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Α.5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟ

Α.5.1.  Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών

Α.5.1.1. Προγραμματιζόμενα 

(Αντικείμενο της Οικονομικής Μελέτης)

Πρόγραμμα Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  

Στα Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα Έργα από τα προηγούμενα 

χρόνια (2011 και πριν), καθώς και νέα Έργα του 2012 με αναφορά στην κατανομή πιστώσεων

2012-2013-2014. Επίσης στα Έργα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

χωρική ενότητα αλλά αφορούν σε οριζόντιες παρεμβάσεις που καλύπτουν το σύνολο ή τμήμα της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

Τα Έργα αυτά ομαδοποιημένα σε συνεχιζόμενα και νέα παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν :

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Α/
Α 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑ
ΤΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΛΠ 

1 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
"ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ 
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 
ΓΑΛΑΤΑ"  

2 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 
ΠΡΑΣΕΣ - ΣΟΥΓΙΑ" ΚΑΙ 
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΣ 
ΑΝΥΣΑΡΑΚΙ - ΡΟΔΟΒΑΝΙ" - 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

3 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Ν.Α.ΧΑΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ) 

4 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ" 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών

Προγραμματιζόμενα – Εκτελούμενα Έργα 

της Οικονομικής Μελέτης) 

Πρόγραμμα Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων   

Στα Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα Έργα από τα προηγούμενα 

χρόνια (2011 και πριν), καθώς και νέα Έργα του 2012 με αναφορά στην κατανομή πιστώσεων

2014. Επίσης στα Έργα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

χωρική ενότητα αλλά αφορούν σε οριζόντιες παρεμβάσεις που καλύπτουν το σύνολο ή τμήμα της 

ένα σε συνεχιζόμενα και νέα παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν :

    

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΕΩΣ 31-12-

11 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

2012 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
"ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ - 
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 

75.000,00 86.370,51 26.609,55

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ - 
ΣΟΥΓΙΑ" ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
- 

 2Η 

585.000,00 320.956,53 1.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Ν.Α.ΧΑΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 

- 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ 

360.000,00 20.000,00 3.037,61

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

35.000,00 126.400,00 15.000,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 3 από 91 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΠΤΙΚΩΝ 

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών 

Στα Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα Έργα από τα προηγούμενα 

χρόνια (2011 και πριν), καθώς και νέα Έργα του 2012 με αναφορά στην κατανομή πιστώσεων για τα έτη 

2014. Επίσης στα Έργα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

χωρική ενότητα αλλά αφορούν σε οριζόντιες παρεμβάσεις που καλύπτουν το σύνολο ή τμήμα της 

ένα σε συνεχιζόμενα και νέα παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν : 

  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 

2013 2014 

26.609,55 20.000,00 0,00 

1.000,00 248.814,75 248.814,74 

3.037,61 0,00 0,00 

15.000,00 0,00 0,00 
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5 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ 
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΑ 
ΜΕΣΚΛΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 
ΜΕΣΩ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΥΡΩ 
ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

6 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

7 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 
ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

8 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΕΧ 

9 
ΚΑΠ/ΕΠ

ΕΝΔ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΡΓΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ 
ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΧ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

10 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(ΦΑΣΕΙΣ 2007-2009, 6 ΕΡΓΑ)

11 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2Η ΦΑΣΗ 
2010 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ 
ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ)

12 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (7Η ΦΑΣΗ 
2010 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ)

13 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 
ΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

14 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (8Η ΦΑΣΗ 
2010 - ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

15 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (9Η ΦΑΣΗ 
2010 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

16 
ΚΑΠ/ 
ΟΔ. 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ-2011

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΑ 

ΜΕΣΚΛΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 
ΜΕΣΩ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΥΡΩ 

 

158.000,00 0,00 31.600,00

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
480.000,00 10.344,79 80.000,00

ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
60.000,00 0,00 49.655,21

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 160.000,00 0,00 110.000,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ 
ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 

300.000,00 86.370,51 100.000,00

2.213.000,00 
  
592.462,28 
 

416.902,37

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΡΓΑ) 
6.269.000,00 4.076.449,38 222.660,21

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2Η ΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ 
ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ) 

1.150.000,00 428.042,21 122.632,79

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (7Η ΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ 
 

1.227.000,00 818.770,00 23.633,71

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 
ΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

536.000,00 526.587,00 8.311,42

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (8Η ΦΑΣΗ 

 

1.060.000,00 0,00 700.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (9Η ΦΑΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
600.000,00 0,00 500.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
2011 

600.000,00 0,00 220.000,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 4 από 91 

31.600,00 0,00 0,00 

80.000,00 0,00 0,00 

49.655,21 0,00 0,00 

110.000,00 50.000,00 0,00 

100.000,00 200.000,00 0,00 

416.902,37 518.814,75 
248.814,7

4 

222.660,21 30.000,00 0,00 

122.632,79 0,00 0,00 

23.633,71 0,00 0,00 

8.311,42 0,00 0,00 

700.000,00 214.872,00 0,00 

500.000,00 7.169,00 0,00 

220.000,00 380.000,00 0,00 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 

17 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ (2010) 

18 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
- ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, 11ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 2010 

19 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 2010 

20 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2010 

21 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ 

22 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ 

23 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 

24 

ΕΚΤ. 
ΕΠΙΧΟΡ 

ΑΠΟ 
ΟΣΚ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ 
Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 28Β 
ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ  

25 

ΕΚΤ. 
ΕΠΙΧΟΡ 

ΑΠΟ 
ΟΣΚ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

11.442.000,0
0 

5.849.848,59 
1.797.238,

13

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ (2010)  

167.000,00 68.643,20 17.872,45

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, 11ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

110.000,00 88.707,69 2.026,05

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 500.000,00 149.563,56 106.035,36

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
85.400,00 21.980,00 46.000,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 

515.000,00 296.833,40 25.747,25

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ 
ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 

45.000,00 42.080,38 2.019,62

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 997.798,97 598.315,00 27.821,05

2.652.898,97 1.495.967,79 229.160,58

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΙΘ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ 
Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 28Β 
ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 

140.000,00 137.445,00 0,00 

160.312,26 0,00 0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 5 από 91 

1.797.238,
13 

632.041,00 0,00 

17.872,45 0,00 0,00 

2.026,05 0,00 0,00 

106.035,36 0,00 0,00 

46.000,00 3.754,83 0,00 

25.747,25 0,00 0,00 

2.019,62 0,00 0,00 

27.821,05 0,00 0,00 

229.160,58 3.754,83 0,00 

    

    



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 

26 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (1Η ΦΑΣΗ 2010 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ) 

27 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (3Η ΦΑΣΗ 2010 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 
ΠΡΑΣΣΕΣ - ΣΟΥΓΙΑ) 

28 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (5Η ΦΑΣΗ 2010 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ 
ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 

29 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

30 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ & 
DVD "ΒΟΤΑΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
ΓΗΣ", Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

31 

ΣΑΕΠ 
402 
"ΚΡΗΤΗ 
– ΠΡΑΣ. 
ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗ" 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
"ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ", 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

32 
Γ.Γ. 

ΑΘΛΗΤΙ
ΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

33 
ΥΠ. 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

34 
ΣΑΜΠ 
002/3 

ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ 
ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

300.312,26 137.445,00 0,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (1Η ΦΑΣΗ 2010 - 

373.357,00 180.000,00 123.900,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (3Η ΦΑΣΗ 2010 - 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ - 

617.432,00 579.158,01 30.000,00

ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (5Η ΦΑΣΗ 2010 - 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ 

426.149,00 20.300,00 83.390,00

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

55.000,00 0,00 0,00

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ & 
DVD "ΒΟΤΑΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 100.000,00 0,00 0,00

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
"ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ", 50.000,00 0,00 0,00

1.621.938,00 779.458,01 237.290,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
5.448.890,12 5.448.890,12 29.193,12

 - 58.557,50 32.376,00 

ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΟΣ-
ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ 

567.289,00 567.289,00 15.000,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 6 από 91 

0,00 0,00 

123.900,00     

30.000,00     

83.390,00     

0,00     

0,00     

0,00     

237.290,00 0,00 0,00 

29.193,12     

     

15.000,00     



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

35 
ΣΑΜΠ 
002/3 

ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΣΦΗΝΑΡΙ 

36 
ΣΑΜΠ 
002/3 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ 
ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ 
ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΑ»  

37 
ΣΑΜΠ 
002/3 

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ 
- ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ 
ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΑ»  

    ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ  

Α/
Α 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ 

1 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ , 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΧ 

2 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 
- ΠΡΑΣΕΣ - ΡΟΔΟΒΑΝΙ 
ΣΟΥΓΙΑ  

3 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο 23 
ΜΑΛΕΜΕ - ΝΤΕΡΕΣ - ΝΕΑ 
ΡΟΥΜΑΤΑ  

4 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΜΑΛΑΞΑ 
ΣΤΥΛΟΣ - Ν, ΧΩΡΙΟ  

5 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ - Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ

6 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - 
419.998,00 419.998,00 51.000,00

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

ΤΟΠΟΛΙΑ – 
ΒΑΘΗ – 

650.000,00 650.000,00 0,00

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ 
ΕΛΟΣ – 

 
432.779,42 432.779,42 110.912,56

7.518.956,54 7.577.514,04 238.481,68

   

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 31-
12-2011 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

2012 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ , 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΧ  

350.000,00 0,00 200.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 
ΡΟΔΟΒΑΝΙ - 

1.550.000,00 0,00 15.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο 23 

ΝΕΑ 
650.000,00 0,00 10.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΆ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΑΛΑΞΑ - 
920.000,00 0,00 15.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ 
Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

90.000,00 0,00 20.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. 

510.000,00 0,00 25.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 7 από 91 

51.000,00     

0,00     

110.912,56     

238.481,68 0,00 0,00 

  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 

2013 2014 

100.000,00 50.000,00 

340.000,00 1.195.000,00 

140.000,00 500.000,00 

110.000,00 795.000,00 

30.000,00 40.000,00 

190.000,00 295.000,00 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

7 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ "ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΚΤΩΝ  ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" 

8 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΧΑΝΙΑ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 

9 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

10 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ 
ΧΑΝΙΩΝ 

11 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ 

12 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2012 

13 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ & ΕΝΤΟΝΑ 
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
(ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΠ) 

14 
ΚΑΠ/ΕΠΕ

ΝΔ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΣΟΥΔΑΣ 

15   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

16 
ΚΑΠ/ΟΔ.
ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ 
ΦΑΣΕΙΣ 2012 (5 ΕΡΓΑ) 

17 
ΚΑΠ/ΟΔ.
ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ 
ΦΑΣΕΙΣ 2013 (6 ΕΡΓΑ) 

18 
ΚΑΠ/ΟΔ.
ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ 
ΦΑΣΕΙΣ 2014 (6 ΕΡΓΑ) 

    ΣΥΝΟΛΟ 

19 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ "ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" 

20 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Κ.Λ.Π (2012-2014) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ "ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΚΤΩΝ  ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"  

380.000,00 0,00 150.000,00 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
- 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
30.000,00 0,00 30.000,00 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
300.000,00 0,00 80.000,00 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ 300.000,00 0,00 80.000,00 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
150.000,00 0,00 50.000,00 

73.800,00 0,00 73.800,00 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ & ΕΝΤΟΝΑ 
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

180.000,00 0,00 15.000,00 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 383.985,63 0,00 50.000,00 

68.365,39 0,00 68.365,39 

5.936.151,02 0,00 882.165,39 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ - 

2.500.000,00 0,00 560.000,00 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ - 

3.000.000,00 0,00 0,00 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ - 

3.000.000,00 0,00 0,00 

8.500.000,00 0,00 560.000,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ "ΚΡΗΤΙΚΟ 
 

75.000,00   25.000,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 350.000,00   100.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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110.000,00 120.000,00 

0,00 0,00 

120.000,00 100.000,00 

120.000,00 100.000,00 

50.000,00 50.000,00 

0,00 0,00 

85.000,00 80.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.395.000,
00 

3.325.000,00 

1.640.000,0
0 

300.000,00 

900.000,00 2.100.000,00 

0,00 3.000.000,00 

2.540.000,
00 

5.400.000,00 

25.000,00 25.000,00 

110.000,00 140.000,00 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

21 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΧ 
(2012-2014) 

22 
ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

  
  ΣΥΝΟΛΟ 

23 
ΤΑΚΤΙΚ. 
ΕΠΙΧ. 

ΤΕΟ ΑΕ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ (ΣΤ΄ 
ΦΑΣΗ - 2012) 

24 
ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΟΡ. 
ΑΠΟ ΟΣΚ 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΧ 
200.000,00   60.000,00 

59.597,86 0,00 59.597,86 

684.597,86 0,00 244.597,86 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ (ΣΤ΄ 

500.000,00 0,00 69.126,92 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

31.846,47 0,00 31.846,47 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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70.000,00 70.000,00 

0,00 0,00 

205.000,00 235.000,00 

300.000,00 130.873,08 

0,00 0,00 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2012

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων (ν. 3463/2006), είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

εξειδικευμένων σε δράσεις με ορίζοντα 3ετίας και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναπτυξιακού 

προγραμματισμού του Δήμου. Η εκπόνηση της Β’ φάσης, που περιλαμβάνει την εξε

Στόχων σε Δράσεις (έργα) με τριετή προγραμματισμό, τον οικονομικό προγραμματισμό και τον προσδιορισμό 

δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος 2012) και αναμένεται η 

έγκρισή της. 

Με την απόφαση 988/22.11.2011 του Δ.Σ. Χανίων εγκρίθηκε η Α’ φάση του Προγράμματος που 

περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και τους Γενικούς Στόχους που παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Στο πίνακα αυτό έχουν περιληφθεί και προτεινόμενες δράσεις

Φάσης. Αναλυτικότερα : 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1 :  

Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Μέτρο 1.1. Χωροταξικός 

Γενικός Στόχος 1.1.1 Ολοκλήρωση  Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων

Έργα 

Γεν.Πολεοδ.Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) 
Δήμου Χανίων και των 
περιαστικών Δήμων 
Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και 
Σούδας 

Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ε 
Ακρωτηρίου 

Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ 
Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
Γενικός Στόχος 1.1.2 Αποπεράτωση Πράξεων Εφαρμογής

Έργα 

Σύνταξη πράξης αναλογισμού 
στο ΟΤΓ72 της ΠΕ2 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Σχεδίου Πόλης ΠΕ1 Π. Σούδας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2012-2014 

Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων (ν. 3463/2006), είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

εξειδικευμένων σε δράσεις με ορίζοντα 3ετίας και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναπτυξιακού 

προγραμματισμού του Δήμου. Η εκπόνηση της Β’ φάσης, που περιλαμβάνει την εξειδίκευση των Μέτρων και 

Στόχων σε Δράσεις (έργα) με τριετή προγραμματισμό, τον οικονομικό προγραμματισμό και τον προσδιορισμό 

δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος 2012) και αναμένεται η 

.11.2011 του Δ.Σ. Χανίων εγκρίθηκε η Α’ φάση του Προγράμματος που 

περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και τους Γενικούς Στόχους που παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Στο πίνακα αυτό έχουν περιληφθεί και προτεινόμενες δράσεις-

Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 

Μέτρο 1.1. Χωροταξικός – Πολεοδομικός σχεδιασμός και Χωρική Συνοχή

Γενικός Στόχος 1.1.1 Ολοκλήρωση  Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Γεν.Πολεοδ.Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) 
Δήμου Χανίων και των 
περιαστικών Δήμων 
Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και 

Α 700.000 Ι.Π. 

Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ε 
Α 330.000 Ι.Π. 

Γ.Π.Σ 
Α 309.823 Ι.Π. 

Γενικός Στόχος 1.1.2 Αποπεράτωση Πράξεων Εφαρμογής 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

η πράξης αναλογισμού 
Α 13.173 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΟΛΗΣ 

ρυμοτομία 
 

Α 100.000 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων (ν. 3463/2006), είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

εξειδικευμένων σε δράσεις με ορίζοντα 3ετίας και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναπτυξιακού 

ιδίκευση των Μέτρων και 

Στόχων σε Δράσεις (έργα) με τριετή προγραμματισμό, τον οικονομικό προγραμματισμό και τον προσδιορισμό 

δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος 2012) και αναμένεται η 

.11.2011 του Δ.Σ. Χανίων εγκρίθηκε η Α’ φάση του Προγράμματος που 

περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και τους Γενικούς Στόχους που παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Στο πίνακα αυτό έχουν περιληφθεί και προτεινόμενες δράσεις-έργα της υπό έγκριση Β’ 

Πολεοδομικός σχεδιασμός και Χωρική Συνοχή 

Χωροθ. 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ 
ΡΙΟΥ 

Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ 
Σ 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 
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Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Σχεδίου Πόλης ΠΕ4 Αγροκηπίου 
Σούδας 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Σχεδίου Πόλης Ελ. Βενιζέλου 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Σχεδίου Πόλης ΠΕ2 Κ. Σούδας 

Αποζημιώσεις σε θιγόμενους 
από ρυμοτομία 

Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής 
ενότητας 21 Χανίων (περιοχή 
Κάρμυλος) 

Διορθωτικές - Νέες & 
Μεμονωμένες πράξεις 
Εφαρμογές 

Ένταξη της 3/05 κυρωμένης 
πράξης εφαρμογής της περιοχής 
Βλητέ Σούδας στο λειτουργούν 
Κτηματολόγιο 

Κτηματολογικοί πίνακες και 
διαγράμματα απαλλοτρίωσης 
έργου «Σύνδεση κόμβου 
Μουρνιών- Ζυμβρακάκηδων» 

Μελέτες πράξης εφαρμογής 
Σχεδίου πόλης Χαλέπα - Δ.Ε. 
Χανίων 

Μελέτη πολεοδόμησης - πράξη 
εφαρμογής Α. Φωτεινής - Δ.Ε. 
Χανίων 

Μελέτη πράξης εφαρμογής  
σχεδίου πόλεως Μόντε Βάρδια 
Δ. Χανίων 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
σχεδίου πόλης Νέας Χώρας 
Δ.Ε. Χανίων 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Σχεδίου ΠΑΧΙΑΝΩΝ Ι - Δ.Ε. 
Χανίων 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
ΚΑΡΜΙΛΟΥ - Δ.Ε. Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Σχεδίου Πόλης ΠΕ4 Αγροκηπίου Α 10.000 Ι.Π. 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
Α 800.000 Ι.Π. 

Αποζημιώσεις από ρυμοτομία 
 

Α 80.000 Ι.Π. 

Αποζημιώσεις σε θιγόμενους 
Α 10.000 Ι.Π. 

Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής 
ενότητας 21 Χανίων (περιοχή Α 9.000 Ι.Π. 

Νέες & 
Μεμονωμένες πράξεις Β 30.000 Ι.Π. 

Ένταξη της 3/05 κυρωμένης 
πράξης εφαρμογής της περιοχής 
Βλητέ Σούδας στο λειτουργούν 

Α 13.173 Ι.Π. 

Κτηματολογικοί πίνακες και 
διαγράμματα απαλλοτρίωσης 
έργου «Σύνδεση κόμβου 

 

Α 13.000 Ι.Π. 

