατροφικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ούτως ώστε να
επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα δια μέσου τοπικών, περιφερικών, εθνικών και διεθνών συναντήσεων
και διαγωνισμών- αγώνων.

8.

Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών και ακόμα αν γίνεται
θα επιδοτήσει ένα «τέλος της εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά, για να παρακολουθούν
τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα και να οργανώνουν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για
«επανεκπαιδεύση και επανακατάρτιση», έτσι ώστε, ο κάθε Έλληνας να μαθαίνει τις νέες προοπτικές, τα νέα
επαγγέλματα, νέες δεξιοτεχνίες, τέχνες, έτσι ώστε ως αποτέλεσμα να μετατρέπονται όλοι σε παραγωγικούς
πολίτες.

9.

Θα γίνει συμβολή στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας του έθνους, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν μια καλή
δουλειά, να κερδίζουν άνετα τα προς το ζην και να οδεύσουν περήφανα στο μέλλον.
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2. ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συνέχεια
11.

Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, την τεχνολογία
και τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα να αισθάνονται ασφαλείς στην προσωπική τους οικία,
σχολεία, εργασία, να χτιστούν νέοι δρόμοι ή να συντηρηθούν οι παλιοί στο οδικό δίκτυο που εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του εκάστοτε Δήμου ή/ και του Κράτους γενικότερα και ανεξαρτήτως των συνθηκών που
επικρατούν.

12.

Θα δημιουργηθούν υψηλών προδιαγραφών Ιατρικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες, τοπική
φαρμακοβιομηχανία, νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική και επιστημονική τεχνολογία σε
διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένου της φυσικής και της νανοτεχνολογίας, Κέντρα αποτοξίνωσης για
εξαρτημένα άτομα, Οίκοι ευγηρίας για τους ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλών
προδιαγραφών.

12.

Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμα προγράμματα και να εγκατασταθούν σοβαρά δίκτυα σε όλα τα
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά σχολεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και όπου υπάρχει Ελληνισμός γενικότερα, έτσι
ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες,
τεχνολογία και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται
αμέσως στο εμπόριο για περαιτέρω αμοιβαίο όφελος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους μαθητές που
φοιτούν, τους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού
γενικότερα, με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων να επιστρέφει πίσω στο
ίδρυμα/ σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις
τεχνολογίες και έτσι αυτά τα σχολεία/ ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς
αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν στην αιωνιότητα.
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 1)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: 2.050.000.000 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΥΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
A/A

1

2

3
4
5
6
7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέος Οικισμός, με όλες τις υποδομές για να μπορέσουν να επαναπατριστούν Έλληνες.
Θα αυτοσυντηρείται στις ενεργειακές ανάγκες, θα παρέχει πολλές προοπτικές και
προνόμια για νέους αλλά και θα διατηρεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για να ζουν καλά οι
ηλικιωμένοι

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ
Σε Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ
Σε Ευρώ

15.000

2.500

37.500.000

1.500

5.000

7.500.000

3.000

8.000

24.000.000

7.000

1.800

12.600.000

Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Θερμικά και Θερμαλικά Πάρκα, Ιατρικός τουρισμός,
αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κτλ

1

50.000.000

50.000.000

Κέντρα διασκέδασης, εστίασης, καφετερίες

1

5.000.000

5.000.000

Αναστύλωση και διαμόρφωση προσόψεων των κτιρίων όπου χρειαστεί, ούτως ώστε να
δημιουργηθεί ένας αρμονικός χαρακτήρας με σωστή αρχιτεκτονική.
Διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε όλα τα υφιστάμενα Ιδιωτικά & Δημόσια κτήρια, και
μετατροπή τους σε ενεργειακά κτίρια
Νέος οικισμός για άπορους και άστεγους με ειδικές συμβάσεις για κοινωφελή έργα

Συνεδριακά κέντρα, χώροι συνεστιάσεων και κέντρα επαγγελματικής εξυπηρέτησης

1

10.000.000

10.000.000

Εκθεσιακά κέντρα, λογισμική υποστήριξη, αναμετάδοση, διαδικτυακή ενημέρωση και
πώληση προϊόντων που παρουσιάζονται

1

10.000.000

10.000.000

Καζίνο και συνοδευτικές υπηρεσίες

1

15.000.000

15.000.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
Σε Ευρώ

171.600.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 2)
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

