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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

            Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                            

                            Ηράκλειο, Τρίτη 03/09/2013 

                             αρ. πρωτ. : 152200 

                                                                    

 

                                                                                     Προς:  

 κο Χατζηδάκη Κώστη 

 Υπουργό Ανάπτυξης & 

 Ανταγωνιστικότητας  

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με θέμα το Πολιτιστικό 

Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.) σας αποστέλλω το παρακάτω ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με τη βοήθεια του ΥΠΠΟ, κατασκευάζει το Π.Σ.Κ.Η.. 

Πρόκειται για ένα συγκρότημα κτιρίων συνολικής επιφανείας 27.000 τ.μ. στο οποίο 

περιλαμβάνονται:  

 Κεντρική Αίθουσα θεάτρου και Συνεδρίων χωρητικότητας 800 θέσεων, τεχνικά εργαστήρια, 

αποθήκες σκηνικών, βοηθητικοί και υποστηρικτικοί χώροι.  

 Αίθουσα Συναυλιών, χωρητικότητας 240 θέσεων. 

 Φουαγιέ. 

 Καλλιτεχνικά εργαστήρια 

 Παιδικό θέατρο, χωρητικότητας 150 θέσεων ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ. 

 Πειραματικό θέατρο, με κινητές θέσεις και χωρητικότητα 175 – 250 θέσεων ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΤΟΙΜΟ 

 Χώροι εκδηλώσεων, με ευελιξία μεγέθους/χρήσης χωρητικότητας 230 θέσεων, ΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ 

 Εκθεσιακοί χώροι, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ. 

 Χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφέ, αναψυκτήρια), ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ. 

 Καταστήματα: βιβλιοπωλείο, δισκοπωλείο, γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικό 

γραφείο και κέντρο πληροφόρησης με μηχάνημα ΑΤΜ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ.  

 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, σε τέσσερα (4) υπόγεια επίπεδα συνολικής δυναμικότητας 

230 θέσεων, ΠΟΥ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η πρώτη Φάση κατασκευής βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης 95% (Συνημμένες 

σχετικές φωτογραφίες από το έργο).  

Με την ΥΔΕΠΠ/Β/Φ145/352/17-7-2003 Απόφαση ΥΠΠΟ, εντάχθηκε η Πράξη 

«Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του Γ. ΚΠΣ με 

κωδικό (ΟΠΣ) 76398 και δαπάνη 17.000.000 €. Το έργο έχει δηλωθεί ως ημιτελές του Γ΄ ΚΠΣ 

με επιλέξιμη δαπάνη 12.000.000 €.  

 Το έργο έχει ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ επίσης με ποσά από :   

 Το Π.Δ.Ε..                           

 Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».       

 Το Δήμο Ηρακλείου                                  

 Από δωρεά Ιδρυμάτων «Καλοκαιρινού».    

           

Εκτός από τα παραπάνω, οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί από το Δήμο Ηρακλείου για 

τις μελέτες και τη διοίκηση του έργου, από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν φθάσει τα 6.729.000 €.  

Σήμερα για να ολοκληρωθεί το έργο της Α΄ Φάσης απαιτούνται 3.000.000 €, τα οποία θα 

διατεθούν για την ολοκλήρωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στα οποία, εκτός των 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, περιλαμβάνεται και ο κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση) στον 

οποίο έχει ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ.  

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει βραβευθεί για την επιλογή του αυτή με το πρώτο βραβείο 

(European Energy Award) στο Διεθνές Συνέδριο του MEDEEA με θέμα «Υλοποίηση 

Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές», ενώ υπάρχει και πρόσφατη 

αναφορά στον Αθηναϊκό τύπο  ((Δημοσίευμα στο Real Planet ένθετο στη Real News  της 1-

9-2013, συνημμένο)). 

Για το ποσό των 3.000.000 €, έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο Υπουργείο σας 

από την  Περιφέρεια Κρήτης. 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση της χρηματοδότησης των 

3.000.000 € από το Π.Δ.Ε. μέσω του επώνυμου έργου με Κ.Α. 2003ΣΕ01430053 

«Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου 

(ΔΕΠΤΑΗ) για το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου». 

Η Χρηματοδότηση αυτή, είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο και για 

να μπορέσει να καταστεί επιλέξιμη στο Γ΄ ΚΠΣ η δαπάνη των 12.000.000 €, ώστε να μην 

επιβαρύνει τον Εθνικό Προϋπολογισμό.   

 

Με εκτίμηση  

 

Γιάννης Κουράκης 

Δήμαρχος Ηρακλείου 

 
Δ/νση: Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο 712 02, τηλ. 2813409101 -103 – fax: 2810. 227180, email : mayor@heraklion.gr 