Μελέτες πράξης εφαρμογής 
Δ.Ε. Α 4.500 Ι.Π. 

πράξη 
Δ.Ε. Α 165.000 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής  
σχεδίου πόλεως Μόντε Βάρδια - Α 112.084 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
σχεδίου πόλης Νέας Χώρας - Α 30.000 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Δ.Ε. Γ 140.000 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Γ 0 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Μετόχι Μπάρμπου - Δ.Ε. Χανίων

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Πασακάκι-Χαρακιάς & Τμήμα 
Παχιανών 2 - Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
πολεοδομικής ενότητας 
παρηγοριάς - Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας

Πολεοδομική μελέτη Κάρμυλου 
Δ.Ε. Χανίων 

Πράξη εφαρμογής ΠΕ3 Βλητές 
Σούδας 

Σύνταξη νέας πράξης στα ΟΤ 
159β,161,163 της ΠΕ1 - (Πάνω 
Σούδα) 

Σύνταξη πράξης αναλογισμού 
στο ΟΤΓ72 της ΠΕ2 - (Κάτω 
Σούδα) 

Τοπογραφικές εργασίες-Πράξεις 
εφαρμογής χώρας ΒΙΟΧΥΜ 
Δ.Ε. Χανίων 
Γενικός Στόχος 1.1.3 Έργα Διάνοιξης Οδών

Έργα 

Διανοίξεις βελτιώσεις οδών 
πρώην Δήμου Χανίων 

Διανοίξεις-Διαμορφώσεις οδών 
πέριξ των Ο. Τ. 
1031,132,1033,407Β, Ανατολικά 
του Ο.Τ.1034 και επέκταση
ανακατασκευή οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως 

Διάνοιξη-διαμόρφωση οδών 
Καντάνου-Λευκών Ορέων
Νικολάου Σκουλά-Ιωάννη 
Καλογερή και Αν. Μάντακα 

Εφαρμογή σχεδίου πόλης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Δ.Ε. Χανίων 

Α 105.000 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
Τμήμα 

Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου 
Α 54.822 Ι.Π. 

Μελέτη πράξης εφαρμογής 
πολεοδομικής ενότητας 

Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας 
Α 157.126 Ι.Π. 

Πολεοδομική μελέτη Κάρμυλου 
Β 9.028 Ι.Π. 

Πράξη εφαρμογής ΠΕ3 Βλητές 
Α 9.035 Ι.Π. 

Σύνταξη νέας πράξης στα ΟΤ 
(Πάνω Α 2.706 Ι.Π. 

Σύνταξη πράξης αναλογισμού 
(Κάτω Α 4.674 Ι.Π. 

Πράξεις 
εφαρμογής χώρας ΒΙΟΧΥΜ - Α 12.000 Ι.Π. 

Γενικός Στόχος 1.1.3 Έργα Διάνοιξης Οδών 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Διανοίξεις βελτιώσεις οδών 
Α 350.000 ΣΑΤΑ 

Διαμορφώσεις οδών 
πέριξ των Ο. Τ. 
1031,132,1033,407Β, Ανατολικά 
του Ο.Τ.1034 και επέκταση-
ανακατασκευή οδού Εθνικής 

Α 303.766 ΕΣΠΑ 

διαμόρφωση οδών 
Λευκών Ορέων- 

Ιωάννη 
Α 184.311 ΕΣΠΑ 

Α 820.000 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Δ.Ε.  
Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Χωροθ. 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας 
στα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως 
- φάση Β' 
Γενικός Στόχος 1.1.4 Υλοποίηση Οικιστικών Αναπλάσεων και 

Έργα 

Απαλλοτριώσεις σε διάφορες 
περιοχές του Δήμου 

Απαλλοτριώσεις στο Δήμο 
Χανίων 

Μελέτη βελτίωσης υπαρχόντων 
οδών εντός υφιστάμενου 
πολεοδομικού σχεδίου 
Παρηγοριάς Δ. Χανίων 
Γενικός Στόχος 1.1.5 Ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό 

πολεοδομικό ενδιαφέρον 

Έργα 

Αναβάθμιση μουσείου Θερίσου 
και διαμόρφωση υπαίθριου 
χώρου 

Γενικός Στόχος 1.1.6 Αξιοποίηση-δημιουργία κοινόχρηστων 

Μέτρο 1.

Γενικός Στόχος 1.2.1 Υλοποίηση έργων οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή

οδών) στο σύνολο του Δήμου.

Έργα 

Ασφαλτοστρώσεις 
διαμορφώσεις οδών Α ΦΑΣΗ 

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων

Ασφαλτοστρώσεις 
διαμορφώσεις οδών Β' φάση 

Βελτίωση - αποκατάσταση 
Δημοτικής οδοποιίας και δίκτυα 
υποδομών Δήμου Ελ. Βενιζέλου

Διαγραμμίσεις οδών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας 
στα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως Α 48.686 

ΘΗΣΕΑΣ & 
Ι.Π. 

Γενικός Στόχος 1.1.4 Υλοποίηση Οικιστικών Αναπλάσεων και Πολεοδομικών παρεμβάσεων

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Απαλλοτριώσεις σε διάφορες 
Γ 1.051.000 Ι.Π. 

Απαλλοτριώσεις στο Δήμο 
Γ 505.600 ΘΗΣΕΑΣ 

Μελέτη βελτίωσης υπαρχόντων 
οδών εντός υφιστάμενου 
πολεοδομικού σχεδίου 

Α 7.591 Ι.Π. 

άδειξη περιοχών με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό – 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Αναβάθμιση μουσείου Θερίσου 
υπαίθριου Α 300.000 ΕΣΠΑ 

δημιουργία κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων 

 

Μέτρο 1.2. Κυκλοφορία –Στάθμευση - Συγκοινωνία

Γενικός Στόχος 1.2.1 Υλοποίηση έργων οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή

οδών) στο σύνολο του Δήμου. 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Α 403.866 ΣΑΤΑ 

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Α 1.000.000 Ι.Π. 

- 
Α 602.700 ΣΑΤΑ 

αποκατάσταση 
Δημοτικής οδοποιίας και δίκτυα 
υποδομών Δήμου Ελ. Βενιζέλου 

Β 243.532 Ι.Π. 

Α 40.000 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Πολεοδομικών παρεμβάσεων 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

 

Συγκοινωνία 

Γενικός Στόχος 1.2.1 Υλοποίηση έργων οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή νέων 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 
ΘΕΡΙΣΟΥ  

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν. 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 
ΘΕΡΙΣΟΥ  

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν. 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Διαμόρφωση - ανάπλαση 
δρόμου από Άγιο Νέστορα έως 
φαράγγι Δικτάμου στο 
Κατωχώρι Κεραμειών 

Διανοίξεις - βελτιώσεις οδών της 
πόλεως Χανίων χρήσης 2010 

Μελέτη οδού από τέρμα Α. 
Παναγούλη έως οδό 
Ακρωτηρίου δια μέσου περιοχής 
Εργατικών Κατοικιών (Μόντε 
Βάρδια) 
Μελέτη σύνδεσης επαρχιακής 
οδού Χανίων-Αλικιανού με 
κόμβο Γαλατά βάσει 
προγραμματικής ΟΑΔΥΚ 
Νομαρχία - Δήμος 

Οδοποιία Τ.Δ. Τσικαλαριών και 
Απτέρων 

Προσπελασιμότητα στην οδό 
Κυδωνίας από Πλ. 1866 έως οδό 
Αποκορώνου για ΑΜΕΑ 

Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων 
-λακούβες 

Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην 
τοπική κοινότητα Θερίσου 

Γενικός Στόχος 1.2.2 Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης (κατασκευή 

Έργα 

Προσθήκη πέντε ορόφων στο 
Σταθμό Αυτοκινήτων στην οδό 
Περίδου σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες μελέτες 

Γενικός Στόχος 1.2.3 Διαχείριση –

Έργα 

Πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 
2007-2013 με ακρωνύμιο Η
ΠΑΡΚ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ανάπλαση 
δρόμου από Άγιο Νέστορα έως 
φαράγγι Δικτάμου στο 

Α 270.000 ΕΣΠΑ 

βελτιώσεις οδών της 
Α 19.683 ΣΑΤΑ 

Μελέτη οδού από τέρμα Α. 
Παναγούλη έως οδό 
Ακρωτηρίου δια μέσου περιοχής 
Εργατικών Κατοικιών (Μόντε 

Α 268.824 ΘΗΣΕΑΣ 

Μελέτη σύνδεσης επαρχιακής 
Αλικιανού με 

κόμβο Γαλατά βάσει 
προγραμματικής ΟΑΔΥΚ - 

Α 48.176 Ι.Π. 

Οδοποιία Τ.Δ. Τσικαλαριών και 
Α 59.157 ΣΑΤΑ 

Προσπελασιμότητα στην οδό 
Κυδωνίας από Πλ. 1866 έως οδό Α 4.920 ΣΑΤΑ 

Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων 
Α 250.000 ΣΑΤΑ 

Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην 
Α 12.619   

Γενικός Στόχος 1.2.2 Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης (κατασκευή – μίσθωση)

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Προσθήκη πέντε ορόφων στο 
Σταθμό Αυτοκινήτων στην οδό 

σύμφωνα με τις Α 0 Ι.Π. 

– εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Πρόγραμμα διασυνοριακής 
Κύπρου 

2013 με ακρωνύμιο Η- 
Α 85.000 ΕΣΠΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

μίσθωση) 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Προμήθεια μηχανημάτων 
έκδοσης εισιτηρίων 

Προμήθεια υπολογιστών χειρός 
PDA 

Προμήθεια παρκόμετρων 

Γενικός Στόχος 1.2.4 Βελτίωση συνθηκών 

Έργα 

Βελτίωση συνθηκών 
κυκλοφορίας-προώθηση 
βιώσιμης κινητικότητας 

Προμήθεια βυθιζόμενων 
εμποδίων 

Εγκατάσταση φωτεινών 
σηματοδοτών 

Εξοικονομώ ΔΕ Χανίων 
Συγκοινωνιακή μελέτη για μικρά 
λεωφορεία - υποέργο 4 

Πιλοτική παρέμβαση στιςαστικές 
μεταφορές - Υποέργο 3 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Τοποθέτηση συστήματος 
ελέγχου φωτεινών πινακίδων 
(νΜ5) του έργου "Ψηφιακές 
Υπηρεσίες πληροφοριών 
κυκλοφορίας Μητροπολιτικών 
Δήμων Κρήτης 
Γενικός Στόχος 1.2.5 Τροποποίηση 

των Χανίων

Γενικός Στόχος 1.2.6 Μεταφορά μαθητών α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης

Γενικός Στόχος 1.2.7 Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

συμπεριφοράς

Έργα 

Δράση ενημέρωσης καλής 
οδικής συμπεριφοράς
Λειτουργία πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προμήθεια μηχανημάτων 
Α 15.000 ΙΠ 

Προμήθεια υπολογιστών χειρός 
Α 50.000 Ι.Π. 

Α 10.000 Ι.Π. 

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας – προώθηση βιώσιμης κινητικότητας

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Βελτίωση συνθηκών 
Α 0 Ι.Π. 

Προμήθεια βυθιζόμενων 
Γ 6.000 ΙΠ 

Εγκατάσταση φωτεινών 
Α 64.582 Ι.Π. 

Εξοικονομώ ΔΕ Χανίων - 
Συγκοινωνιακή μελέτη για μικρά Α 35.000 

ΣΑΤΑ - 
ΕΣΠΑ 

Πιλοτική παρέμβαση στιςαστικές 
Υποέργο 3 Α 30.000 

ΣΑΤΑ - 
ΕΣΠΑ 

Τοποθέτηση συστήματος 
ελέγχου φωτεινών πινακίδων 
(νΜ5) του έργου "Ψηφιακές 
Υπηρεσίες πληροφοριών 
κυκλοφορίας Μητροπολιτικών 

Α 168.000 ΕΣΠΑ 

Τροποποίηση – αναθεώρηση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής 

των Χανίων 

Μεταφορά μαθητών α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης 

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής – Δράσεις ενημέρωσης καλής οδικής 

συμπεριφοράς 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

ενημέρωσης καλής 
οδικής συμπεριφοράς- 
Λειτουργία πάρκου 

Β 0 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

προώθηση βιώσιμης κινητικότητας 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

αναθεώρηση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης 

Δράσεις ενημέρωσης καλής οδικής 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 1.2.8  Σήμανση οδών 

Έργα 

Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 
(κοκ, πληροφόρησης κ.α.) 

Προμήθεια πινακίδων 
ονοματοθεσίας 

Προμήθεια πινακίδων 
πληροφοριακών 

Φωτεινή σηματοδότηση 
κέντρου Κουνουπιδιανών 
Ακρωτηρίου 

Γενικός Στόχος 1.2.9 Αγορά ποδηλάτων δημόσιας χρήσης

Γενικός Στόχος 1.2.10 Μελέτη – κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων

Έργα 

Εξοικονομώ ΔΕ Χανίων - Μελέτη 
αστικής κινητικότητας για 
ποδηλατοδρόμο - υποέργο 3 

Ποδηλατική διαδρομή Αγιά 
Κυρτομάδω 

Μέτρο 1.3 Διαχείριση και προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Καθαριότητα 

Γενικός Στόχος 1.3.1 Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση

Έργα 

Δαπάνες για παραλαβή 
απόβλητων πλοίων 

Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου 
πυθμένα 

Μελέτη αντιμετώπισης 
θαλάσσιας ρύπανσης 

Προμήθεια εξοπλισμού & 
υλικών διαχείρισης 
αντιμετώπισης θαλάσσιας 
ρύπανσης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σήμανση οδών – τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Προμήθεια διαφόρων πινακίδων 
Β 15.000 ΙΠ 

Προμήθεια πινακίδων 
Γ 11.000 Ι.Π. 

Προμήθεια πινακίδων 
Γ 30.000 Ι.Π. 

Φωτεινή σηματοδότηση 
κέντρου Κουνουπιδιανών Α 6.683 Ι.Π. 

Αγορά ποδηλάτων δημόσιας χρήσης 

κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Μελέτη 
αστικής κινητικότητας για Α 35.000 

ΣΑΤΑ - 
ΕΣΠΑ 

Ποδηλατική διαδρομή Αγιά - 
Γ 0 ΕΣΠΑ 

 

Διαχείριση και προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία 

Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Δαπάνες για παραλαβή 
Γ 10.500 Ι.Π. 

Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου 
Α 39.000 Ι.Π. 

Μελέτη αντιμετώπισης 
Α 10.000 Ι.Π. 

Προμήθεια εξοπλισμού & 
διαχείρισης 

αντιμετώπισης θαλάσσιας 
Α 45.000 Ι.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Χωροθ. 

Δ Ε ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Διαχείριση και προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Προμήθεια εξοπλισμού & 
υλικών διαχείρισης απόβλητων 
πλοίων 

Σύνταξη σχεδίου παραλαβής και 
διαχείρισης απόβλητων πλοίων

Ανακαίνιση κτηρίου και 
περιβάλλοντα χώρου & 
προμήθεια εγκατάσταση 
εργαστηριακών πάγκων και 
επίπλων για το κέντρου 
περιβαλλοντικής εποπτείας 
Εναλλακτικοί τρόποι 
κυκλοφορίας για μείωση αέριων 
ρύπων (Σταθμοί Αυτόματης 
Διάθεσης Ποδηλάτων) 

Γενικός Στόχος 1.3.2 Προστασία και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Γενικός Στόχος 1.3.3 Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων 

κάλλους Δήμου Χανίων

Έργα 

Δημιουργία χώρων ταΐσματος 
αρπακτικών πουλιών με χρήση 
των υπολειμμάτων των 
σφαγείων 
Γενικός Στόχος 1.3.4 Δράσεις ενημέρωσης 

προστασίας περιβάλλοντος

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, αναλύσεις υδάτων κ.ο.κ.)

Γενικός Στόχος 1.3.5 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, προσωπικό κ.ο.κ.) 

Γενικός Στόχος 1.3.6  Βελτιστοποίηση προγράμματος 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, ενημέρωση, σχέδιο έκτακτων αναγκών κ.ο.κ.)

Γενικός Στόχος 1.3.7  Βελτιστοποίηση προγράμματος συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ειδικών 

απορριμμάτων (ογκωδών αντικειμένων, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προμήθεια εξοπλισμού & 
υλικών διαχείρισης απόβλητων Γ 10.000 Ι.Π. 

Σύνταξη σχεδίου παραλαβής και 
διαχείρισης απόβλητων πλοίων 

Γ 10.000 ΙΠ 

κτηρίου και 
περιβάλλοντα χώρου & 
προμήθεια εγκατάσταση 
εργαστηριακών πάγκων και 
επίπλων για το κέντρου 

Γ 245.000 
ΣΑΤΑ & 
ΣΑΕΠ 

Εναλλακτικοί τρόποι 
κυκλοφορίας για μείωση αέριων 
ρύπων (Σταθμοί Αυτόματης 

Α 164.059 ΕΣΠΑ 

Προστασία και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων – προστατευόμενων περιοχών φυσικού 

κάλλους Δήμου Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Δημιουργία χώρων ταΐσματος 
αρπακτικών πουλιών με χρήση 
των υπολειμμάτων των 

Γ 0 ΕΣΠΑ 

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, αναλύσεις υδάτων κ.ο.κ.)

Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, προσωπικό κ.ο.κ.) 

3.6  Βελτιστοποίηση προγράμματος αποκομιδής αστικών / οικιακών απορριμμάτων

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, ενημέρωση, σχέδιο έκτακτων αναγκών κ.ο.κ.)

3.7  Βελτιστοποίηση προγράμματος συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ειδικών 

απορριμμάτων (ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων κήπων κ.α.)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ Ε ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Προστασία και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

προστατευόμενων περιοχών φυσικού 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ 

ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού σε θέματα 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, αναλύσεις υδάτων κ.ο.κ.) 

Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, προσωπικό κ.ο.κ.)  

αποκομιδής αστικών / οικιακών απορριμμάτων 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες, ενημέρωση, σχέδιο έκτακτων αναγκών κ.ο.κ.) 

3.7  Βελτιστοποίηση προγράμματος συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ειδικών 

απορριμμάτων κήπων κ.α.) 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Έργα 

Δημιουργία "Πράσινων Σημείων"

Προμήθεια κάδων συλλογής 
χρησιμοποιημένων βρώσιμων 
ελαίων (διαλογή στην πηγή) 

Σύστημα διαχείρισης και σημεία 
συλλογής υπολειμμάτων 
ψεκασμού καλλιεργειών 

Διαμόρφωση και λειτουργία 
χώρου εναπόθεσης αδρανών 
υλικών στο Χορδάκι 

Γενικός Στόχος 1.3.8  Σύστημα 

απορριμματοφόρων Δήμου στο σύνολό τους.