10
Τεχνολογικό πάρκο - μικρή πόλη με όλες τις υποδομές όπου οι ερευνητές θα μπορούν να
υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/ πειράματα και να επιτυγχάνουν καινοτομίες.
Προώθηση, πώληση και συντήρηση των προϊόντων που θα παραχθούν
11 Ειδικό σχολείο για νέους με υψηλά νοητικά επίπεδα - ειδικές επίλεκτες δυνάμεις
παρακολούθησης
12

13
14
15

Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων σχολείων στην τεχνολογία, οικολογικά κτίρια που θα
έχουν επάρκεια στην παραγωγή ενέργειας, υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια,
τεχνολογικά μέσα εκμάθησης, αθλητικά κέντρα
Κατασκευή νέων σχολείων, δημοτικά, λύκεια και πανεπιστήμια
Αθλητικά κέντρα, γήπεδα, εξάσκηση και έλεγχος
Βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφοριών,

1

15.000.000

15.000.000

1

2.500.000

2.500.000

1

2.000.000

2.000.000

1

8.000.000

8.000.000

1

2.000.000

2.000.000

1

500.000

500.000

1

500.000

500.000

1

35.000.000

35.000.000

1

25.000.000

25.000.000

1

5.000.000

5.000.000

16
Κέντρο Δικηγορικό, Δικαστικών και Συμβολαιογράφων, καταγραφή σε ηλεκτρονική
μορφή όλων των νόμων, αποφάσεων και αρχειοθέτηση συναλλαγών, συμβολαίων κτλ
17
18

Κέντρο στήριξης πολυτέκνων οικογενειών, ταμεία στήριξης, υποτροφίες, βοηθήματα
Ιστορικό κέντρο αναψυχής - κέντρου μάθησης, βιβλιοθήκες, διασκέδαση, όπως η πόλη
των μύθων- Διόνυσος/ Ηρακλής/ Προμηθέας/ Οδυσσέας κτλ

19 Μουσείο, Αρχαιολογικοί χώροι, έρευνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αγάλματα,
φιλοσοφικά εργαστήρια

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

95.500.000

9

3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 3)
A/A
20
21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τέχνη, κέντρο παρουσιάσεως, σχολές μάθησης και εκπαίδευσης,

1

500.000

500.000

Πλατείες, ανοικτές οργανωμένες αγορές (τοπικά προϊόντα)

1

5.000.000

5.000.000

22 Ανοικτοί και κλειστοί χώροι θεάτρων, σινεμά, χώροι για συναυλίες, χώροι μάθησης και
εξάσκησης για μουσική και θέατρο

1

2.500.000

2.500.000

23 Ιατρικό Κέντρο, Νοσοκομείο, Μονάδες χειρουργείων, Εξειδικευμένη μονάδα

1

50.000.000

50.000.000

24 Ειδική επίλεκτη ομάδα γενετικής διαφύλαξης του ελληνικού έθνους, αρχειοθέτηση,
έρευνες, μετρήσεις, γενεαλογικά δέντρα

1

250.000

250.000

1

200.000

200.000

1

350.000

350.000

1

250.000

250.000

1

20.000.000

20.000.000

Φαρμακοβιομηχανία, Φυσικές πρώτες ύλες

1

20.000.000

20.000.000

Κέντρα Αποτοξίνωσης

1

1.500.000

1.500.000

Γηροκομείο - Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι Διαμονής / οικισμοί ηλικιωμένων, με όλες τις
ανέσεις, ιατρική παρακολούθηση, σύτιση, εξάσκηση, διασκέδαση - Τουριστικό και
Οικιστικό

1

50.000.000

50.000.000

25

Ιατροδικαστική υπηρεσία, έλεγχος DNA, υποστηρικτικές υπηρεσίες ελέγχου

26 Φύλαξη, Παρακολούθηση, Δημοτική αστυνομία, κέντρα μελετών, υποστηρικτικές και
βοηθητικές υπηρεσίες προς τον πολίτη
27
28
29
30
31

Κινητή μονάδα άμεσης ανάγκης- Αναλύσεις κλτ
Μονάδες μελετών, έρευνας, Νανοτεχνολογία, Βλαστοκυττάρων και μοριακή ιατρική

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

150.550.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 4)
A/A
32
33
34
35
36
37
38

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Κέντρο Αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων (ποτό, ναρκωτικά κοκ)

