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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το προτεινόµενο έργο αφορά στον εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη του Σταδίου Μοιρών και την 

δηµιουργία ενός Πρότυπου  Αθλητικού Κέντρου µε δυνατότητα εξυπηρέτησης   ΑΜΕΑ  απόλυτα 

προσαρµοσµένο  στις αρχές της προσβασιµότητας. 

 Θα υπηρετεί τους  ειδικούς  στόχους που έχει ο δήµος Φαιστού για την τοπική ανάπτυξη και τους 

στρατηγικούς στόχους της Περιφέρεια Κρήτης όπως η  προώθηση του θεµατικού τουρισµού (κυρίως 

του αθλητικού και του πολιτιστικού) για την δηµιουργία συνεργειών µε τους άλλους παραγωγικούς 

τοµείς και συµπληρωµατικότητας µε τις αναπτυξιακές χωροταξικές ενότητες όπως προσδιορίζονται 

και στο Περιφερειακό Χωροταξικό  Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του νησιού που θέτει σαν βασικούς 

γενικούς στόχους: 

• Την  βελτίωση των περιφερειακών  υποδοµών και υπηρεσιών. 

• Την Προστασία  και  διατήρηση  της τοπικής κληρονοµιάς και  δηµιουργία-βελτίωση 

πολιτιστικών – αθλητικών υποδοµών και υπηρεσιών. 

• Την ∆ηµιουργία των αναγκαίων δοµών για την ενθάρρυνση - προώθηση     δράσεων από την 

τοπική κοινωνία και ειδικά τους νέους για την δηµιουργία πρωτοβουλιών συνέργειας µε το 

πρωτογενή τοµέα και το τουρισµό. 

Το έργο αφορά στον συνολικό εκσυγχρονισµό του Σταδίου Μοιρών και την πλήρη προσαρµογή του 

στις αρχές της προσβασιµότητας. 

Συνοπτικά  το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει: 

• Την πλήρη αναµόρφωση και διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε τις ανάλογες 

φυτεύσεις και δηµιουργία χώρων στάθµευσης. (Συνολικό εµβαδόν διαµορφούµενου 

περιβάλλοντα χώρου 4.950 Μ2) 

• Βελτίωση των αγωνιστικών χώρων  του σταδίου. 

• Ανακατασκευή στίβου Σταδίου. 

• Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5. (Συνολικό Εµβαδόν γηπέδου   1800 

Μ2) 

• Κατασκευή ανοικτού γηπέδου Μπάσκετ. 

 

• Την κατασκευή κτιρίου µε υπερκείµενο  συγκρότηµα  κερκίδων για περίπου 2000 

Θεατές, (συνολικό Εµβαδόν κερκίδων  1150 Μ2) 



 

• Κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου κερκίδων(συνολικό Εµβαδόν στεγάστρου   1300 Μ2) 

• ∆ιαµόρφωση χώρων αίθουσας οργάνων  γυµναστικής, συγκρότηµα  αποδυτηρίων και 

βοηθητικών χώρων  κάτω από τις κερκίδες, συνολικού εµβαδού 780 µέτρων. (Στο 

εµβαδόν αυτό συµπεριλαµβάνεται και το κτήριο των υφιστάµενων κερκίδων εµβαδού  200 Μ2 

το οποίο ανακατασκευάζεται και διαµορφώνεται ανάλογα.  
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