Γενικός Στόχος 1.3.9  Ενίσχυση προγράμματος καθαριότητας / σάρωσης κοινόχρηστων δημοτικών 

χώρων (οδών, πάρκων, πλατειών κ.λ.π.)

Γενικός Στόχος 1.3.10  Προμήθεια 

απορριμματοδοχεία)

Γενικός Στόχος 1.3.11 Ενίσχυση δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων, οχημάτων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού καθαριότητας

Περιλαμβάνονται 6 προμήθειες (απορριμμα

Γενικός Στόχος 1.3.12 Δράσεις ενημέρωσης 

Γενικός Στόχος 1.3.13 Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 7 δράσεις (προμήθειες, φυτοτεχνικές

Γενικός Στόχος 1.3.14 Σχεδιασμός 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (καθαρισμοί, φυτοτεχνικές εργασίες κ.λ.π.)

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" Γ   ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων συλλογής 
χρησιμοποιημένων βρώσιμων Γ 3.000 ΕΣΠΑ 

Σύστημα διαχείρισης και σημεία 
συλλογής υπολειμμάτων Γ 0 ΕΣΠΑ 

Διαμόρφωση και λειτουργία 
χώρου εναπόθεσης αδρανών Α 100.000 Ι.Π. 

3.8  Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και 

απορριμματοφόρων Δήμου στο σύνολό τους. 

3.9  Ενίσχυση προγράμματος καθαριότητας / σάρωσης κοινόχρηστων δημοτικών 

χώρων (οδών, πάρκων, πλατειών κ.λ.π.) 

3.10  Προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, 

απορριμματοδοχεία) 

Περιλαμβάνονται 2 προμήθειες 

3.11 Ενίσχυση δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων, οχημάτων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού καθαριότητας 

Περιλαμβάνονται 6 προμήθειες (απορριμματοφόρα, μηχανήματα κ.λ.π.)

3.12 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας

3.13 Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 7 δράσεις (προμήθειες, φυτοτεχνικές εργασίες κ.λ.π.)

3.14 Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση προγράμματος δενδροφυτεύσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (καθαρισμοί, φυτοτεχνικές εργασίες κ.λ.π.)
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Χωροθ. 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ Ε ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και 

3.9  Ενίσχυση προγράμματος καθαριότητας / σάρωσης κοινόχρηστων δημοτικών 

μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, 

3.11 Ενίσχυση δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων, οχημάτων, μηχανημάτων και 

τοφόρα, μηχανήματα κ.λ.π.) 

ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας 

3.13 Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου Δήμου Χανίων 

εργασίες κ.λ.π.) 

Υλοποίηση προγράμματος δενδροφυτεύσεων σε 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (καθαρισμοί, φυτοτεχνικές εργασίες κ.λ.π.) 
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Γενικός Στόχος 1.3.15 Σχεδίαση και εκτέλεση 

Περιλαμβάνονται 18 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, καθαρισμοί, εργασίες εκχιονισμού, 
κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων κ.λ.π.)

Γενικός Στόχος 1.3.16 Σύνταξη μνημονίων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση φυ

καταστροφών στο Δήμο

Περιλαμβάνονται 4 σχετικές δράσεις (ενημερωτικό υλικό, προγράμματα)

Γενικός Στόχος 1.4.1 Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

των Χανίων

Έργα 

Έρευνα χωροθέτησης μαρίνας, 
κυματικών συνθηκών ενετικού 
λιμένα Χανίων και εξέλιξης 
ακτογραμμής από την πύλη της 
άμμου έως την Αγία Κυριακή 

Επισκευή - Συντήρηση 
επέκταση περιφράξεων 

Έργα αναπλάσεων χερσαίας 
λιμενικής ζώνης 

Προστασία κρηπιδωμάτων με 
φυσικούς ογκόλιθους 

Συντήρηση - επισκευή 
λιμενοβραχίονα Ενετικού λιμένα

Συντήρηση - επισκευή 
αποκατάσταση κρηπιδωμάτων 

Συντήρηση - επισκευή κτηρίου 
και περιβάλλοντος χώρου 
παλαιού καρνάγιου 

Συντήρηση αλσυλλίου 
προμαχώνα "Πύλη της Άμμου"

Συντήρηση φάρου λιμανιού 

Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

3.15 Σχεδίαση και εκτέλεση έργων πολιτικής προστασίας & πυροπροστασίας

Περιλαμβάνονται 18 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, καθαρισμοί, εργασίες εκχιονισμού, 
κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων κ.λ.π.) 

3.16 Σύνταξη μνημονίων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση φυ

καταστροφών στο Δήμο 

Περιλαμβάνονται 4 σχετικές δράσεις (ενημερωτικό υλικό, προγράμματα)

 

Μέτρο 1.4  Υποδομές - Δομημένο 

4.1 Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων – αστικών αναπλάσεων στην Παλιά Πόλη 

των Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Έρευνα χωροθέτησης μαρίνας, 
κυματικών συνθηκών ενετικού 
λιμένα Χανίων και εξέλιξης 
ακτογραμμής από την πύλη της 

Α 121.000 Ι.Π. 

Συντήρηση - 
Γ 21.600 Ι.Π. 

Έργα αναπλάσεων χερσαίας 
Α 0 Ι.Π. 

Προστασία κρηπιδωμάτων με 
Β 39.000 Ι.Π. 

επισκευή 
λιμενοβραχίονα Ενετικού λιμένα 

Α 39.000 Ι.Π. 

επισκευή – 
 

Α 0 Ι.Π. 

επισκευή κτηρίου 
και περιβάλλοντος χώρου Β 0 Ι.Π. 

Συντήρηση αλσυλλίου 
 

Γ 90.000 Ι.Π. 

Α 18.000 Ι.Π. 

 Α 1.200.000 ΕΣΠΑ 
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έργων πολιτικής προστασίας & πυροπροστασίας 

Περιλαμβάνονται 18 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, καθαρισμοί, εργασίες εκχιονισμού, 

3.16 Σύνταξη μνημονίων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση φυσικών 

Περιλαμβάνονται 4 σχετικές δράσεις (ενημερωτικό υλικό, προγράμματα) 

αστικών αναπλάσεων στην Παλιά Πόλη 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
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Διαμόρφωση οδού Χάληδων & 
χώρου πλατείας Μητροπόλεως 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο κεντρικό τμήμα 
της παλιάς πόλης -διαμόρφωση 
- αποκατάσταση οδών 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομών στο Δυτικό Τμήμα 
Παλιάς Πόλης 

Πεζοδρόμηση και ανάπλαση 
οδών Ποτιέ - Εισοδίων - Αγίων 
Δέκα - Δωροθέου Επισκόπου 
παρόδων αυτών και Καραόλη 
και Δημητρίου 
Γενικός Στόχος 1.4.2 Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης οδών 

– πάρκων στο σύνολο του Δήμου

Έργα 

Ανακατασκευή παιδικών χαρών

Αναπλάσεις κήπων, πάρκων κ 
παιδικών χαρών πόλης Χανίων 

Αναπλάσεις κοινοχρήστων 
χώρων 

Ανάπλαση και πιστοποίηση 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Κεραμειών 
και Θερίσου 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Δ.Δ. Θερίσου 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Τ.Κ. Θερίσου 

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 
γύρω από ακίνητο ΒΚ191 
περιοχή Χονολουλού 

Ανάπλαση Μουσούρων
Τσουδερών-Χρυσάνθου 
Επισκόπου της Παλιάς Πόλης 
Δήμου Χανίων 

Ανάπλαση νέας πλατείας 
Κυρτομάδου Δ.Ε. Θερίσου 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Διαμόρφωση οδού Χάληδων & 
χώρου πλατείας Μητροπόλεως 

Β 1.500.000 ΕΣΠΑ 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο κεντρικό τμήμα 

διαμόρφωση 
Α 1.300.000 ΕΣΠΑ 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομών στο Δυτικό Τμήμα Α 2.080.000 ΕΣΠΑ 

Πεζοδρόμηση και ανάπλαση 
Αγίων 

Δωροθέου Επισκόπου - 
παρόδων αυτών και Καραόλη 

Α 754.550 ΕΣΠΑ 

4.2 Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης οδών – πλατειών 

πάρκων στο σύνολο του Δήμου 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Ανακατασκευή παιδικών χαρών Α 300.000 Ι.Π. 

Αναπλάσεις κήπων, πάρκων κ 
 

Α 155.323 ΣΑΤΑ 

Αναπλάσεις κοινοχρήστων 
Α 70.000 ΣΑΤΑ 

Ανάπλαση και πιστοποίηση 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Κεραμειών Α 150.000 ΕΣΠΑ 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Α 260.000 ΕΣΠΑ 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Β 247.000 

ΚΡΗΤΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 
Α 260.000 ΕΣΠΑ 

κοινόχρηστου χώρου 
γύρω από ακίνητο ΒΚ191 Β 30.000 ΣΑΤΑ 

Ανάπλαση Μουσούρων- 

Επισκόπου της Παλιάς Πόλης 
Α 387.533 ΣΑΤΑ 

Ανάπλαση νέας πλατείας 
Α 520.000 ΕΣΠΑ 
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Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

πλατειών – παιδικών χαρών 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ  

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
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Ανάπλαση πάρκου εργατικών 
κατοικιών Λενταριανών 
ολοκλήρωση ανοικτού 
αμφιθεάτρου 

Διακήρυξη αρχιτεκτονικής 
μελέτης ανάπλασης παραλιακού 
μετώπου 

Διακήρυξη αρχιτεκτονικής 
μελέτης ανάπλασης πλατείας 
1866 

Διαμόρφωση πλατείας 
Αργουλιδέ 

Διάστρωση - διαμόρφωση 
εμπλουτισμός παραλ. 
Αγ.Μαρίνας 

Καθαρισμός και βάψιμο στύλων 
φωτισμού 

Μετακινήσεις στύλων του 
δικτύου της ΔΕΗ 

Πλακοστρώσεις & λιθόκτιστα 
στον Μουζουρά 

Προμήθεια υλικών για 
περιφράξεις κοιν. Χώρων 

Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις 
κοινοχρήστων χώρων και 
υποδομών 

Συντήρηση Ξύλινων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους 
χώρους 

Συντήρηση Οικοδομικών 
Κατασκευών σε κοινόχρηστους 
χώρους 

Γενικός Στόχος 1.4.3 Πρόγραμμα αισθητικής και

χαρών – πάρκων στο σύνολο του Δήμου

Περιλαμβάνεται 1 δράση (ηλεκτρολογικές εργασίες)

Γενικός Στόχος 1.4.4 Έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδρομίων 

Δήμου 

Περιλαμβάνεται 1 δράση (ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ανάπλαση πάρκου εργατικών 
κατοικιών Λενταριανών - 
ολοκλήρωση ανοικτού 

Β 50.000 ΣΑΤΑ 

Διακήρυξη αρχιτεκτονικής 
μελέτης ανάπλασης παραλιακού Α 0   

Διακήρυξη αρχιτεκτονικής 
πλατείας Α 0   

Διαμόρφωση πλατείας 
Α 132.905 Ι.Π. 

διαμόρφωση - 
εμπλουτισμός παραλ. Α 12.300 Ι.Π. 

Καθαρισμός και βάψιμο στύλων 
Α 2.496 ΣΑΤΑ 

Μετακινήσεις στύλων του 
Β 100.000 ΣΑΤΑ 

Πλακοστρώσεις & λιθόκτιστα 
Α 11.660 Ι.Π. 

Προμήθεια υλικών για 
Α 10.000 Ι.Π. 

αποκαταστάσεις 
χώρων και Α 121.948 Ι.Π. 

Συντήρηση Ξύλινων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους Α 50.000 ΣΑΤΑ 

Συντήρηση Οικοδομικών 
Κατασκευών σε κοινόχρηστους Α 50.000 ΣΑΤΑ 

4.3 Πρόγραμμα αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης οδών –

πάρκων στο σύνολο του Δήμου 

Περιλαμβάνεται 1 δράση (ηλεκτρολογικές εργασίες) 

4.4 Έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδρομίων – πεζοδρομήσεων στο σύνολο του 

1 δράση (ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην 

παραλία Δ. Νέας Κυδωνίας) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

– πλατειών – παιδικών 

πεζοδρομήσεων στο σύνολο του 

1 δράση (ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 1.4.5 Έργα βελτίωσης και συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων

Περιλαμβάνεται 1 δράση (κατασκευή τάφων)

Γενικός Στόχος 1.4.6 Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων & 

λοιπών δημοτικών χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι κ.λ.π.)

Γενικός Στόχος 1.4.7 Συντήρηση –

Έργα 

Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Β4 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Αξιοποίηση κτιρίου 
συνεταιρισμού Θερίσου 

Δαπάνες κατασκευής 
Αφοδευτηρίων 

Διαρρύθμιση και επισκευή 
παλιού Γυμνασίου Μουρνιών 

Επισκευή - Επανάχρηση Παλιού 
Δημαρχείου Δ. Χανίων 

Σύνδεση κτιρίων με δίκτυα 
κοινής ωφελείας 

Συντηρήσεις - ανακαινίσεις 
δημοτικών κτηρίων 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
Δήμου Χανίων 

Νομιμοποιήσεις δημοτικών 
κτιρίων 

Γενικός Στόχος 1.4.8 Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου

Έργα 

Χωματουργικές εργασίες στο 
οδικό δίκτυο Δ.Ε. Κεραμιών 

Ανάπλαση εσωτερικού οδικού 
δικτύου Τ.Κ. Θερίσου 

Συντήρηση Επισκευή Οδικού  
Δικτύου με ασφαλτ. μέσα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

4.5 Έργα βελτίωσης και συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Περιλαμβάνεται 1 δράση (κατασκευή τάφων) 

4.6 Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων & 

λοιπών δημοτικών χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι κ.λ.π.) 

– ανακατασκευή – επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Β4 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Β 0 ΕΣΠΑ/Ι Π 

Αξιοποίηση κτιρίου 
Γ 0 ΕΣΠΑ 

Δαπάνες κατασκευής 
Α 10.000 Ι.Π. 

Διαρρύθμιση και επισκευή 
Α 259.505 Ι.Π. 

Επανάχρηση Παλιού 
Γ 437.720 ΘΗΣΕΑΣ 

Σύνδεση κτιρίων με δίκτυα 
Α 10.000 Ι.Π. 

ανακαινίσεις 
Α 250.000 ΣΑΤΑ 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
Α 100.000 ΣΑΤΑ 

Νομιμοποιήσεις δημοτικών 
Α 60.000 Ι.Π. 

4.8 Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Χωματουργικές εργασίες στο 
Α 20.000 Ι.Π. 

Ανάπλαση εσωτερικού οδικού 
Α 250.000 ΕΣΠΑ 

Συντήρηση Επισκευή Οδικού  
Α 50.000 ΣΑΤΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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4.6 Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων & 

επανάχρηση δημοτικών κτιρίων 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ  

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Χωματουργικές εργασίες στο 
οδικό Δ.Ε.Θερίσου 

Χωματουργικές εργασίες στο 
οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας 

Μέτρο 1.

Γενικός Στόχος 1.5.1 Διασφάλιση ορθολογικής 

άριστης ποιότητας νερό για το σύνολο των περιοχών του νέου Δήμου 

(συνεργασία με ΟΑΔΥΚ)

Έργα 

Μελέτη αναβάθμισης 
συστήματος ύδρευσης ΔΕ 
Κεραμειών 
Μελέτη επάρκειας 
εκσυγχρονισμού και 
διασύνδεσης των δικτύων 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και 
των περιαστικών δήμων σε 
ενιαίο σύστημα ύδρευσης 
Γενικός Στόχος 1.5.2 Υλοποίηση έργων επάρκειας, εκσυγχρονισμού 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Έργα 

Αναβάθμιση συστήματος 
ύδρευσης ΔΕ Κεραμειών 

Έργα επάρκειας 
εκσυγχρονισμού και 
διασύνδεσης των δικτύων 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και 
των περιαστικών δήμων σε 
ενιαίο σύστημα ύδρευσης ** 

Κατασκευή νέας δεξαμενής 
φορτίου στο Βαντέ και δίκτυα 
διασύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕ 
Θερίσου. 

Γενικός Στόχος 1.5.3 Ολοκλήρωση μελετών και 

ακαθάρτων, σε περιοχές του Δήμου Χανίων

Έργα 

Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων 
λυμάτων ΔΕ Νέας Κυδωνίας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χωματουργικές εργασίες στο 
Α 20.000 Ι.Π. 

Χωματουργικές εργασίες στο 
 

Α 10.000 Ι.Π. 

Μέτρο 1.5  Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση 

5.1 Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων, για επαρκή ποσότητα και 

άριστης ποιότητας νερό για το σύνολο των περιοχών του νέου Δήμου 

(συνεργασία με ΟΑΔΥΚ) 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Μελέτη αναβάθμισης 
συστήματος ύδρευσης ΔΕ Α 12.300 Ι.Π. 

Μελέτη επάρκειας 
εκσυγχρονισμού και 
διασύνδεσης των δικτύων 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και 
των περιαστικών δήμων σε 

Α 550.000 
ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5.2 Υλοποίηση έργων επάρκειας, εκσυγχρονισμού και ενοποίησης των δικτύων της 

 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Αναβάθμιση συστήματος 
Α 600.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Έργα επάρκειας 
εκσυγχρονισμού και 
διασύνδεσης των δικτύων 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και 

περιαστικών δήμων σε 

Α 1.000.000 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Κατασκευή νέας δεξαμενής 
φορτίου στο Βαντέ και δίκτυα 
διασύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕ 

Β 1.850.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

5.3 Ολοκλήρωση μελετών και υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης των δικτύων 

ακαθάρτων, σε περιοχές του Δήμου Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων 
Α 1.230.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε.  
Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ  

διαχείρισης υδατικών πόρων, για επαρκή ποσότητα και 

άριστης ποιότητας νερό για το σύνολο των περιοχών του νέου Δήμου 

Χωροθ. 

Δ.Ε.  ΚΕΡΑΜΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

και ενοποίησης των δικτύων της 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης των δικτύων 

Χωροθ. 

Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Κατασκευή β' συμπλέγματος 
αντλιοστασίων λυμάτων 
(σύνδεσμος αποχέτευσης) 

Κατασκευή νέων αντλιοστασίων 
λυμάτων Α2 & Α9 Ενετικού 
λιμένα Χανίων-απόσμηση Α3 

Μελέτη εκσυγχρονισμού 
αντλιοστασίων λυμάτων ΔΕ 
Νέας Κυδωνίας 

Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων 
ακαθάρτων ΔΕ Νέας Κυδωνίας 

Ολοκλήρωση δικτύων 
ακαθάρτων ΔΕ Ακρωτηρίου 

Ολοκλήρωση δικτύων 
ακαθάρτων ΔΕ Θερίσου 
(προστασία υδροφορέα Αγιάς
Μυλωνιανών) ** 

Ολοκλήρωση δικτύων 
ακαθάρτων ΔΕ Νέας Κυδωνίας 

Ολοκλήρωση μελετών 
αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ 
Ακρωτηρίου 
Γενικός Στόχος 1.5.4 Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής των Χανίων, με 

κατασκευή έργων διευθέτησης για την προστασία των περιοχών όπου τα 

συγκεκριμένα έργα απαιτούνται

Έργα 

Διαπλάτυνση ποταμού Κλαδισού 
στην εκβολή του 

Δίκτυα όμβριων βασικών οδών 
πόλεως Χανίων 

Έργα εκβολής Μορώνη ποταμού

Κατασκευή δικτύων ομβρίων 
ΔΕΥΑ Χανίων 

Μελέτη δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ 
Χανίων 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κατασκευή β' συμπλέγματος 
λυμάτων Α 600.000 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Κατασκευή νέων αντλιοστασίων 
λυμάτων Α2 & Α9 Ενετικού Α 651.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Μελέτη εκσυγχρονισμού 
αντλιοστασίων λυμάτων ΔΕ Α 12.300 ΙΠ 

Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων 
 

Α 25.000 ΙΠ 

Ολοκλήρωση δικτύων 
Α 3.100.000 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ολοκλήρωση δικτύων 
ακαθάρτων ΔΕ Θερίσου 

Αγιάς- 
Α 3.700.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Ολοκλήρωση δικτύων 
 

Α 2.200.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Ολοκλήρωση μελετών 
αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Α 200.000 Ι.Π. 

Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής των Χανίων, με 

κατασκευή έργων διευθέτησης για την προστασία των περιοχών όπου τα 

συγκεκριμένα έργα απαιτούνται 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Διαπλάτυνση ποταμού Κλαδισού 
Α 107.996 

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Δίκτυα όμβριων βασικών οδών 
Α 389.548 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Έργα εκβολής Μορώνη ποταμού Α 3.000.000 
ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Κατασκευή δικτύων ομβρίων 
Α 1.000.000 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

Μελέτη δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ 
Α 24.600 

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε.  
Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε.  
Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε.  
Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής των Χανίων, με 

κατασκευή έργων διευθέτησης για την προστασία των περιοχών όπου τα 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 1.5.5 Αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της 

πόλης των Χανίων

Έργα 

Αύξηση δυναμικότητας ΕΕΛ 
Χανίων σε 170.000 ισ. 
κατοίκους 

Αύξηση της δυναμικότητας της 
αφυδάτωσης της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων Χανίων 

Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης 
ΕΕΛ Χανίων 

Βελτίωση διαχείρισης ιλύος 

Μελέτη επαναχρησιμοποίησης 
εκροών ΕΕΛ 

Γενικός Στόχος 1.5.6 Υλοποίηση μικρών αυτόνομων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 

απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου

Έργα 

Επεξεργασία ιλύος ΕΕΛ Χανίων

Μελέτη για αυτόνομες μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων 
αποκεντρωμένων περιοχών του 
Δήμου 

  Άξονας Προτεραιότητας 2 :  

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μέτρο 2.1 Κοινωνική Πολιτική 

Γενικός Στόχος 2.1.1 Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών 

φροντίδας

Περιλαμβάνονται 22 δράσεις (επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου, προγράμματα 
υποστήριξης - ευαισθητοποίησης, λαϊκό πανεπιστήμιο, συμβουλευτικοί σταθμοί κ.λ.π.)

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

5.5 Αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της 

πόλης των Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Αύξηση δυναμικότητας ΕΕΛ 
Χανίων σε 170.000 ισ. Α 10.900.00 0 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Αύξηση της δυναμικότητας της 
αφυδάτωσης της εγκατάστασης 

 
Α 484.851 ΘΗΣΕΑΣ 

Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης 
Α 945.326 

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Α 225.411 
ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Μελέτη επαναχρησιμοποίησης 
Α 50.000 Ι.Π. 

5.6 Υλοποίηση μικρών αυτόνομων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 

απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Επεξεργασία ιλύος ΕΕΛ Χανίων Α 2.150.000 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Μελέτη για αυτόνομες μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων 
αποκεντρωμένων περιοχών του 

Α 24.600 Ι.Π. 

 

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Κοινωνική Πολιτική – Πρόνοια - Εθελοντισμός

2.1.1 Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών 

φροντίδας 

Περιλαμβάνονται 22 δράσεις (επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου, προγράμματα 
ευαισθητοποίησης, λαϊκό πανεπιστήμιο, συμβουλευτικοί σταθμοί κ.λ.π.)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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5.5 Αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

5.6 Υλοποίηση μικρών αυτόνομων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Εθελοντισμός 

2.1.1 Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής 

Περιλαμβάνονται 22 δράσεις (επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου, προγράμματα 
ευαισθητοποίησης, λαϊκό πανεπιστήμιο, συμβουλευτικοί σταθμοί κ.λ.π.) 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.1.2 Βελτίωση υφισταμένων και δημιουργία νέων δομών για τ

στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.)

Έργα 

Βελτίωση λειτουργίας και 
εξοπλισμού σε 8(οκτώ) ΚΑΠΗ 

Βοήθεια στο σπίτι- Σούδα 

Λειτουργία εργαστηρίων 
κρητικής και πολιτιστικής 
παράδοσης στα ΚΑΠΗ 

Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ 
Θέρισου (Βαμβακοπουλο) 

Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ νέας 
Κυδωνίας (Δαρατσο) 

Λειτουργία σχολής τρίτης 
ηλικίας 

Πρόγραμμα ηλικιωμένοι και νέες 
τεχνολογίες 

Γενικός Στόχος 2.1.3 Ενίσχυση υπηρεσιών για το παιδί και την οικογένεια 

προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί 

Περιλαμβάνονται 10 δράσεις (επιχορηγήσεις, προγράμματα, προμήθεια εξοπλισμών, δημιουργία 

ενός παιδικού σταθμού κ.α.)   

Γενικός Στόχος 2.1.4 Πρόληψη και προαγωγή της υγείας

Περιλαμβάνονται 17 δράσεις (προγράμματα, διαλέξεις, εμβολιασμοί καθώς και η

κέντρου υγείας Αστικού Τύπου προϋπ. 4,5 εκ. 

Γενικός Στόχος 2.1.5 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ισότητα και την κοινωνική 

ενσωμάτωση

Περιλαμβάνονται  2 δράσεις (δράση πρόληψης και δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων 

γυναικών προϋπ. 700 χιλ. € με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

Γενικός Στόχος 2.1.6 Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά)

Περιλαμβάνονται  8 δράσεις (επιχορηγήσεις, βοηθήματα, λειτ

στο Ακρωτήρι, δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

και δημιουργία στέγης φιλοξενίας αστέγων)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.1.2 Βελτίωση υφισταμένων και δημιουργία νέων δομών για την Τρίτη ηλικία (Βοήθεια 

στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.) 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Βελτίωση λειτουργίας και 
 

Α 240.000 Ι.Π. 

Α 156.000 
ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

εργαστηρίων 
κρητικής και πολιτιστικής Α 15.000 Ι.Π. 

Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ 
Α 30.000 Ι.Π. 

Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ νέας 
Α 30.000 Ι.Π. 

τρίτης 
Α 0 Ι.Π. 

Πρόγραμμα ηλικιωμένοι και νέες 
Α 30.000 Ι.Π. 

2.1.3 Ενίσχυση υπηρεσιών για το παιδί και την οικογένεια – αναβάθμιση υποδομών 

προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί κ.α.)

Περιλαμβάνονται 10 δράσεις (επιχορηγήσεις, προγράμματα, προμήθεια εξοπλισμών, δημιουργία 

 

2.1.4 Πρόληψη και προαγωγή της υγείας 

Περιλαμβάνονται 17 δράσεις (προγράμματα, διαλέξεις, εμβολιασμοί καθώς και η

κέντρου υγείας Αστικού Τύπου προϋπ. 4,5 εκ. € με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

2.1.5 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ισότητα και την κοινωνική 

ενσωμάτωση 

Περιλαμβάνονται  2 δράσεις (δράση πρόληψης και δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων 

με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

2.1.6 Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά) 

Περιλαμβάνονται  8 δράσεις (επιχορηγήσεις, βοηθήματα, λειτουργία κέντρου στήριξης ΑΜΕΑ 

στο Ακρωτήρι, δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

και δημιουργία στέγης φιλοξενίας αστέγων) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ην Τρίτη ηλικία (Βοήθεια 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

αναβάθμιση υποδομών 

κ.α.) 

Περιλαμβάνονται 10 δράσεις (επιχορηγήσεις, προγράμματα, προμήθεια εξοπλισμών, δημιουργία 

Περιλαμβάνονται 17 δράσεις (προγράμματα, διαλέξεις, εμβολιασμοί καθώς και η ίδρυση 

 

2.1.5 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ισότητα και την κοινωνική 

Περιλαμβάνονται  2 δράσεις (δράση πρόληψης και δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων 

ουργία κέντρου στήριξης ΑΜΕΑ 

στο Ακρωτήρι, δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.1.7 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

Περιλαμβάνονται  2 δράσεις (υποστήριξη 

Γενικός Στόχος 2.1.8 Λειτουργία γραφείου εθελοντισμού 

εθελοντισμού

Γενικός Στόχος 2.2.1 Συντήρηση σχολικών κτιρίων και 

Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών και χώρων υγιεινής, 
προσθήκες αιθουσών, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων) 

Γενικός Στόχος 2.2.2 Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων

Περιλαμβάνονται 6 σχετικές δράσεις 

Γενικός Στόχος 2.2.3 Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση σχολικών αυλών

Γενικός Στόχος 2.2.4 Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Δήμο Χανίων

Περιλαμβάνονται  7 δράσεις 

Γενικός Στόχος 2.2.5 Φύλαξη σχολείων 

Γενικός Στόχος 2.2.6 Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (προμήθειες)

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.1.7 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Περιλαμβάνονται  2 δράσεις (υποστήριξη λειτουργίας, και διαμόρφωση χώρου)

2.1.8 Λειτουργία γραφείου εθελοντισμού – σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων 

εθελοντισμού 

Περιλαμβάνεται  1 σχετική δράση 

 

Μέτρο 2.2 Παιδεία 

2.2.1 Συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 

Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών και χώρων υγιεινής, 
προσθήκες αιθουσών, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων)  

2.2.2 Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Περιλαμβάνονται 6 σχετικές δράσεις  

2.2.3 Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση σχολικών αυλών 

Περιλαμβάνεται 1 σχετική δράση 

2.2.4 Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Δήμο Χανίων

Περιλαμβάνονται  7 δράσεις (προγράμματα) 

2.2.5 Φύλαξη σχολείων – εφαρμογή προγράμματος «Σχολικού Τροχονόμου»

2.2.6 Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (προμήθειες) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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λειτουργίας, και διαμόρφωση χώρου) 

σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων 

Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών και χώρων υγιεινής, 

2.2.4 Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Δήμο Χανίων 

εφαρμογή προγράμματος «Σχολικού Τροχονόμου» 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.2.7 Ενίσχυση λειτουργίας 

Γενικός Στόχος 2.2.8 Ενίσχυση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Χανίων με έμφαση στην υποστήριξη των 

σχολικών μονάδων

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις (αγορά οχήματος, ενημέρωση)

Γενικός Στόχος 2.2.9 Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (διαλέξεις, ενημέρωση κ.α.)

Γενικός Στόχος 2.3.1 Συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη υφισταμένων πολιτιστικών υποδομών Δήμου 

Χανίων (ΚΑΜ, Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτικός Κινηματογράφος κ.λ.π.)

Περιλαμβάνονται 11 δράσεις (επιχορήγηση Πινακοθήκης, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις κτιρίων 
και εγκαταστάσεων, διαλέξεις κ.α.) 

Γενικός Στόχος 2.3.2 Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και χώρων αρχαιολογικής σημασίας 

ιστορικών κτιρίων

Έργα 

Συμμέτοχη εθελοντών στην 
αποκατάσταση, ανάδειξη, 
φύλαξη και προστασία μνημείων 
και ιστορικών χώρων. 

Αναστύλωση-ανάδειξη ενετικού 
Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. 
Κοντοπούλων της ΔΕ 
Κεραμειών. 

Στατική μελέτη για 
αναστύλωση-ανάδειξη ενετικού 
Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. 
Κοντοπύλων της Δ.Ε. 
Κεραμειών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.2.7 Ενίσχυση λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

2.2.8 Ενίσχυση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Χανίων με έμφαση στην υποστήριξη των 

σχολικών μονάδων 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις (αγορά οχήματος, ενημέρωση)

Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (διαλέξεις, ενημέρωση κ.α.)

 

Μέτρο 2.3 Πολιτισμός 

2.3.1 Συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη υφισταμένων πολιτιστικών υποδομών Δήμου 

Χανίων (ΚΑΜ, Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτικός Κινηματογράφος κ.λ.π.)

Περιλαμβάνονται 11 δράσεις (επιχορήγηση Πινακοθήκης, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις κτιρίων 
και εγκαταστάσεων, διαλέξεις κ.α.)  

2.3.2 Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και χώρων αρχαιολογικής σημασίας 

ιστορικών κτιρίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Συμμέτοχη εθελοντών στην 
αποκατάσταση, ανάδειξη, 
φύλαξη και προστασία μνημείων 

Α 0 ΤΠ 

ανάδειξη ενετικού 
Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. 
Κοντοπούλων της ΔΕ 

Β 350.000 Τ.Π. 

Στατική μελέτη για 
ανάδειξη ενετικού 

Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. 
Κοντοπύλων της Δ.Ε. 

Α 3.960 ΟΣΑΠΥ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 28 από 91 

2.2.8 Ενίσχυση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Χανίων με έμφαση στην υποστήριξη των 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις (αγορά οχήματος, ενημέρωση) 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (διαλέξεις, ενημέρωση κ.α.) 

2.3.1 Συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη υφισταμένων πολιτιστικών υποδομών Δήμου 

Χανίων (ΚΑΜ, Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτικός Κινηματογράφος κ.λ.π.) 

Περιλαμβάνονται 11 δράσεις (επιχορήγηση Πινακοθήκης, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις κτιρίων 

2.3.2 Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και χώρων αρχαιολογικής σημασίας –

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΤΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ανάπλαση πηγής Αγίου Ανδρέα 
στη Μαλάξα 

Αναστήλωση εκκλησιαστικού 
μνημείου Αγίων Νέστορα και 
Δημητρίου στο Κατωχώρι Δ.Ε. 
Κεραμειών και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 

Αναστήλωση και ανάδειξη 
νερόμυλου Αγίου Νικολάου στο 
Γέρο Λάκκο Δ. Ε. Κεραμειών 

Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού 
Ρώσικου Στρατώνα 

Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων Δ. 
Χανίων 

Αρχιτεκτονική μελέτη συντ. και 
αποκατάστασης οικίας Μίκη 
Θεοδωράκη 
Ηλεκτρολογική συντήρηση 
φάρου 
Μελέτη αποκατάστασης 
Ρολογιού Δημοτικού Κήπου 
Χανίων 

Προγρ/κή Σύμβαση Υπουργείου 
Πολιτισμού (Κ.Ε.) Δήμου για 
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου 
πέριξ του θεάτρου Αρχαίας 
Απτέρας 

Συμπληρ. εργασίες προστασίας 
ξύλινων κατασκευών 
ιστιοπλοϊκού ομίλου 

Γενικός Στόχος 2.3.3 Ανάδειξη και αποκατάσταση Παλιάς Πόλης Χανίων

Έργα 

Υλικά Συντήρησης λιμενικών 
εγκαταστάσεων 

Πλακόστρωση και 
ηλεκτροφωτισμός οδού 
Αφεντουλιεφ 

Ανακατασκευή - Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα χερσαίας 
λιμενικής ζώνης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ανάπλαση πηγής Αγίου Ανδρέα 
Γ 0 ΕΣΠΑ 

Αναστήλωση εκκλησιαστικού 
μνημείου Αγίων Νέστορα και 
Δημητρίου στο Κατωχώρι Δ.Ε. 
Κεραμειών και διαμόρφωση 

Α 250.000 ΕΣΠΑ 

Αναστήλωση και ανάδειξη 
νερόμυλου Αγίου Νικολάου στο Γ 0 ΕΣΠΑ 

Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού 
Α 237.983 ΕΣΠΑ 

Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων Δ. 
Γ 295.620 ΘΗΣΕΑΣ 

Αρχιτεκτονική μελέτη συντ. και 
αποκατάστασης οικίας Μίκη Α 8.970 Ι.Π. 

Ηλεκτρολογική συντήρηση 
Α 6.000 Ι.Π. 

Μελέτη αποκατάστασης 
Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Β 31.541 ΣΑΤΑ 

Προγρ/κή Σύμβαση Υπουργείου 
Πολιτισμού (Κ.Ε.) Δήμου για 
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου 
πέριξ του θεάτρου Αρχαίας 

Α 20.000 Ι.Π. 

Συμπληρ. εργασίες προστασίας 
ξύλινων κατασκευών Α 53.545 ΣΑΤΑ 

2.3.3 Ανάδειξη και αποκατάσταση Παλιάς Πόλης Χανίων 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Υλικά Συντήρησης λιμενικών 
Α 45.000 Ι.Π. 

Πλακόστρωση και 
ηλεκτροφωτισμός οδού Α 0 Ι.Π. 

Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα χερσαίας Β 39.000 I.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Χωροθ. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ανακατασκευή- αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων ακτής Τομπάζη

Ανακατασκευή- αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων ακτής 
Κουντουριώτη 

Ανάπλαση & διαμόρφωση 
παραλιακού μετώπου 
ανατολικής λεκάνης Ενετικού 
λιμένα Χανίων 

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 
ανατολικά του τεμένους 
Κιουτσουκ Χασαν και ανάδειξη 
(στερέωση-καθαρισμός) χώρου 
μνημείου μάχης Κρήτης 

Δαπάνη για αντικατάσταση
Προμήθεια ξύλινων προβλητών

Επανατοποθέτηση πέτρινων 
κυβόλιθων στον ενετικό λιμένα 
Χανίων 

Έργα πλακοστρώσεων χερσαίας 
λιμενικής ζώνης 

Ηλεκτροφωτισμός χώρου 
στάθμευσης οδού Δευκαλίωνος

Σποραδικές συντηρήσεις 
πλακοστρώσεων 

Στερέωση- αποκατάσταση και 
ανάδειξη προμαχώνα αγίου 
Νικολάου του μόλου καθώς και 
λιμενοβραχίονα 

Συντήρηση - χρωματισμός 
στύλων ηλεκτροφωτισμού 

Συντήρηση διαγραμμίσεων 

Συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης φάρων & φανών

Φωτισμός και ανάδειξη 
φρουρίου φιρκα και 
λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου 
Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αποκατάσταση 
Τομπάζη 

Γ 21.600 I.Π. 

αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων ακτής Β 21.600 I.Π. 