1

15.000.000

15.000.000

Κτηνιατρεία, χώρος περίθαλψης ζώων, ελέγχου κτλ

1

500.000

500.000

Ψυχιατρεία, κέντρα περίθαλψης, εκπαιδευτικά κέντρα, συνδιασμός τέχνης κτλ

1

1.500.000

1.500.000

1

35.000.000

35.000.000

Μεταφορά από ξηρά στη θάλασσα με εναέριες φορτώσεις, αυτοματοποίηση

1

15.000.000

15.000.000

Κατασκευή Μικρού Αεροδρομίου

1

15.000.000

15.000.000

Αναβάθμιση παλαιών αεροδρομίων

Ιατρικός τουρισμός

0

0

0

39 Olympic Airways - επέκταση, εξαγορά νέων αεροπλάνων, ενίσχυση του τομέα
συντήρησης, νέοι προορισμοί, νέο πλάνο αναδιάρθρωσης

0

0

0

40 Κατασκευή νέων υπερσύγχρονων λιμανιών, εξυχρονισμός των υφισταμένων, νέοι τρόποι
φόρτο-εκφορτώσεων, αποθήκευση, μεταφορά, γερανοί κτλ

1

35.000.000

35.000.000

41 Θαλάσσια Μεταφορικά - μετακίνηση επιβατών και φορτίων (containers, bulk, Oil Tankers,
Gaz vessels,

1

15.000.000

15.000.000

1

5.000.000

5.000.000

42

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για καρνάϊο και ναυπηγείο στις μαρίνες και στα λιμάνια

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

137.000.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 5)
A/A
43
44

45
46
47
48

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Νέα Μαρίνα και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης (1000 σκάφη)

1

50.000.000

50.000.000

Νέα τεχνολογία και τεχνοτροπία για την ναυτική και περιφερειακή ασφάλεια και επιτήρηση
(διαδικτυακά και δορυφορικά)

1

10.000.000

10.000.000

Υφιστάμενο σιδηροδρομικό σύστημα Συντήρηση και αναπλάσεις

1

20.000.000

20.000.000

1

80.000.000

80.000.000

1

80.000.000

80.000.000

Νέο Σιδηροδρομικό δίκτυο να συνδέσει όλες τις μεγάλες και μικρές πόλεις μεταξύ τους
Νέοι Δρόμοι, συντήρηση του παλαιού δικτύου, επέκταση και νέες υποδομές
Δίκτυο λεωφορείων για τους μαθητές παιδικών σταθμών, σχολείων και πανεπιστημίων,

1

2.500.000

2.500.000

49 Υδροπλάνα και χερσαία/ αμφίβια οχήματα για τη σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας και
των νησιών

1

35.000.000

35.000.000

50 Νέες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με καινοτόμες λύσεις που θα παρέχουν φθηνό
ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα

1

30.000.000

30.000.000

51 Ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες νέας τεχνολογίας, παραγωγή ρεύματος

1

20.000.000

20.000.000

1

25.000.000

25.000.000

1

40.000.000

40.000.000

1

15.000.000

15.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

52
Υποδομές περισυλλογής αποβλήτων, υπόγεια κανάλια και οχετοί για αυτόματη
μεταφορά και εναπόθεση τους προς τα σημεία συγκομιδής και επεξεργασίας για να
καλυφθούν όλες οι μεγάλες πόλεις και οι παραθαλάσσιες ξενοδοχειακές μονάδες
53 Συστήματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους
54

Καθαρισμός νερού

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

407.500.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 6)
A/A
55
56

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιολογική επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, επεξεργασία λάσπης κτλ
Πόσιμο Νερό, χημική ανάλυση, φιλτράρισμα, επεξεργασία

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

1.000.000

1.000.000

1

10.000.000

10.000.000

57 Δίκτυο ύδρευσης Πόλεων και χωριών, νέες εγκαταστάσεις, καλύτερο σύστημα
παρακολούθησης, έλεγχος της ποιότητας

1

25.000.000

25.000.000

58 Δίκτυο άρδευσης αγροτικών περιοχών Πόλεων, νέες εγκαταστάσεις, καλύτερο σύστημα
παρακολούθησης, έλεγχος της ποιότητας

1

10.000.000

10.000.000

59 Αφαλάτωση, Δίκτυο πόλης και άρδευσης αγροτικών περιοχών, έλεγχος ποιότητας και
χημικής ανάλυσης

