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Ηράκλειο  23 Ιανουαρίου 2018       

 ΘΕΜΑ  :  ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΠΡΟΤΑΣΗΣ   ΣΤΟ   ΕΠΑνΕΚ   2014 – 2020 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε 

       Σας  είναι  γνωστό  ότι  στις  23/11/2017 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=110&cs) η πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 

Προορισμών», η οποία απευθύνεται σε Δήμους όλης τη χώρας με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000 

€ και μέγιστη επιχορήγηση ανά πρόταση τα 60.000 €. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πρέπει να εμπίπτουν 

στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης «Ολοκληρωμένος Τουριστικός Προσβάσιμος Θαλάσσιος 

Προορισμός» που βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το 

πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών 

απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με 

αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. Στο πλαίσιο της δράσης θα 

χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και 

προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την 

εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε από τις 

15.01.2018 και θα είναι ανοικτή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης.   

  

Ως Ενεργοί Πολίτες, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να καταθέσει το συντομότερο δυνατό (η 

πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην 

αρμόδια διαχειριστική αρχή) μία πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση, για την βελτίωση της 

προσβασιμότητας στη Δημοτική Παραλία Καρτερού, καθώς και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 

των ΑΜΕΑ (βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, 

διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την 

χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.).  

 

Υλοποιώντας αυτή την πρόταση θα συμβάλετε στη δημιουργία δομών που θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση στην Δημοτική Παραλία Καρτερού συντελώντας στην αναβάθμιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών προς τους Δημότες.   

                   Η  Δημοτική ομάδα   

                   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ    

             Ηλίας Λυγερός          
 Αρ. Αθανασάκης           
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