Ανάπλαση & διαμόρφωση 
παραλιακού μετώπου 
ανατολικής λεκάνης Ενετικού 

Β 0 I.Π. 

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 
ανατολικά του τεμένους 
Κιουτσουκ Χασαν και ανάδειξη 

καθαρισμός) χώρου 
Α 0 ΤΟ 

Δαπάνη για αντικατάσταση- 
Προμήθεια ξύλινων προβλητών 

Β 0 I.Π. 

Επανατοποθέτηση πέτρινων 
κυβόλιθων στον ενετικό λιμένα Β 39.000 I.Π. 

Έργα πλακοστρώσεων χερσαίας 
Α 0 I.Π. 

Ηλεκτροφωτισμός χώρου 
στάθμευσης οδού Δευκαλίωνος 

Α 15.000 I.Π. 

Σποραδικές συντηρήσεις 
Γ 39.000 I.Π. 

αποκατάσταση και 
ανάδειξη προμαχώνα αγίου 
Νικολάου του μόλου καθώς και 

Α 0 I.Π. 

χρωματισμός 
Β 3.000 I.Π. 

Α 6.000 I.Π. 

Συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης φάρων & φανών 

Α 45.000 I.Π. 

Φωτισμός και ανάδειξη 
φρουρίου φιρκα και 
λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου 

Α 0 I.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 30 από 91 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Μελέτη ανάπλασης & 
διαμόρφωσης παραλιακού 
μετώπου ανατολικής λεκάνης 
ενετικού λιμένα Χανίων 

Μελέτη ανάπλασης 
κοινόχρηστου χώρου ανατολικά 
του τεμένους Κιουτσουκ Χασαν 
και ανάδειξης (στερέωση
καθαρισμός) χώρου μνημείου 
μάχης της Κρήτης  

Μελέτη πλακόστρωσης και 
ηλεκτροφωτισμού οδού 
Αφεντουλιεφ 

Μελέτη στερέωσης
αποκατάστασης και ανάδειξης 
προμαχώνα Αγίου Νικόλαου του 
μώλου καθώς και 
λιμενοβραχίονα 

Μελέτη στερέωσης
αποκατάστασης και ανάδειξης 
προμαχώνα mocenigo και 
προμαχώνα michiel 

Μελέτη φωτισμού ανάδειξης 
φρουρίου φιρκα και 
λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου 
Χανίων 

Υλοποίηση του προγράμματος 
ΕΣΠΑ 2010 για την παλιά πόλη
υλικοτεχνική υποδομή Δημ. 
Πινακοθήκης 

Σήμανση χώρων ιστορικού
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οργάνωση περιηγήσεων με 
ξεναγήσεις από ειδικούς. 

Προγραμματική σύμβαση Δ. 
Χανίων & 28ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για 
την εκτέλεση έργου Μνημεία 
Παλαιάς Πόλης Χανίων 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μελέτη ανάπλασης & 
διαμόρφωσης παραλιακού 
μετώπου ανατολικής λεκάνης 

Α 0 I.Π. 

Μελέτη ανάπλασης 
κοινόχρηστου χώρου ανατολικά 
του τεμένους Κιουτσουκ Χασαν 
και ανάδειξης (στερέωση-
καθαρισμός) χώρου μνημείου 

Α 0 I.Π. 

Μελέτη πλακόστρωσης και 
ηλεκτροφωτισμού οδού Α 0 I.Π. 

Μελέτη στερέωσης- 
αποκατάστασης και ανάδειξης 
προμαχώνα Αγίου Νικόλαου του 
μώλου καθώς και 

Α 0 I.Π. 

Μελέτη στερέωσης- 
αποκατάστασης και ανάδειξης 

και 
Α 0 I.Π. 

Μελέτη φωτισμού ανάδειξης 
φρουρίου φιρκα και 
λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου 

Α 0 I.Π. 

Υλοποίηση του προγράμματος 
ΕΣΠΑ 2010 για την παλιά πόλη- 
υλικοτεχνική υποδομή Δημ. 

Α 150.000 

ΕΣΠΑ 
/ΟΣΑΑ 
ΠΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 

Σήμανση χώρων ιστορικού-
 

Α 0 I.Π. 

Οργάνωση περιηγήσεων με 
Α 0 I.Π. 

Προγραμματική σύμβαση Δ. 
Χανίων & 28ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για 
την εκτέλεση έργου Μνημεία 

Α 39.892 I.Π. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.3.4 Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού (π.χ. 

Έργα 

Ανόρυξη 5 ερευνητικών 
γεωτρήσεων στο Παλιό 
Τελωνείο Χανίων 

Διαμόρφωση και δημιουργία 
υπαίθριου δημ.θεάτρου στην 
Ανατ. Τάφρο των  ενετικών 
οχυρώσεων και διαμόρφωση 
Περιβ. Χώρων ανατολ. 
Οχυρώσεων 
Κατασκευή Νέου Δημαρχείου 
πολιτιστικού κέντρου Δ. 
Θερίσου  
Α ΦΑΣΗ 

Γενικός Στόχος 2.3.5 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας

Γενικός Στόχος 2.3.6 Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

Περιλαμβάνονται 9 δράσεις (εκδηλώσεις, μαθήματα, σεμινάρια κ.α.) 

Γενικός Στόχος 2.3.7 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες επίπλων και βιβλίων, εγκατάσταση ανελκυστήρα, 

Γενικός Στόχος 2.3.8 Στήριξη καλλιτεχνικού έργου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Γενικός Στόχος 2.3.9 Δράσεις ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής 

Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 14 δράσεις (ψηφιοποιήσεις, διαδραστικές εφαρμογές, επισκέψεις σχολείων, 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.3.4 Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού (π.χ. θέατρο) 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Ανόρυξη 5 ερευνητικών 
γεωτρήσεων στο Παλιό Α 54.206 ΣΑΤΑ 

Διαμόρφωση και δημιουργία 
υπαίθριου δημ.θεάτρου στην 
Ανατ. Τάφρο των  ενετικών 
οχυρώσεων και διαμόρφωση 

ανατολ. 

Α 300.000 ΣΑΤΑ 

Κατασκευή Νέου Δημαρχείου -
πολιτιστικού κέντρου Δ. 

Β 293.240 
Ι.Π. & 

ΘΗΣΕΑΣ 

2.3.5 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας

Περιλαμβάνονται 4 δράσεις 

2.3.6 Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας 

Περιλαμβάνονται 9 δράσεις (εκδηλώσεις, μαθήματα, σεμινάρια κ.α.) 

2.3.7 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες επίπλων και βιβλίων, εγκατάσταση ανελκυστήρα, 
κ.α.) 

2.3.8 Στήριξη καλλιτεχνικού έργου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης 

Περιλαμβάνεται 1 δράση  

2.3.9 Δράσεις ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του 

Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 14 δράσεις (ψηφιοποιήσεις, διαδραστικές εφαρμογές, επισκέψεις σχολείων, 
μελέτες, ανάδειξη εθίμων κ.α.) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Χωροθ. 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

2.3.5 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας 

Περιλαμβάνονται 9 δράσεις (εκδηλώσεις, μαθήματα, σεμινάρια κ.α.)  

2.3.7 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις (προμήθειες επίπλων και βιβλίων, εγκατάσταση ανελκυστήρα, 

κληρονομιάς της περιοχής του 

Περιλαμβάνονται 14 δράσεις (ψηφιοποιήσεις, διαδραστικές εφαρμογές, επισκέψεις σχολείων, 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.3.10  Έκδοση εντύπων ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου

Γενικός Στόχος 2.3.11 Στήριξη πολιτιστικών σωματείων Δήμου Χανίων

Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (επιχορηγήσεις, εκδόσεις κ.α.)

Γενικός Στόχος 2.4.1 Εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών 

Χανίων

Περιλαμβάνονται 8 δράσεις (αναβάθμισης υφιστάμενων αθλ. χώρων και δημιουργίας χώρου 
άθλησης στο ΟΤ 67 στο σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου) 

Γενικός Στόχος 2.4.2 Κατασκευή –

                                    (π.χ. ποδηλατοδρόμιο Ακρωτηρίου)

Έργα 

Αποπεράτωση έργων 
αναβάθμισης εγκαταστάσεων 
ποδηλατοδρομίου Χανίων - Δ.Ε. 
Ακρωτηρίου 

Διαμόρφωση αθλητικού χώρου 
στον Καλαθά 

Έργα βελτίωσης 
εγκαταστάσεων & ηλεκτ. δημ. 
ποδηλατοδρομίου Χανίων 

Ολοκλήρωση κλειστού 
κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου 

Γενικός Στόχος 2.4.3 Υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (μαζικός αθλητισμός) 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.3.10  Έκδοση εντύπων ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

2.3.11 Στήριξη πολιτιστικών σωματείων Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (επιχορηγήσεις, εκδόσεις κ.α.)

 

Μέτρο 2.4 Αθλητισμός 

2.4.1 Εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών 

Χανίων 

8 δράσεις (αναβάθμισης υφιστάμενων αθλ. χώρων και δημιουργίας χώρου 
άθλησης στο ΟΤ 67 στο σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου)  

– λειτουργία νέων Αθλητικών Υποδομών  

(π.χ. ποδηλατοδρόμιο Ακρωτηρίου) 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Αποπεράτωση έργων 
αναβάθμισης εγκαταστάσεων 

Δ.Ε. 
Β 492.000 Ι.Π. 

Διαμόρφωση αθλητικού χώρου 
Β 7.000 ΙΠ 

Έργα βελτίωσης 
εγκαταστάσεων & ηλεκτ. δημ. Β 258.270 ΣΑΤΑ 

Ολοκλήρωση κλειστού 
Α 0   

2.4.3 Υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (μαζικός αθλητισμός) 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 
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Περιλαμβάνονται 6 δράσεις (επιχορηγήσεις, εκδόσεις κ.α.) 

2.4.1 Εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου 

8 δράσεις (αναβάθμισης υφιστάμενων αθλ. χώρων και δημιουργίας χώρου 

Χωροθ. 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΟΥ 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2.4.3 Υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (μαζικός αθλητισμός)  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 2.4.4 Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης 

νέων  

Γενικός Στόχος 2.4.5 Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

Γενικός Στόχος 2.4.6 Ενίσχυση και αναβάθμιση σχολικού και εργασιακού αθλητισμού

Γενικός Στόχος 2.4.7 Προώθηση αθλητικού τουρισμού 

εθνικής και διεθνούς εμβέλειας 

Γενικός Στόχος 2.4.8 Στήριξη αθλητικών σωματείων Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις (επιχορηγήσεις) 

   Άξονας Προτεραιότητας 3 :  

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση

Μέτρο 

Γενικός Στόχος 3.1.1 Προστασία και ανάπτυξη φυτικής

Γενικός Στόχος 3.1.2 Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου 

Υποστήριξης στο Δήμο Χανίων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

2.4.4 Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης 

 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

2.4.5 Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων  

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις  

2.4.6 Ενίσχυση και αναβάθμιση σχολικού και εργασιακού αθλητισμού

Περιλαμβάνεται 1 δράση  

2.4.7 Προώθηση αθλητικού τουρισμού – διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων τοπικής, 

εθνικής και διεθνούς εμβέλειας  

2.4.8 Στήριξη αθλητικών σωματείων Δήμου Χανίων  

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις (επιχορηγήσεις)  

 

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση 

 

Μέτρο 3.1 Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα 

3.1.1 Προστασία και ανάπτυξη φυτικής-ζωικής παραγωγής και αλιείας στο Δήμο Χανίων

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

3.1.2 Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής 

Υποστήριξης στο Δήμο Χανίων 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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2.4.4 Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης 

2.4.6 Ενίσχυση και αναβάθμιση σχολικού και εργασιακού αθλητισμού 

διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων τοπικής, 

ζωικής παραγωγής και αλιείας στο Δήμο Χανίων 

Αγροτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 3.1.3 Υλοποίηση δράσεων προβολής, προώθησης και διάδοσης των τοπικών προϊόντων 

και της Κρητικής Διατροφής (π.χ. διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων κ.α.)

Γενικός Στόχος 3.1.4 Διασύνδεση αγροτικής παραγωγής και κρητικού διατροφικού προτύπου με την 

τουριστική ανάπτυξη

Μέτρο 3.2 Απασχόληση 
& Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Γενικός Στόχος 3.2.1 Υλοποίηση προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» στο Δήμο Χανίων

Γενικός Στόχος 3.2.2 Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης της 

Απασχόλησης

Γενικός Στόχος 3.2.3 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικού 

Γενικός Στόχος 3.2.4 Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας

Γενικός Στόχος 3.3.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (κρουαζιέρας, θρησκευτικός, αθλητικός, 

γαστρονομικός κ.α.)

Γενικός Στόχος 3.3.2    Ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε επίπεδο Δήμου 

Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή και διαφήμιση σε επίπεδο Κρήτης

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

3.1.3 Υλοποίηση δράσεων προβολής, προώθησης και διάδοσης των τοπικών προϊόντων 

και της Κρητικής Διατροφής (π.χ. διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων κ.α.)

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

3.1.4 Διασύνδεση αγροτικής παραγωγής και κρητικού διατροφικού προτύπου με την 

τουριστική ανάπτυξη 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

 

3.2 Απασχόληση – Στήριξη Τοπικής Οικονομίας 
& Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

3.2.1 Υλοποίηση προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» στο Δήμο Χανίων

ενικός Στόχος 3.2.2 Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης της 

Απασχόλησης 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

λειτουργία Επιχειρηματικού – Επενδυτικού ΚΕΠ 

3.2.4 Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 

 

Μέτρο 3.3 Τουριστική Ανάπτυξη 

3.3.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (κρουαζιέρας, θρησκευτικός, αθλητικός, 

γαστρονομικός κ.α.) 

3.3.2    Ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε επίπεδο Δήμου 

Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή και διαφήμιση σε επίπεδο Κρήτης

Περιλαμβάνονται 8 δράσεις  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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3.1.3 Υλοποίηση δράσεων προβολής, προώθησης και διάδοσης των τοπικών προϊόντων 

και της Κρητικής Διατροφής (π.χ. διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων κ.α.) 

3.1.4 Διασύνδεση αγροτικής παραγωγής και κρητικού διατροφικού προτύπου με την 

Στήριξη Τοπικής Οικονομίας  

3.2.1 Υλοποίηση προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» στο Δήμο Χανίων 

ενικός Στόχος 3.2.2 Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης της 

3.3.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (κρουαζιέρας, θρησκευτικός, αθλητικός, 

3.3.2    Ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε επίπεδο Δήμου – Συνεργασία με 

Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή και διαφήμιση σε επίπεδο Κρήτης 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 3.3.3 Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη δι

Δήμου Χανίων

Γενικός Στόχος 3.3.4 Βελτίωση της σήμανσης δρόμων, αρχαιολογικών χώρων, αξιοθέατων και μνημείων

Γενικός Στόχος 3.3.5 Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου 

  Άξονας Προτεραιότητας 4 :  

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Μέτρο 4.1 Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών

Γενικός Στόχος 4.1.1 Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ. 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου

Γενικός Στόχος 4.1.2 Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νομικών Προσώπων Δήμου 

Γενικός Στόχος 4.1.3 Αξιοποίηση / 

εσωτερική λειτουργία του Δήμου

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

3.3.3 Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη διαδικτυακή τουριστική προβολή του 

Δήμου Χανίων 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

3.3.4 Βελτίωση της σήμανσης δρόμων, αρχαιολογικών χώρων, αξιοθέατων και μνημείων

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

3.3.5 Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης

 

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου

 

4.1 Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών

4.1.1 Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ. – Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

4.1.2 Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νομικών Προσώπων Δήμου 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις 

4.1.3 Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην 

εσωτερική λειτουργία του Δήμου 

Περιλαμβάνονται 5 δράσεις 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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αδικτυακή τουριστική προβολή του 

3.3.4 Βελτίωση της σήμανσης δρόμων, αρχαιολογικών χώρων, αξιοθέατων και μνημείων 

Τουριστικής Πληροφόρησης 

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

4.1 Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών 

ικανότητας, αποτελεσματικότητας 

4.1.2 Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νομικών Προσώπων Δήμου  

ενσωμάτωση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 4.1.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και 

εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης & 

μονάδων του Δήμου

Γενικός Στόχος 4.1.5 Εναρμόνιση Πιστοποιητικών Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τη νέα 

οργανωτική δομή και υπηρεσίες του Δήμου Χανίων

Γενικός Στόχος 4.1.6 Ενίσχυση διαδικασιών Διαφά

αναρτήσεις όλων των αποφάσεων του Δήμου στο «Διαύγεια» κ.α.)

Μέτρο 4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Γενικός Στόχος 4.2.1 Αύξηση συμμετοχής προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού σε 

προγράμματα κατάρτισης 

Γενικός Στόχος 4.2.2 Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος του Δήμου 

υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας

Γενικός Στόχος 4.2.3 Προμήθεια, συντήρηση και 

εξοπλισμού

Περιλαμβάνονται 38 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, επισκευές κτιρίων, συντηρήσεις κ.α.)

Γενικός Στόχος 4.2.4 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 

Δήμου

Γενικός Στόχος 4.2.5 Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

4.1.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και 

εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης των υπηρεσιακών 

μονάδων του Δήμου 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

4.1.5 Εναρμόνιση Πιστοποιητικών Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τη νέα 

οργανωτική δομή και υπηρεσίες του Δήμου Χανίων 

4.1.6 Ενίσχυση διαδικασιών Διαφάνειας και Ελέγχου στη Διοίκηση του Δήμου (π.χ. 

αναρτήσεις όλων των αποφάσεων του Δήμου στο «Διαύγεια» κ.α.)

 

4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

4.2.1 Αύξηση συμμετοχής προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού σε 

προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης 

4.2.2 Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος του Δήμου – Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, 

υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας 

Περιλαμβάνονται  3 δράσεις 

4.2.3 Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού 

Περιλαμβάνονται 38 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, επισκευές κτιρίων, συντηρήσεις κ.α.)

4.2.4 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 

Δήμου 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

4.2.5 Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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4.1.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και 

αξιολόγησης των υπηρεσιακών 

4.1.5 Εναρμόνιση Πιστοποιητικών Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τη νέα 

νειας και Ελέγχου στη Διοίκηση του Δήμου (π.χ. 

αναρτήσεις όλων των αποφάσεων του Δήμου στο «Διαύγεια» κ.α.) 

4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή 

4.2.1 Αύξηση συμμετοχής προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού σε 

Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, 

αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού 

Περιλαμβάνονται 38 δράσεις (προμήθειες εξοπλισμού, επισκευές κτιρίων, συντηρήσεις κ.α.) 