1

2.500.000

2.500.000

1

500.000

500.000

61 Νέες περιοχές αποθηκεύσεως νερού, ταμειευτήρες, νέα φράγματα, συντήρηση των
παλαιών φραγμάτων, λίμνες, υγρότοποι, αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών, έργα
υποδομών για προστασία από πλημμύρες και καταστάσεις λειψυδρίας, διαχείριση
περιοχών με έλη περιοχών, αλυκών κτλ

1

20.000.000

20.000.000

62 Λεκάνες απορροής, έργα για ενίσχυση με προστατευτικές κατασκευές στις όχθες των
ποταμών, αντιδιαβρωτική προστασία και ενίσχυση σε πλαγιές, όχθες ποταμών, κανάλια
κλπ από διάβρωση κτλ

1

15.000.000

15.000.000

1

10.000.000

10.000.000

1

10.000.000

10.000.000

60

63

Μεταφορά νερού στις ακριτικές περιοχές, νησιά, ορεινά καταφύγια κτλ

Αγροτική ανάπτυξη, υδροπονία, γεωτεχνικά βελτιωτικά μέτρα

64 Νέες καλλιέργειες ελαιόδεντρων, Σύγχρονα Ελαιοτριβεία, Επεξεργασία και πώληση,
αποθήκευση, προώθηση και μετακίνηση των παραγομένων προϊόντων από την ελιά και
το λάδι. Συνεταιρισμοί διάθεσης, κέντρα εκμάθησης, βιολογικός τρόπος καταπολέμηση
αρρωστιών, προβλημάτων κτλ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

104.000.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 7)
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

65 Βαμβάκι, ζέα, καπνά, μαστίχα, κρόκος, τρούφα, μανιτάρια, άλγες, μπαχαρικά και
μυρωδικά, σιτηρά, αμπέλια, αγροτική καλλιέργεια φρούτα, λαχανικά, όσπρια, βολβοί,
ζαχαροκάλαμο, καφές, εκπαίδευση, συγκομιδή, αποθήκευση, προώθηση, πώληση,
διακίνηση κτλ

1

25.000.000

25.000.000

66 Κέντρα αποθήκευσης τοπικών προϊόντων, διαχείρισης , διακίνησης, εκπαίδευσης για νέες
τεχνολογίες και προώθησης των τοπικών προϊόντων

1

25.000.000

25.000.000

1

30.000.000

30.000.000

Παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών, αποθήκευση, προώθηση και πώληση

1

15.000.000

15.000.000

Κτηνιατρεία με νέες τεχνολογίες για περίθαλψη ζώων

67

68
69

Οικολογική κτηνοτροφία, σφαγεία, αποθήκευση, κατάψυξη, διαχείριση, διακίνηση,
εκπαίδευση για νέες τεχνολογίες και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων

1

15.000.000

15.000.000

70 Ανίχνευση & Εξόρυξη πρώτων υλών (Μέταλλα, ορυκτές ύλες, σπάνιες γαίες, πετρώματα,
χημικά), ορυχεία

1

20.000.000

20.000.000

71 Ανίχνευση, εκμετάλλευση και διαχείριση ενεργειακών πρώτων υλών, όπως γαιανθράκων,
ουρανίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου

0

0

0

72 Ανίχνευση, εκμετάλλευση και διαχείριση όλων των φυσικών πόρων, ορυκτών,
μεταλλευμάτων, διακοσμητικών πετρωμάτων, ανθρακικών υλικών, λάβας,
απολιθωμάτων

1

15.000.000

15.000.000

Σταθμοί επαέρωσης φυσικού υγρού αερίου,

0

0

0

Διυλιστήρια πετρελαίου επέκταση και νέες μονάδες

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73
74
75
76

Αποθηκευτικοί χώροι για το αέριο και των πετρελαιοειδών
Αγωγοί και σύνδεση Πετρελαίου

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

145.000.000
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3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 8)
A/A
77
78
79
80
81
82

83

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγωγοί και σύνδεση Αερίου

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

1

15.000.000

15.000.000

Χαρτογράφηση όλων των περιοχών

1

8.000.000

8.000.000

Κτηματολόγιο, μηχανογράφηση συνόρων, υποστηρικτικές υπηρεσίες

1

15.000.000

15.000.000

Νεκροταφείο, υποστηρικτικές υπηρεσίες

1

500.000

500.000

Γεωλογικές Μελέτες και έργα υποβοηθητικά για την παρακολούθηση και επεξεργασία
δεδομένων, έρευνας και προστασίας ειδικών γεωλογικών φαινόμενων, σεισμοί,
ηφεστιακές εκρήξεις, προετοιμασία και άμεση δράση

1

25.000.000

25.000.000

Σπήλαια συντήρηση, παρακολούθηση, προσβασιμότητα και καθαρισμός

1

15.000.000

15.000.000

1

10.000.000

10.000.000

1

15.000.000

15.000.000

1

20.000.000

20.000.000

1

5.000.000

5.000.000

1

25.000.000

25.000.000

Επέκταση του δικτύου μεταφοράς και σύνδεσης στους οικισμούς φυσικού αερίου

Αναδάσωση καμένων και νέων περιοχών, ύδρευση, πυροπροστασία

86 Έργα προστασίας και υποδομών για Πυροπροστασία, Πυρόσβεση και Πυρανίχνευση
στις δασικές, αγροτικές και οικιστικές περιοχές, εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης,
μηχανήματα και ελικόπτερα, κέντρα παρακολούθησης και κέντρα μάθησης και
εκπαίδευσης
87

ΚΟΣΤΟΣ

0

84 Προστασία της Χλωρίδας και πανίδας, θαλάσσιας ζωής, παρακολούθηση, κέντρα
ερευνών και επεξεργασίας δεδομένων
85

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη και προστασία της μέλισσας και των παραγώγων της

88 Προστασία και ειδική παρακολούθηση των συνόρων, παραποτάμια, παραθαλάσσια και
στην ξηρά

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

153.500.000

15

3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 9)
A/A
89
90

91
92
93
94

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποθαλάσσια ζωή, μελέτη και διασφάλιση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας

1

15.000.000

15.000.000

Ιχθυοκαλλιέργειες, ειδικά κέντρα παρακολούθησης, περίθαλψη και παρεμβάσεις, έλεγχος
και προστασία φυσικού περιβάλλοντος

1

20.000.000

20.000.000

Σφουγγάρια, έρευνα, αναπαραγωγή, διαχείριση, εκμετάλλευση, εκπαίδευση

0

0

0

Δορυφόροι για ασφάλεια, τηλεπικοινωνίες κτλ

1

20.000.000

20.000.000

Τηλεπικοινωνίες και νέες εγκαταστάσεις, διαρθρωτικά μέτρα για μέγιστη προστασία
δεδομένων

1

15.000.000

15.000.000

Καλωδίωση υψηλών προδιαγραφών για, ψηφιακό ήχο και εικόνα

1

10.000.000

10.000.000

10

15.000.000

150.000.000

1

15.000.000

15.000.000

1

50.000.000

50.000.000

Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας,
εκπαίδευσης, νέα τεχνολογία, προώθηση, αποθήκευση, πωλήσεις

1

20.000.000

20.000.000

Βιομηχανία παραγωγής ενέργειας από πρώτες και δευτερογενείς ύλες

2

10.000.000

20.000.000

Βιομηχανία Ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας, λιπασμάτων κτλ

3

10.000.000

30.000.000

95
Βαριά Βιομηχανία για κατασκευή μηχανών και μηχανημάτων, συσκευασίας,
αυτοκινητοβιομηχανία (αυτοκίνητα/ λεωφορεία/ μηχανές/ ποδήλατα, αεροπλάνα, τανκς
κτλ), ηλεκτρικές συσκευές, σύγχρονες τεχνολογίες, υπολογιστές, αναλώσιμα, καινοτομίες
96
97

98
99
100

Φαρμακοβιομηχανία, καινοτόμες λύσεις, εκμετάλλευση φυτικών ελληνικών προϊόντων,
είδη καλλωπισμού, καθαρισμού κτλ
Βιομηχανία εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου υπεδάφους ακόμα και των
στρατηγικών πρώτων υλών, εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων (μέταλλα όλων
των ειδών, πετρώματα, πολύτιμοι και άλλοι λίθοι, κρύσταλλα κτλ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

365.000.000

16

3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 10)
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

101 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, επιχειρήσεις παραγωγής συνθετικής ίνας,
Επεξεργασία και βαφή Γουναρικών, Βιομηχανία ειδών ένδυσης