4.2.4 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 

4.2.5 Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Μέτρο 

Γενικός Στόχος 4.3.1 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη 

επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου και τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης

Γενικός Στόχος 4.3.2 Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Δήμου

Γενικός Στόχος 4.3.3 Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς το δημότη

Γενικός Στόχος 4.3.4 Λειτουργία Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης του δημότη

Μέτρο 

Γενικός Στόχος 4.4.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη 
Μαλάξα Κεραμιών Χανίων 

Γενικός Στόχος 4.4.2  Ανάπτυξη συνεργασιών με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 

Γενικός Στόχος 4.4.3  Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και διαδημοτικά δίκτυα Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μέτρο 4.3 Εξυπηρέτηση του πολίτη 

4.3.1 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη 

επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου και τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις 

4.3.2 Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Δήμου

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

4.3.3 Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς το δημότη 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

4.3.4 Λειτουργία Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης του δημότη

 

Μέτρο 4.4 Συνεργασίες - Εξωστρέφεια 

συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη 

4.4.2  Ανάπτυξη συνεργασιών με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού  

Περιλαμβάνονται 2  δράσεις 

4.4.3  Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και διαδημοτικά δίκτυα Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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4.3.1 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου και τη βελτίωση της 

4.3.2 Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Δήμου 

4.3.4 Λειτουργία Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης του δημότη 

συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη 

4.4.3  Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και διαδημοτικά δίκτυα Ο.Τ.Α.  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 4.4.4  Αδελφοποιήσεις με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού 

Γενικός Στόχος 4.4.5 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Γενικός Στόχος 4.4.6  Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή δίκτυα και οργανώσεις Ο.Τ.Α.

Μέτρο 4.5 Οικονομική Διαχείριση 

Γενικός Στόχος 4.5.1 Βελτίωση οικονομικών μεγεθών Δήμου

Γενικός Στόχος 4.5.2 Εξορθολογισμός δαπανών 

Γενικός Στόχος 4.5.3 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας / εκπόνηση μελετών

Έργα 

Ολοκλήρωση Δημαρχείου Δ.Ε. 
Ελ. Βενιζέλου 

Επισκευή-επανάχρηση κτιρίων 
πλατείας Αγίου Τίτου 

Κατασκευή κτιρίου συνεργείων 
Δήμου 

Καταγραφή και διαχείριση 
δημοτικής περιουσίας 

Γενικός Στόχος 4.5.4 Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών μηχανισμών Δήμου

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

4.4.4  Αδελφοποιήσεις με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού 

4.4.5 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

4.4.6  Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή δίκτυα και οργανώσεις Ο.Τ.Α.

 

4.5 Οικονομική Διαχείριση – Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών 
Πηγών 

4.5.1 Βελτίωση οικονομικών μεγεθών Δήμου 

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

4.5.2 Εξορθολογισμός δαπανών – μείωση λειτουργικού κόστους 

4.5.3 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας / εκπόνηση μελετών 

Προτερ. Προϋπ. Χρηματοδ. 

Ολοκλήρωση Δημαρχείου Δ.Ε.  
Α 1.411.524 ΔΑΝΕΙΟ 

επανάχρηση κτιρίων 
Γ 78.957 ΘΗΣΕΑΣ 

Κατασκευή κτιρίου συνεργείων 
Α 1.000.000 ΣΑΤΑ 

διαχείριση 
Α 0 Ι.Π. 

4.5.4 Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών μηχανισμών Δήμου

Περιλαμβάνεται 1 δράση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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4.4.4  Αδελφοποιήσεις με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού  

συνεργασίας Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, 

4.4.6  Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή δίκτυα και οργανώσεις Ο.Τ.Α. 

Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών 

Χωροθ. 

Δ.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

4.5.4 Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών μηχανισμών Δήμου 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικός Στόχος 4.5.5 Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007

Γενικός Στόχος 4.5.6 Αξιοποίηση των «Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά 

Κέντρα» (Μηχανισμός 

Γενικός Στόχος 4.5.7 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (συμμετοχή στο «Εξοικονομώ», διερεύνηση συνεργασιών)

Μέτρο 

Γενικός Στόχος 4.6.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

4.5.5 Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007-2013 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

4.5.6 Αξιοποίηση των «Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά 

Κέντρα» (Μηχανισμός JESSICA) 

Περιλαμβάνονται 2 δράσεις 

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (συμμετοχή στο «Εξοικονομώ», διερεύνηση συνεργασιών)

 

Μέτρο 4.6 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες 

4.6.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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4.5.5 Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

4.5.6 Αξιοποίηση των «Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά 

Περιλαμβάνονται 3 δράσεις (συμμετοχή στο «Εξοικονομώ», διερεύνηση συνεργασιών) 

4.6.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το έτος 2012 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου. 

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα έργα, τα οποία άρχισαν τα προηγούμενα έτη και δεν 

έχουν ολοκληρωθεί αλλά και νέα έργα τα οποία αρχίζουν το έτος του τεχνικού προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν ανά κατηγορία (κτιρι

αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές υποδομές, αντιπλημμυρικά 

στη συνέχεια τα νέα.  

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το έτος 2012  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου. 

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα έργα, τα οποία άρχισαν τα προηγούμενα έτη και δεν 

ληρωθεί αλλά και νέα έργα τα οποία αρχίζουν το έτος του τεχνικού προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν ανά κατηγορία (κτιριακά, οδοποιία, αναπλάσεις, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές υποδομές, αντιπλημμυρικά – αποχέτευση),  πρώτα τα συνεχιζόμενα και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου. 

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα έργα, τα οποία άρχισαν τα προηγούμενα έτη και δεν 

ληρωθεί αλλά και νέα έργα τα οποία αρχίζουν το έτος του τεχνικού προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές 

ακά, οδοποιία, αναπλάσεις, 

αποχέτευση),  πρώτα τα συνεχιζόμενα και 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

2 Επισκευή - επαναχρήση παλιού δημαρχείου

3 Άρση ετοιμορροπίας νεωρίων

4 Επισκευή - επαναχρήση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου

12 
Συμπληρωματικές εργασίες προστασίας ξύλινων 
κατασκευών Ιστιοπλοϊκού  Ομίλου

16 
Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων
Χρήση 2011 

17 Διαμόρφωση χώρου κοινωνικού παντοπωλείου

18 
Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων νέου Δήμου 
Χανίων 

19 
Διαρρύθμιση και επισκευή παλαιού Γυμνασίου 
Μουρνιών 

26 
Αναπλάσεις - διαρρυθμίσεις δημοτικών κτιρίων για 
μετακίνηση υπηρεσιών (Μέγαρο Πάνθεον) 

31 Κτίριο δημοτικών συνεργείων 

35 Δημαρχείο Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 

38 
Κατασκευή νέου Δημαρχείου 
Α΄ Φάση  

42 Ανακαινίσεις - διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ

45 
Ανακαίνιση κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια 
& εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων 
για το κέντρο περιβαλλοντικής εποπτείας

49 
Συντήρηση - προστασία από υγρασία κέντρου στήριξης 
ατόμων με αναπηρία  

50 
Κατασκευή οκτώ βάσεων (πάτες για την τοποθέτηση 
προκάτ αιθουσών) 

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

επαναχρήση παλιού δημαρχείου 450.000,00 

Άρση ετοιμορροπίας νεωρίων 400.000,00 

επαναχρήση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου 150.000,00 

Συμπληρωματικές εργασίες προστασίας ξύλινων 
κατασκευών Ιστιοπλοϊκού  Ομίλου 

43.532,56 

Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων- 
34.471,46 

Διαμόρφωση χώρου κοινωνικού παντοπωλείου 10.261,79 

συντήρηση σχολικών κτιρίων νέου Δήμου 
120.718,95 

Διαρρύθμιση και επισκευή παλαιού Γυμνασίου 
211.382,11 

διαρρυθμίσεις δημοτικών κτιρίων για 
μετακίνηση υπηρεσιών (Μέγαρο Πάνθεον)  

111.382,11 

Κτίριο δημοτικών συνεργείων - αποθηκών  1.750.000,00 

Δημαρχείο Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου  2.051.293,97 

Κατασκευή νέου Δημαρχείου - Πολιτιστικού κέντρου  
683.893,73 

διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ 9.736,60 

Ανακαίνιση κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια 
& εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων 
για το κέντρο περιβαλλοντικής εποπτείας 

199.186,99 

προστασία από υγρασία κέντρου στήριξης 
10.272,36 

Κατασκευή οκτώ βάσεων (πάτες για την τοποθέτηση 
52.845,53 

6.288.978,16 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

450.000,00 € ΘΗΣΕΑΣ 

400.000,00 € ΘΗΣΕΑΣ 

150.000,00 € ΘΗΣΕΑΣ 

43.532,56 € ΣΑΤΑ 

34.471,46 € Ι.Π. 

10.261,79 € Ι.Π. 

120.718,95 € Ι.Π. 

211.382,11 € Ι.Π. 

111.382,11 € Ι.Π. 

1.750.000,00 € ΣΑΤΑ 

2.051.293,97 € 
Ι.Π.                       

(ΔΑΝΕΙΟ) 

683.893,73 € 

ΘΗΣΕΑΣ 
(587.418,95 €)    

Ι.Π. 
(96.474,78 €) 

9.736,60 € ΙΠ 

199.186,99 € 

ΣΑΤΑ  -                      
Εθνικοί Πόροι        

(ΣΑΕΠ 
ΚΡΗΤΗΣ) 

10.272,36 € Ι.Π. 

52.845,53 € ΣΑΤΑ 

6.288.978,16 € 
  
  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

1 
Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 
1031,1032,1033 ,407β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034  και 
επέκταση – ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης

8 Διαπλάτυνση - διαμόρφωση οδού 

11 
Διάνοιξη – διαμόρφωση οδών Καντάνου 
Ορέων - Νικολάου Σκουλά 
Αναγνώστη Μάντακα 

36 Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων

37 
Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και 
προσβάσεων στην παραλία Δήμου Νέας Κυδωνίας 

28 Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών : Α΄ ΦΑΣΗ

29 
Ανάπλαση οδών Μουσούρων 
Επισκόπου της παλιάς πόλης του Δήμου Χανίων

41 
Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην τοπική κοινότητα 
Θερίσου 

43 Ασφαλτικά - δημοτική οδοπο

48 Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Χωρδακίου

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

9 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο 
τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο 
πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, 
διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, 
υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση 
- αποκατάσταση οδών  

10 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο 
κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο 
πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, 
διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, 
υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση 
- αποκατάσταση οδών  

20 
Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο δυτικό 
τμήμα της Παλιάς Πόλης 

21 
Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο κεντρικό
τμήμα της Παλιάς Πόλης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(χωρίς ΦΠΑ)

διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 
1031,1032,1033 ,407β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034  και 

ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης 
1.245.976,20 

διαμόρφωση οδού Πειραιώς 350.073,35 

διαμόρφωση οδών Καντάνου - Λευκών 
Νικολάου Σκουλά -  Ιωάννη Καλογερή και 1.018.642,86 

Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών και δημοτικών δρόμων 397.707,85 

Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και 
προσβάσεων στην παραλία Δήμου Νέας Κυδωνίας  

429.838,40 

διαμορφώσεις οδών : Α΄ ΦΑΣΗ 490.000,00 

Ανάπλαση οδών Μουσούρων - Τσουδερών - Χρ. 
Επισκόπου της παλιάς πόλης του Δήμου Χανίων 

447.154,47 

Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην τοπική κοινότητα 
10.259,35 

δημοτική οδοποιία 2010 361.692,17 

Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Χωρδακίου 5.508,13 

4.756.852,78 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό 
τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο 
πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, 
διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, 
υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση 

1.691.056,91 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο 
τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο 

πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, 
διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, 
υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση 

1.056.910,57 

Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο δυτικό 
91.250,00 

Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο κεντρικό 
55.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

1.245.976,20 € ΕΣΠΑ 

350.073,35 € ΕΣΠΑ 

1.018.642,86 € ΕΣΠΑ 

397.707,85 € Ι.Π. 

429.838,40 € Ι.Π. 

490.000,00 € ΣΑΤΑ 

447.154,47 € ΣΑΤΑ 

10.259,35 € Ι.Π. 

361.692,17 € ΣΑΤΑ 

5.508,13 € Ι.Π. 

4.756.852,78 €  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

1.691.056,91 € ΕΣΠΑ 

0,57 € ΕΣΠΑ 

91.250,00 € ΕΣΠΑ 

55.000,00 € ΕΣΠΑ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

25 Κλαδεύσεις - Εκθαμνώσεις 

27 Διαμόρφωση πλατείας Αργουλιδέ

34 Συντηρήσεις εγκαταστάσεων παραλιών Δήμου Χανίων

39 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Θερίσου 

40 
Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων & 
υποδομών  

46 Αναπλάσεις οδών πλατειών Ακρωτηρίου

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

47 Διαμόρφωση αθλητικού χώρου στον Καλαθά

51 Αφαίρεση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων

30 
Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. 
Μαρίνας 

32 Κατασκευή στεγάστρου κερκίδων γηπέδου Περιβολίων 

33 
Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης και 
συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης πίστας 
ποδηλατοδρομίου  

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

13 Κατασκευή προτομής Σοφοκλή Βενιζέλου

14 Κατασκευή προτομής Κ. Μητσοτάκη

15 
Ανόρυξη 5 ερευνητικών γεωτρήσεων στο Παλιό 
Τελωνείο 

22 
Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του 
Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία κέντρου 
πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων

23 
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου "Μνημεία της 
Παλαιάς Πόλης Χανίων" 

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Εκθαμνώσεις - Καθαρισμοί 72.357,73 

Διαμόρφωση πλατείας Αργουλιδέ 108.053,07 

Συντηρήσεις εγκαταστάσεων παραλιών Δήμου Χανίων 73.170,73 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Θερίσου  200.813,01 

αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων & 
99.145,09 

Αναπλάσεις οδών πλατειών Ακρωτηρίου 469.855,80 

3.917.612,91 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Διαμόρφωση αθλητικού χώρου στον Καλαθά 5.750,00 

Αφαίρεση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων 10.160,00 

Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. 
264.200,00 

Κατασκευή στεγάστρου κερκίδων γηπέδου Περιβολίων  317.073,17 

Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης και 
συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης πίστας 406.504,07 

1.003.687,24 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Κατασκευή προτομής Σοφοκλή Βενιζέλου 24.390,24 

Κατασκευή προτομής Κ. Μητσοτάκη 24.390,24 

Ανόρυξη 5 ερευνητικών γεωτρήσεων στο Παλιό 
44.069,71 

Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του 
Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία κέντρου 
πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

6.178.861,80 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου "Μνημεία της 32.431,71 

6.304.143,70 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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72.357,73 € Ι.Π. 

108.053,07 € Ι.Π. 

73.170,73 € ΣΑΤΑ 

200.813,01 € 
Εθνικοί Πόροι -     

Πράσινη 
Ανάπτυξη 

99.145,09 € Ι.Π. 

469.855,80 € ΣΑΤΑ 

3.917.612,91 € 
  
  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

5.750,00 € Ι.Π. 

10.160,00 € Ι.Π. 

264.200,00 € ΣΑΤΑ 

317.073,17 € ΣΑΤΑ 

406.504,07 € 
ΣΑΤΑ            

(εξειδικευμένη) 

1.003.687,24 € 
  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

24.390,24 € ΣΑΤΑ 

24.390,24 € ΣΑΤΑ 

44.069,71 € ΣΑΤΑ 

6.178.861,80 € ΕΣΠΑ 

32.431,71 € Ι.Π. 

6.304.143,70 € 
  
  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

6 
Αύξηση της δυναμικότητας της αφυδάτωσης της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων

7 Βελτίωση διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ Χανίων

5 
Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως 
Χανίων - Υποέργο : Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού 
στην εκβολή του 

24 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων 
Σούδας - Ελ.Βενιζέλου - 
ΥΠΟΕΡΓΟ : Β σύμπλεγμα αντλιοστασίων

44 Αντιπλημμυρική προστασία παραθαλάσσιων οικισμών

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Αύξηση της δυναμικότητας της αφυδάτωσης της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων 

309.999,99 

διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ Χανίων 493.170,81 

Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως 
Υποέργο : Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού 418.481,08 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων 
 Θερίσου και Ακρωτηρίου - 

ΥΠΟΕΡΓΟ : Β σύμπλεγμα αντλιοστασίων 
1.934.959,35 

Αντιπλημμυρική προστασία παραθαλάσσιων οικισμών 127.266,77 

3.283.878,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

309.999,99 € 
Εθνικοί Πόροι - 
Περιφερειακό 

Ταμείο 

493.170,81 € ΘΗΣΕΑΣ 

418.481,08 € 
Εθνικοί Πόροι - 
Περιφερειακό 

Ταμείο 

1.934.959,35 € 
Εθνικοί Πόροι -          
Ταμείο Συνοχής 

127.266,77 € ΣΑΤΑ 

3.283.878,00 € 
  
  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

3 Αποκατάσταση κτιρίου Παλαιού Ρώσικου Στρατώνα

4 
Αποκ/ση δημοτικών κτιρίων Παρ. Κανεβάρο για τη 
στέγαση & λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού 

5 
Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης 
σχολείου Χρυσοπηγής  

6 
Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης 
σχολείου Πασακάκι 

9 
Προσθήκη αιθουσών και 
σχολικές μονάδες του  Δήμου Χανίων

13 Κατεδαφίσεις επικινδύνων κτισμάτων 

14 Συντηρήσεις - ανακαινίσεις δημοτικών κτηρίων

40 
Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Χανίων 
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)  

42 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημοτικής Ενότητας πρώην Δήμου 
Ακρωτηρίου 

50 Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Κήπου

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

11 Διανοίξεις βελτιώσεις οδών πρώην  Δήμου Χανίων

34 Εφαρμογή σχεδίων πόλεως 

35 Διαγραμμίσεις στον Δήμο Χανίων

36 Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών : Β΄ ΦΑΣΗ

44 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χανίων

47 
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών (εκβραχισμοί, εκχιονισμοί, 
κτλ.) 

48 
Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (ανακατασκευή
επισκευή οδών) κέντρου πόλεως Χανίων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(με Φ.Π.Α.)

Αποκατάσταση κτιρίου Παλαιού Ρώσικου Στρατώνα 120.000,00 

Αποκ/ση δημοτικών κτιρίων Παρ. Κανεβάρο για τη 
λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού  

120.000,00 

Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης 
365.000,00 

Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης 
410.000,00 

Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτιρίων σε 
σχολικές μονάδες του  Δήμου Χανίων 

486.000,00 

Κατεδαφίσεις επικινδύνων κτισμάτων - Χρήση 2012 80.000,00 €

ανακαινίσεις δημοτικών κτηρίων 250.000,00 

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Χανίων 
1.000.000,00 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημοτικής Ενότητας πρώην Δήμου 
688.000,00 

Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Κήπου 12.500,00 €

3.531.500,00 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(με Φ.Π.Α.)

Διανοίξεις βελτιώσεις οδών πρώην  Δήμου Χανίων 1.000.000,00 

820.000,00 

Διαγραμμίσεις στον Δήμο Χανίων 50.000,00 €

διαμορφώσεις οδών : Β΄ ΦΑΣΗ 602.700,00 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χανίων 450.000,00 

Κάλυψη εκτάκτων αναγκών (εκβραχισμοί, εκχιονισμοί, 
100.000,00 

Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (ανακατασκευή-
οδών) κέντρου πόλεως Χανίων 

250.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

120.000,00 € ΕΣΠΑ 

120.000,00 € ΕΣΠΑ 

365.000,00 € ΕΣΠΑ 

410.000,00 € ΕΣΠΑ 

486.000,00 € 
ΣΑΤΑ 

(Σχολείων) 

€ Ι.Π. 

250.000,00 € ΣΑΤΑ 

1.000.000,00 € Ι.Π. - ΕΣΠΑ 

688.000,00 € Ι.Π. - ΕΣΠΑ 

€ Ι.Π. 

3.531.500,00 € 
 
 

ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
) 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

1.000.000,00 € ΣΑΤΑ 

820.000,00 € Ι.Π. 

€ ΣΑΤΑ 

602.700,00 € ΣΑΤΑ 

450.000,00 € ΣΑΤΑ 

100.000,00 € Ι.Π. 

250.000,00 € ΣΑΤΑ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

49 
Αποκατάσταση οδοστρωμάτων από έργα ύδρευσης
άρδευσης-αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες 
Θερίσου-Σούδας-Ελ. Βενιζέλου

 ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

1 
Πεζοδρόμηση και ανάπλαση οδών Ποτιέ 
Αγ. Δέκα - Δωροθέου Επισκόπου και Καραολή και 
Δημητρίου  

2 
Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού αναχώματος 
Ενετικών οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου 
οργανωμένου πρασίνου  

8 
Ανάπλαση πάρκου εργατικών κατοικιών Λενταριανών 
Ολοκλήρωση ανοιχτού αμφιθεάτρου 

12 Παρεμβάσεις σε δημοτικά κοιμητήρια

15 Μετακινήσεις στύλων του δικτύου της ΔΕΗ

16 Μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας

17 
Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού Αν. 
Μάντακα 

18 
Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού  Ι. 
Καλογερή 

19 
Αναπλάσεις βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων φάση 
Β 

20 Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων (λακούβες)

21 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Αρωνίου Ακρωτηρίου

22 
Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Κουνουπιδιανών 
Ακρωτηρίου 

23 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Σούδας

24 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Νεροκούρου Ελ. Βενιζέλου

25 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Μουρνιών

26 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Περιβολίων 

27 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Γαλατά Ν.Κυδωνίας

28 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Δαράτσο Ν.Κυδωνίας

29 Αναπλάσεις οδών στο Δ.Ε. Κεραμιών

30 
Συντήρηση παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή 
Καλαθά 

31 Ανακατασκευή παιδικών χαρών

33 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων από έργα ύδρευσης-
αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες 

Ελ. Βενιζέλου-Κεραμιών 
500.000,00 

3.772.700,00 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ) 

Πεζοδρόμηση και ανάπλαση οδών Ποτιέ - Εισοδίων - 
Δωροθέου Επισκόπου και Καραολή και 550.000,00 

Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού αναχώματος 
Ενετικών οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου 350.000,00 

Ανάπλαση πάρκου εργατικών κατοικιών Λενταριανών - 
Ολοκλήρωση ανοιχτού αμφιθεάτρου  

350.000,00 

δημοτικά κοιμητήρια 12.635,00 €

Μετακινήσεις στύλων του δικτύου της ΔΕΗ 100.000,00 

Μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας 40.000,00 €

Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού Αν. 
12.635,00 €

Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού  Ι. 
12.635,00 €

Αναπλάσεις βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων φάση 
12.635,00 €

Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων (λακούβες) 400.000,00 

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Αρωνίου Ακρωτηρίου 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Κουνουπιδιανών 
12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Σούδας 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Νεροκούρου Ελ. Βενιζέλου 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Μουρνιών Ελ. Βενιζέλου 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Περιβολίων  12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Γαλατά Ν.Κυδωνίας 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Κ. Δαράτσο Ν.Κυδωνίας 12.635,00 €

Αναπλάσεις οδών στο Δ.Ε. Κεραμιών 12.635,00 €

Συντήρηση παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή 
12.635,00 €

Ανακατασκευή παιδικών χαρών 50.000,00 €

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων  550.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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500.000,00 € 
Ι.Π. - 

Ανταποδοτικά 

3.772.700,00 € 
  
  

ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

550.000,00 € ΕΣΠΑ 

350.000,00 € ΕΣΠΑ 

350.000,00 € ΣΑΤΑ 

€ Ι.Π. 

100.000,00 € ΣΑΤΑ 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

400.000,00 € ΣΑΤΑ 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

€ Ι.Π. 

550.000,00 € ΣΑΤΑ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

37 
Συντήρηση σιδηρών κατασκευών σε κοινόχρηστους 
χώρους 

38 
Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών σε 
κοινόχρηστους χώρους 

39 
Συντήρηση ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους 
χώρους 

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

7 Αποπεράτωση ποδηλατοδρομίου Καθιανών 

41 Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων

43 
Αντικατάσταση τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης 
Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας 

51 Συντήρηση αθλητικών χώρων 

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

10 Συντήρηση Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου 

32 Κατασκευή Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου

 ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

45 
Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως 
Χανίων - Υποέργο: Έργα Εκβολής Μορώνη

46 Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης

 
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%) 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Συντήρηση σιδηρών κατασκευών σε κοινόχρηστους 
100.000,00 

Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών σε 
100.000,00 

Συντήρηση ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους 
100.000,00 

2.866.890,00 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ) 

Αποπεράτωση ποδηλατοδρομίου Καθιανών  300.000,00 

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Περιβολίων 300.000,00 

Αντικατάσταση τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης 
Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας  

70.000,00 €

Συντήρηση αθλητικών χώρων  98.000,00 €

768.000,00 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ) 

Συντήρηση Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου  10.000,00 €

Ανατολικής Τάφρου 250.000,00 

260.000,00 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ) 

Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως 
Υποέργο: Έργα Εκβολής Μορώνη 

5.200.000,00 

Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης 945.326,43 

6.145.326,43 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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100.000,00 € Ι.Π. 

100.000,00 € Ι.Π. 

100.000,00 € Ι.Π. 

2.866.890,00 € 
  

ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

300.000,00 € 
ΣΑΤΑ 

(εξειδικευμένη) 

300.000,00 € ΣΑΤΑ 

€ ΣΑΤΑ 

€ Ι.Π. 

768.000,00 € 
 
 

ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

€ Ι.Π. 

250.000,00 € ΣΑΤΑ 

260.000,00 € 
  

ΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ. 

5.200.000,00 € 
Εθν. Πόροι - 
Περιφερειακό 

Ταμείο 

945.326,43 € 
Εθνικοί Πόροι -       

Δημόσιες 
Επενδύσεις 

6.145.326,43 € 
  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Έργα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης Ε.Σ.Π.Α. 2007

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, που καλύπτει την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007

μέσω των Προγραμμάτων του υλοποιεί μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την περιοχή μελέτης. Στο Ε.Σ.Π.Α. έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από αυτό τα μεγαλ

στην περιοχή μελέτης αλλά και στην Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα, τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για 

την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Αναλυτικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. που αφορούν στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια είναι τα ακόλουθα: 

Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Έργα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 

Ανάπτυξης, που καλύπτει την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007

μέσω των Προγραμμάτων του υλοποιεί μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την περιοχή μελέτης. Στο Ε.Σ.Π.Α. έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από αυτό τα μεγαλ

στην περιοχή μελέτης αλλά και στην Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα, τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για 

την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. 

Αναλυτικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. που αφορούν στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στη 

Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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Ανάπτυξης, που καλύπτει την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, 

μέσω των Προγραμμάτων του υλοποιεί μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την περιοχή μελέτης. Στο Ε.Σ.Π.Α. έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από αυτό τα μεγαλύτερα έργα, τόσο 

στην περιοχή μελέτης αλλά και στην Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα, τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για 

Αναλυτικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. που αφορούν στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στη 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες χωρικές 

ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης.

 

Έργα 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

Κατασκευή δρόμου σύνδεσης 
περιαστικών Δημοτικών Ενοτήτων 
της πόλεως των Χανίων 

Βελτίωση του δρόμου Σοφοκλή 
Βενιζέλου στην πόλη των Χανίων 
(αφορά διάνοιξη-ανάπλαση) 

Διανοίξεις – βασικές υποδομές 
ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή 
Νηπιαγωγείου στη Δημοτική 
Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου του 
Δήμου Χανίων 
Διάνοιξη-διαμόρφωση οδών 
Καντάνου - Λευκών Ορέων 
Νικολάου Σκουλά – Ιωάννη 
Καλογερή και Αν. Μάντακα, στην 
πόλη των Χανίων 
Διάνοιξη-διαμόρφωση των οδών 
γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα 
1031, 1032, 1033, 407β, ανατολικά 
του οικοδομικού τετραγώνου 1034 
και επέκταση-ανακατασκευή οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως, στην πόλη 
των Χανίων 

Κατασκευή δρόμου Αγιά – Πατελάρι 
– Γεράνι, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων 

Κατασκευή παράκαμψης Ιερού Ναού 
Μιχ. Αρχαγγέλου (Ροτόντας) από 
την Επαρχιακή Οδό έως τον οικισμό 
Επισκοπή, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες χωρικές 

ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. 

Προϋπολ. Δικαιούχος Έναρξη

  

Κατασκευή δρόμου σύνδεσης 
περιαστικών Δημοτικών Ενοτήτων 12.200.000 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 
1/11/2010

Βελτίωση του δρόμου Σοφοκλή 
 3.208.063 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

1/10/2010

βασικές υποδομές – 
ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή 
Νηπιαγωγείου στη Δημοτική 
Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου του 

459.304 
Δήμος 

Ελευθερίου 
Βενιζέλου 

1/1/2007

διαμόρφωση οδών 
Λευκών Ορέων – 

Ιωάννη 
Καλογερή και Αν. Μάντακα, στην 

2.525.063 Δήμος Χανίων 1/10/2010

διαμόρφωση των οδών 
γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα 

ανατολικά 
του οικοδομικού τετραγώνου 1034 

ανακατασκευή οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως, στην πόλη 

2.897.107 Δήμος Χανίων 1/10/2010

Πατελάρι 
Γεράνι, στην Περιφερειακή 3.000.000 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 
1/11/2010

Κατασκευή παράκαμψης Ιερού Ναού 
Μιχ. Αρχαγγέλου (Ροτόντας) από 
την Επαρχιακή Οδό έως τον οικισμό 
Επισκοπή, στην Περιφερειακή 

989.796 
Περιφέρεια 

Κρήτης 
31/12/201

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες χωρικές 

Έναρξη Λήξη 

  

1/11/2010 
31/12/201

3 

1/10/2010 
31/12/201

2 

1/1/2007 26/1/2009 

1/10/2010 
31/12/201

2 

1/10/2010 
31/12/201

2 

1/11/2010 
31/12/201

2 

31/12/201
- 

30/12/201
3 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Βελτίωση-ανάπλαση δρόμου την 
τοπική κοινότητα Γερανίου, Δήμου 
Πλατανιά, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Κρήτης 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

Ανακατασκευή κρηπιδότοιχων 
επιβατικού προβλήτα Αδρία στον 
λιμένα Σούδας 

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο δυτικό τμήμα της 
παλιάς πόλης Χανίων  
(αφορά, ύδρευση, αποχέτευση, 
πυρόσβεση, οπτικές ίνες κ.α.) 
Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο κεντρικό τμήμα της 
παλιάς πόλης Χανίων  
(αφορά, ύδρευση, αποχέτευση, 
πυρόσβεση, οπτικές ίνες κ.α.) 
Κατασκευή δικτύων ομβρίων 
βασικών οδών της Πόλης των 
Χανίων: Μελετίου Μεταξάκη 
Γεράσιμου Παρδάλη – Ελ. Βενιζέλου 
Κατασκευή δύο νέων αντλιοστασίων 
λυμάτων (Ενετικού λιμένα – παλιά 
Πόλη Χανίων) και εγκατάσταση 
συστήματος απόσμησης στο 
κεντρικό αντλιοστάσιο της Πόλης 
των Χανίων 
Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων 
Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του 
Δήμου Χανίων (Προστασία 
υδροφορέα Αγιάς-Μυλωνιανών) 
Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης 
στην Τοπική κοινότητα Κολυμβαρίου
του Δήμου Πλατανιά, Περιφερειακής 
Ενότητας Χανών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ανάπλαση δρόμου την 
τοπική κοινότητα Γερανίου, Δήμου 
Πλατανιά, στην Περιφερειακή 

1.948.180 
Περιφέρεια 

Κρήτης 
25/7/2011

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 29.180.000 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

15/7/2012

  

Ανακατασκευή κρηπιδότοιχων 
επιβατικού προβλήτα Αδρία στον 5.215.000 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 

25/10/200

  

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο δυτικό τμήμα της 

(αφορά, ύδρευση, αποχέτευση, 
2.192.237 Δήμος Χανίων 1/1/2012

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων 
υποδομής στο κεντρικό τμήμα της 

(αφορά, ύδρευση, αποχέτευση, 
1.367.650 Δήμος Χανίων 1/12/2011

Κατασκευή δικτύων ομβρίων 
βασικών οδών της Πόλης των 

ταξάκη – 
Ελ. Βενιζέλου  

738.000 ΔΕΥΑ Χανίων 1/8/2011

Κατασκευή δύο νέων αντλιοστασίων 
παλιά 

Πόλη Χανίων) και εγκατάσταση 
συστήματος απόσμησης στο 
κεντρικό αντλιοστάσιο της Πόλης 

995.070 ΔΕΥΑ Χανίων 30/7/2011

Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων 
Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του 
Δήμου Χανίων (Προστασία 

7.183.200 ΔΕΥΑ Χανίων 1/12/2012

Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης 
στην Τοπική κοινότητα Κολυμβαρίου 
του Δήμου Πλατανιά, Περιφερειακής 

300.000 
Περιφέρεια 

Κρήτης  
1/8/2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 
εντός οικισμών του Δήμου 
Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Αναβάθμιση οδού Πειραιώς, στην 
πόλη των Χανίων 

Ανάπλαση της οδού Χρυσοπηγής 
στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου 
Βενιζέλου, Δήμου Χανίων 

Πεζοδρόμηση – διαμόρφωση οδού 
Ποτιέ & διαμόρφωση οδού 
Εισοδείων – Αγίων Δέκα 
Δωροθέου Επισκόπου – παρόδων 
αυτών – Καραολή & Δημητρίου στην 
Παλιά Πόλη Χανίων 

Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους στη 
Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου 

Αναπλάσεις τμημάτων παραλιακών 
διαμερισμάτων στο Δήμο Πλατανιά, 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων 

Ανέγερση 17ου Δημοτικού Σχολείου 
Χανίων 

Ολοκλήρωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης 
Προμήθεια τεχνικού και 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
Ακαδημίας Εμπορικού ναυτικού 
(ΑΕΝ) Πλοιάρχων/ Μηχανικών 
Κρήτης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 
εντός οικισμών του Δήμου 
Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας 

1.600.000 Ο.Α.ΔΥ.Κ. 1/5/2012

  

Αναβάθμιση οδού Πειραιώς, στην 
933.941 Δήμος Χανίων 1/10/2012

Ανάπλαση της οδού Χρυσοπηγής 
στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου 990.590 Δήμος Χανίων 27/2/2008

διαμόρφωση οδού 
διαμόρφωση οδού 

Αγίων Δέκα – 
παρόδων 

Καραολή & Δημητρίου στην 

754.550 Δήμος Χανίων 5/11/2012

Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους στη 
1.200.000 Δήμος Χανίων 1/7/2012

Αναπλάσεις τμημάτων παραλιακών 
διαμερισμάτων στο Δήμο Πλατανιά, 

 
1.722.043 Δήμος Πλατανιά 20/3/2007

  

5.150.000 
Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 
Χανίων 

29/4/2011

Δημοτικού Σχολείου 
2.080.459 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 
18/1/2007

Ολοκλήρωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

12.967.398 
Πολυτεχνείο 

Κρήτης 
31/3/2011

Προμήθεια τεχνικού και 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
Ακαδημίας Εμπορικού ναυτικού 
(ΑΕΝ) Πλοιάρχων/ Μηχανικών 

2.200.000 
Υπουργείο 

Ναυτιλίας και 
Αιγαίου 

31/3/2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ανέγερση Διθέσιου ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Ταυρωνίτη στο Δήμο 
Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων 

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

Κατασκευή και εξοπλισμός του 
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο 
Δήμο Χανίων 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το Γενικό 
Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος 
Γεώργιος» 

Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου  
για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Άγιος Γεώργιος» 

Προμήθεια τριών αξονικών 
τομογράφων για την 7η Υγειονομική 
Περιφέρεια Κρήτης  
(αφορά το Γ.Ν.Χανίων Αγ. Γεώργιος)
Κέντρο Στήριξης Ατόμων με 
Αναπηρίες (κατασκευή και 
προμήθεια εξοπλισμού) στη 
Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του 
Δήμου Χανίων 

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών 
Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα 
Ένταξης του Δήμου Χανίων 

Προσθήκη Α’ ορόφου στο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας 
Κυδωνίας Δήμου Χανίων 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ανάδειξη κύριας (δυτικής) εισόδου 
της Αρχαίας Άπτερας, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
Αποκατάσταση του Αρχαίου 
Θεάτρου της Απτέρας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του 
Παλαιού Τελωνείου της πόλης των 
Χανίων για τη δημιουργία κέντρου 
Πολλαπλών Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ανέγερση Διθέσιου ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Ταυρωνίτη στο Δήμο 

Περιφερειακής Ενότητας 
1.494.297 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 

10/10/201

  

Κατασκευή και εξοπλισμός του 
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο 4.449.630 Δήμος Χανίων  1/3/2013

ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το Γενικό 
Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος 

416.004 
Γ.Ν. Χανίων 

«Άγ. Γεώργιος» 
1/12/2011

Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου  
για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 1.000.000 

Γ.Ν. Χανίων 
«Άγ. Γεώργιος» 

1/10/2011

Προμήθεια τριών αξονικών 
Υγειονομική 

(αφορά το Γ.Ν.Χανίων Αγ. Γεώργιος) 

2.000.000 
7η Υγειονομική 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

1/3/2012

Κέντρο Στήριξης Ατόμων με 
Αναπηρίες (κατασκευή και 
προμήθεια εξοπλισμού) στη 
Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου του 

882.505 
Δήμος 

Ακρωτηρίου  
1/1/2007

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών 
Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα 591.655 Δήμος Χανίων  31/8/2012

Α’ ορόφου στο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας 522.000 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

10/6/2010

  