1

10.000.000

10.000.000

102 Βιομηχανία ξύλου, κατασκευή προϊόντων από ξύλα και φελλό, έπιπλα, χαρτί, γραφική
ύλη και υποπροϊόντα χαρτοπολτού

1

10.000.000

10.000.000

103 Κατασκευή και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελοποιεία, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων

1

15.000.000

15.000.000

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

1

15.000.000

15.000.000

Βιομηχανία οικοδομικών υλικών

104
105

1

20.000.000

20.000.000

106 Βιομηχανία τεχνολογικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, υποστηρικτικά προϊόντα
τεχνολογίας, αναλώσιμα είδη, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

1

15.000.000

15.000.000

107 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων - κατασκευή
ρολογιών κάθε είδους

0

0

0

1

50.000.000

50.000.000

Ξηροί καρποί και υποπροϊόντα

1

2.500.000

2.500.000

Ζυθοποιεία, Παραγωγή κρασιών, μηλίτη, ποτών, λικέρ, ούζου, μαστίχας και τα
παράγωγά της, κτλ

1

10.000.000

10.000.000

Ναυπηγική Βιομηχανία και τα παρελκόμενα

1

30.000.000

30.000.000

108

109
110
111

Παραγωγή Τροφίμων, Επεξεργασία, Παρασκευή, Διατήρηση, Αποθήκευση, Συντήρηση,
Μεταποίηση, Προώθηση και Πώληση των πρώτων υλών και των υποπροϊόντων τους:
γάλακτος, χυμών, βρώσιμων αλιευμάτων, ζαχαρωδών προϊόντων, αρτυμάτων και
καρυκευμάτων, διατηρούμενων φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, ψαριών, παγωτών,
προϊόντων αλευρόμυλων και ζυμαρικών, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, βρεφικές τροφές,
διαιτητικές τροφές κτλ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

177.500.000

17

3. Προϋπολογισμός Κόστους Έργων
(Σελίδα 11)
A/A
112

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιομηχανία του θεάματος, κέντρα παραγωγής, ειδική πόλη για τηλεοπτικοακουστικές
παραγωγές, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικά, διασκέδασης, ιστορίας κτλ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

8.000.000

8.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

113
Ειδικές ερευνητικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης,
ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/
και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και
μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα,
ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά

1

20.000.000

20.000.000

114 Κεντρική Πληροφόρηση για ενέργειες στην περιοχή, κανάλια, ραδιόφωνο, εφημερίδα,
περιοδικά, τυπογραφία

1

10.000.000

10.000.000

115 Ειδικά έργα, όπως χιονοδρομικά κέντρα, Formula 1, παγοδρόμια, θεματικά πάρκα και
υδροπάρκα, αναρρίχηση, κτλ

1

80.000.000

80.000.000

1

5.000.000

5.000.000

1

5.000.000

5.000.000

1

14.850.000

14.850.000

116

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, καθηγητές,
ερευνητές, ελεγκτές, φοροτεχνικοί, προγραμματιστές, ενεργεία, μελέτες βιωσιμότητας,
συστημικοί μηχανικοί, ποιοτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση περιουσιών, προώθηση έργων,
γραφικά, διακόσμηση, marketing κτλ)

117 Κεντρικά κέντρα ελέγχου ποιότητας, χημείας, έρευνα, πειράματα, πιστοποίηση πατέντας
Ελληνικής, έλεγχος προϊόντων, σπόρων, ποιότητας, δοκιμών, ρύπων κτλ
118

Κεφάλαιο κίνησης, διεύθυνση και διαχείριση των πόρων και όλων των έργων

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

142.850.000

2.050.000.000

Ο πίνακας ετοιμάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής για πρόχειρους συνοπτικούς υπολογισμούς, που είναι μέρος ενός γενικότερου όγκου
έργων και προϋπολογισμών για όλη την Ελλάδα και μόνο. Τα ακριβή στοιχεία θα δημιουργηθούν μετά τις ανάλογες μελέτες.

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
&
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΚΕΨΗ
&
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
&
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Εμπιστευτικό Κείμενο

Art In Design Ltd
Ας εκμεταλλευτούμε σωστά αυτήν την μοναδική πιθανότητα υλοποίησης έργων, για να διαμορφώσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου θα συμβάλουμε
στην ευημερία των Ελλήνων γενικότερα και με σωστή διαχείριση να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο αύριο