Ανάδειξη κύριας (δυτικής) εισόδου 
της Αρχαίας Άπτερας, στην 300.000 

Υπουργείο 
Πολιτισμού 

1/11/2010

Αποκατάσταση του Αρχαίου 
Θεάτρου της Απτέρας στην 2.440.000 ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. 15/2/2012

Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του 
Παλαιού Τελωνείου της πόλης των 
Χανίων για τη δημιουργία κέντρου 
Πολλαπλών Πολιτιστικών 

7.600.000 Δήμος Χανίων 30/9/2011

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Αποκατάσταση και συντήρηση Ιερού 
Ναού Σωτήρα στα Μεσκλά 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
Αποκατάσταση παραδοσιακού 
κτιρίου (μέρος του πρώην Ρωσικού 
στρατώνα) για τη στέγαση του 
Κέντρου Αναβίωσης Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων στα Χανιά 
Λειτουργία του Κέντρου Αναβίωσης 
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στο 
αποκατεστημένο κτίριο του Ρωσικού 
στρατώνα στα Χανιά 
Αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων 
που περικλείονται από τις οδούς 
Κανεβάρω, Ψαρομηλίγκων και 
Σκορδυλών στην παλιά πόλη των 
Χανίων 
Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 
στον οικισμό Δελιανά του Δήμου 
Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προστασία και ανάδειξη της λίμνης 
Αγιάς Χανίων 

Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων 
κυκλοφορίας για τη μείωση 
εκπομπών αέριων ρύπων στο Δήμο 
Χανίων 
(αφορά σύστημα διάθεσης 
ποδηλάτων) 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση 
Συστήματος Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων 

Ανάδειξη και προώθηση των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 
στην Περιφέρεια Κρήτης 

ΛΟΙΠΑ 

Βελτίωση ενεργειακής 
αποδοτικότητας Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αποκατάσταση και συντήρηση Ιερού 
Ναού Σωτήρα στα Μεσκλά 

 
120.000 28η Ε.Β.Α. 1/4/2011

Αποκατάσταση παραδοσιακού 
κτιρίου (μέρος του πρώην Ρωσικού 

για τη στέγαση του 
Κέντρου Αναβίωσης Παραδοσιακών 

237.982 Δήμος Χανίων 
15/12/201

Λειτουργία του Κέντρου Αναβίωσης 
Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στο 
αποκατεστημένο κτίριο του Ρωσικού 

17.896 Δήμος Χανίων 20/2

Αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων 
που περικλείονται από τις οδούς 
Κανεβάρω, Ψαρομηλίγκων και 
Σκορδυλών στην παλιά πόλη των 

580.000 

Δ/νση 
Αναστύλωσης 
Νεωτέρων και 
Σύγχρονων 
Μνημείων 

1/9/2011

Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 
στον οικισμό Δελιανά του Δήμου 
Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας 

80.000 28η Ε.Β.Α. 1/4/2011

  

Προστασία και ανάδειξη της λίμνης 
1.353.000 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

1/12/12

Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων 
κυκλοφορίας για τη μείωση 
εκπομπών αέριων ρύπων στο Δήμο 

(αφορά σύστημα διάθεσης 

164.508 Δήμος Χανίων 1/10/2012

Εκσυγχρονισμός και επέκταση 
Συστήματος Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής 

10.937.715 ΔΕΔΙΣΑ 
31/12/201

Ανάδειξη και προώθηση των 
2000 408.446 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

1/2/2013

  

Βελτίωση ενεργειακής 
αποδοτικότητας Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 

178.634 Δήμος Χανίων 
21/12/201

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

(Κ.Α.Μ.) στα Χανιά 

Εκσυγχρονισμός Δημοτικού 
Φωτισμού για εξοικονόμηση 
ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους 
της Παλιάς Πόλης Χανίων  
Μελέτη σκοπιμότητας 
βιωσιμότητας και χωροθέτησης 
νέων χώρων οργανωμένης 
υποδοχής βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
(Επιχειρηματικά Πάρκα) στην 
Περιφέρεια Κρήτης 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης 
στη σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου JESSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Εκσυγχρονισμός Δημοτικού 
Φωτισμού για εξοικονόμηση 
ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους 

119.000 Δήμος Χανίων 15/6/2012

– 
βιωσιμότητας και χωροθέτησης 
νέων χώρων οργανωμένης 
υποδοχής βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
(Επιχειρηματικά Πάρκα) στην 

49.200 
Ε.Δ.Α. 

Περιφέρειας 
Κρήτης 

17/8/2012

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης 
στη σύσταση Ταμείου 15.000.000 

Ταμείο 
Κεφαλαίου 
JESSICA 

20/8/2010

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα μεταφορικών υποδομών 

(Αεροδρόμιο Χανίων και Β.Ο.Α.Κ.) που έχουν ευρύτερη, υπερτοπική σημα

 

Έργα 

Επέκταση κτιρίου Αεροσταθμού, 
λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων 
«Ι. Δασκαλογιάννης» 

 
Κατασκευή τμημάτων του Βόρειου  
Οδικού Άξονα Κρήτης (*) 
 

 

(*) Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προβλέπεται : 

Η βελτίωση της οδού Καστέλλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους 30 χλμ.

Η κατασκευή του 2ου κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ.

Η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα μεταφορικών υποδομών 

(Αεροδρόμιο Χανίων και Β.Ο.Α.Κ.) που έχουν ευρύτερη, υπερτοπική σημασία.  

Προϋπολ. Δικαιούχος Έναρξη

Επέκταση κτιρίου Αεροσταθμού, 
λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων  

110.085.000 
ΕΥΔΕ 

Αεροδρομίων Ν. 
Ελλάδας 

1/1/2013

Κατασκευή τμημάτων του Βόρειου  
85.478.973 

Γ.Γ.Δ.Ε. 
Δ/νση Οδικών 
Έργων (Δ1) 

20/5/2008

(*) Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προβλέπεται :  

Γαλατάς, μήκους 30 χλμ. 

κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ. 

Η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 56 από 91 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα μεταφορικών υποδομών 

Έναρξη Λήξη 

1/1/2013 30/6/2015 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες 

χωρικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Σημει

περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Έργα 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Επέκταση Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας λυμάτων Χανίων 

Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από 
οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο 
αγωγό – Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων 
- Κολυμβαρίου 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
– εποπτική και επιχειρησιακή 
παρακολούθηση των επιφανειακών 
υδάτων των οκτώ μη μεταβατικών 
Περιφερειών 
(περιλαμβάνεται και η Κρήτη) 

Εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των 
Υπόγειων Νερών - 8 Περιφέρειες. 
(περιλαμβάνεται και η Κρήτη)   

Παρακολούθηση της ποιότητας των 
νερών ακτών κολύμβησης των 
Περιφερειών Αν. Μακεδονίας
Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτ. 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων 
νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, για 
την περίοδο 2010 - 2015 
Παρακολούθηση της ποσότητας και 
ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα όρια 
των ακόλουθων περιφερειών της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

Αειφόρος Ανάπτυξη. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες 

χωρικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Σημειώνεται ότι στον πίνακα δεν 

περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις.  

Προϋπολ. Δικαιούχος Έναρξη

  

Επέκταση Εγκαταστάσεων 
14.981.400 ΔΕΥΑ Χανίων 1/11/2011

Αγωγοί προσαγωγής λυμάτων από 
οικισμούς στον υφιστάμενο κύριο 

Ε.Ε.Λ. της περιοχής Χανίων 
5.180.000 ΟΑΔΥΚ 1/10/2012

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 

Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
εποπτική και επιχειρησιακή 

των επιφανειακών 
υδάτων των οκτώ μη μεταβατικών 

1.391.813 
Γενικό Χημείο 
του Κράτους 

29/12/201

Εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 – 
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των 

 
1.034.787 

Εθνικό Κέντρο 
Βιώσιμης και 

Αειφόρου 
Ανάπτυξης 

16/1/2012

Παρακολούθηση της ποιότητας των 
νερών ακτών κολύμβησης των 
Περιφερειών Αν. Μακεδονίας-
Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτ. 

Ιονίων 
νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, για 

1.138.092 
Ειδική 

Γραμματεία 
Υδάτων 

21/7/2010

Παρακολούθηση της ποσότητας και 
ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα όρια 
των ακόλουθων περιφερειών της 

2.289.700 

Ελληνικός 
Γεωργικός 

Οργανισμός 
«Δήμητρα» 

21/5/2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

Αειφόρος Ανάπτυξη. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες 

ώνεται ότι στον πίνακα δεν 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

χώρας : Ηπείρου, Θεσσαλίας, Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων 
Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτ. 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης.
Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας υδάτων λιμνών 6 
περιφερειών της Ελλάδας σε 
εφαρμογή του Άρθρου 8 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 
(περιλαμβάνεται και η Κρήτη)   
 
Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας υδάτων ποταμών, 
παράκτιων και μεταβατικών υδάτων 
της Ελλάδας σε εφαρμογή του 
Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 
σε 8 περιφέρειες 
(περιλαμβάνεται και η Κρήτη)   
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πάρκου 
Ειρήνης και Φιλίας των Λαών 

Βελτίωση θερμομόνωσης και 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
σχολείου στο Πασακάκι Χανίων 

Βελτίωση θερμομόνωσης και 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
σχολείου Χρυσοπηγής  Χανίων 

ΛΟΙΠΑ 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
θορύβου στα πολεοδομικά 
συγκροτήματα Πάτρας, Ηρακλείου 
Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Χανίων, 
Αγρινίου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων και 
Καβάλας. 
Αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Έβρου και 
των λεκανών απορροής ποταμών 
στις περιφέρειες Αρ. Μακεδονίας 
Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

χώρας : Ηπείρου, Θεσσαλίας, Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων 
Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτ. 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. 
Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας υδάτων λιμνών 6 

ιφερειών της Ελλάδας σε 
εφαρμογή του Άρθρου 8 της 2.078.060 

ΜΦΙΓ – ΕΚΒΥ 
(*) 

13/3/2012

Παρακολούθηση της οικολογικής 
ποιότητας υδάτων ποταμών, 
παράκτιων και μεταβατικών υδάτων 

εφαρμογή του 
Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

7.578.781 

Ελληνικό 
Κέντρο 

Θαλάσσιων 
Ερευνών 

(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

25/6/2012

  

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πάρκου 
1.655.350 Δήμος Χανίων 

Βελτίωση θερμομόνωσης και 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 450.000 Δήμος Χανίων 4/6/2012

Βελτίωση θερμομόνωσης και 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 365.000 Δήμος Χανίων 28/6/2012

  

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
θορύβου στα πολεοδομικά 
συγκροτήματα Πάτρας, Ηρακλείου 
Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Χανίων, 
Αγρινίου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων και 

3.161.408 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
Δ/νση Ελέγχου 
Ατμ. Ρύπανσης 

& Θορύβου 

22/5/2012

Αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Έβρου και 
των λεκανών απορροής ποταμών 
στις περιφέρειες Αρ. Μακεδονίας – 
Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, 

5.702.400 
Ειδική 

Γραμματεία 
Υδάτων 

31/10/201

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου, Κρήτης και Ιονίου
(αφορά μελέτες-σχέδια διαχείρισης 
κινδύνων) 
Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών 
Πλαισίων Δόμησης στις εντός και 
εκτός οικισμών περιοχές της 
Περιφέρειας Κρήτης 

Προμήθεια εξοπλισμού για την 
αντιπυρική προστασία των 
Προστατευόμενων Περιοχών που 
έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA

Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών 
για τη αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής και ηχητικής 
ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας 

(*) Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου, Κρήτης και Ιονίου 

σχέδια διαχείρισης 

Μελέτες Ανάπτυξης Ειδικών 
Πλαισίων Δόμησης στις εντός και 
εκτός οικισμών περιοχές της 

1.068.750 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
Δ/νση 

Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού 

2/1/2012

Προμήθεια εξοπλισμού για την 
αντιπυρική προστασία των 
Προστατευόμενων Περιοχών που 

NATURA 

24.945.619 
Αρχηγείο 

Πυροσβεστικού 
Σώματος 

5/9/2011

υπηρεσιών 
για τη αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής και ηχητικής 
ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα 

5.976.200 
Αρχηγείο 
Ελληνικής 

Αστυνομίας 
20/4/2011

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν 

ευρύτερες χωρικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Σημειώνεται ότι στον πίνακα δεν 

περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Έργα 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Αποκατάσταση της οικίας του 
Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα 
Χανίων 

Συντήρηση και αποκατάσταση του 
βυζαντινού τείχους Χανίων 

Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος 
Ενετικών οχυρώσεων Χανίων 
(προμαχώνας San Salvatore 
επιπρομαχώνα Santa Caterina) 
ενοποίηση δυτικής τάφρου. 

ΛΟΙΠΑ 

Εξοικονόμηση ενέργειας Χανίων 

Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής 
Επενδυτών στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χανίων 

 

* Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν 

ευρύτερες χωρικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Σημειώνεται ότι στον πίνακα δεν 

περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις.  

Προϋπολ. Δικαιούχος Έναρξη

  

Χανίων 17.985.000 ΥΠ.ΠΟ. 25/7/2011

Αποκατάσταση της οικίας του 
Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα 3.389.545 Ε.Ο.Τ. 

30/11/201

Συντήρηση και αποκατάσταση του 
1.050.000 Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. (*) 15/7/2011

Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος 
Ενετικών οχυρώσεων Χανίων 

 και 
 και 

800.000 Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. (*) 
15/12/201

  

698.787 Δήμος Χανίων 23/6/2009

Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής 
Επενδυτών στη Νομαρχιακή 95.000 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Χανίων 
1/1/2009

  

* Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες χωρικές ενότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Ση

ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Έργα 

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
ανάδειξης του πολιτιστικού 
αποθέματος του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χανίων 

Ανάπτυξη Portal προβολής και 
προώθησης των αγροτικών 
προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης

Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου 
τοπικής πρόσβασης του Δήμου 
Θερίσου 

Επέκταση του μητροπολιτικού 
δικτύου οπτικών ινών του Δήμου 
Χανίων 

Ιστορική αναδρομή της πόλης των 
Χανίων και διαδραστικές 
εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Ανάδειξη του Ορθόδοξου 
πολιτιστικού αποθέματος του νομού 
Χανίων 

Καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα 
διάθεσης φιλικών προς τον πολίτη 
ψηφιακή υπηρεσιών πολυκαναλικής 
διάθεσης από την Περιφέρεια 
Κρήτης 

Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και εφαρμογών με χρήση wi-fi 
spots στην Περιφέρεια Κρήτης 

Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης 
ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου 
Κρήτης  

Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών 
κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων 
Κρήτης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Δήμο Χανίων και έχουν ενταχθεί 

στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επίσης περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερες χωρικές ενότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μελέτης. Σημειώνεται ότι στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται κρατικές 

ενισχύσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις.  

Προϋπολ. Δικαιούχος Έναρξη

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
ανάδειξης του πολιτιστικού 
αποθέματος του Αρχαιολογικού 

350.000 ΚΕ ΕΠΚΑ 1/9/2012

προβολής και 
προώθησης των αγροτικών 
προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης 

460.150 
Περιφέρεια 

Κρήτης 
1/4/2012

Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου 
τοπικής πρόσβασης του Δήμου 56.417 Δήμος Χανίων 4/11/2008

Επέκταση του μητροπολιτικού 
δικτύου οπτικών ινών του Δήμου 1.079.902 Δήμος Χανίων 

12/10/200

Ιστορική αναδρομή της πόλης των 
Χανίων και διαδραστικές 171.400 Δήμος Χανίων 1/12/2011

του Ορθόδοξου 
πολιτιστικού αποθέματος του νομού 642.000 Δήμος Πλατανιά 

20/12/201

Καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα 
διάθεσης φιλικών προς τον πολίτη 
ψηφιακή υπηρεσιών πολυκαναλικής 
διάθεσης από την Περιφέρεια 

468.187 
Περιφέρεια 

Κρήτης 
1/9/2012

Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών 
 hot 477.762 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

26/11/200

Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης 
ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου 312.000 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

1/5/2011

Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών 
κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων 397.670 Δήμος Χανίων 

18/11/201

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες του 
Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ψηφιακές υπηρεσίες του 
161.000 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

1/9/2011

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Έργα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με τα έργα και παρεμβάσεις του, υλοποιεί την Εθνική 

Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007

από  το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα Έργα τα οποία έχουν ενταχθεί (μέχρι τις 20/12/2012) 

και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

 

Άξονας 1 : Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας 
και του αγροδιατροφικού τομέα.

Μέτρο 1.1.2  Εγκατάσταση νέων γεωργών

Περιλαμβάνει 328 ενισχύσεις νέων γεωργών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.345.400 

Μέτρο 1.1.4  Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση 
γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Περιλαμβάνει 13 δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.350 

Μέτρο 1.2.1  Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Περιλαμβάνει 35 ενισχύσεις γεωργ. εκμεταλλεύσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.243.902 

Μέτρο 1.2.3  Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Περιλαμβάνει 1 δράση συνολικής δημόσιας

Μέτρο 1.2.5  Υποδομή σχετική με τη προσαρμογή και ανάπτυξη της Γεωργίας και 
Δασοκομίας 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 Έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.217.679 

1. Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων (δ.δ. 23.532.461 

2. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων (δ.δ. 

3. Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και δίκτυο άρδευσης Ν. Χανίων (δ.δ. 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με τα έργα και παρεμβάσεις του, υλοποιεί την Εθνική 

Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-13, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που απορρέου

από  το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα Έργα τα οποία έχουν ενταχθεί (μέχρι τις 20/12/2012) 

οποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Άξονας 1 : Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας 
και του αγροδιατροφικού τομέα. 

1.1.2  Εγκατάσταση νέων γεωργών 

328 ενισχύσεις νέων γεωργών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.345.400 

1.1.4  Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση 
γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών  

Περιλαμβάνει 13 δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.350 € 

1.2.1  Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Περιλαμβάνει 35 ενισχύσεις γεωργ. εκμεταλλεύσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.243.902 

1.2.3  Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Περιλαμβάνει 1 δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 190.000 € (Α. Σ. Καντάνου) 

1.2.5  Υποδομή σχετική με τη προσαρμογή και ανάπτυξη της Γεωργίας και 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 Έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.217.679 € : 

Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων (δ.δ. 23.532.461 €) 

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους Ν. Χανίων (δ.δ. 4.868.128 €) 

Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και δίκτυο άρδευσης Ν. Χανίων (δ.δ. 4.817.089 €) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με τα έργα και παρεμβάσεις του, υλοποιεί την Εθνική 

13, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που απορρέουν 

από  το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα Έργα τα οποία έχουν ενταχθεί (μέχρι τις 20/12/2012) 

οποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

Άξονας 1 : Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας 

328 ενισχύσεις νέων γεωργών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.345.400 € 

1.1.4  Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση 

Περιλαμβάνει 35 ενισχύσεις γεωργ. εκμεταλλεύσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.243.902 € 

1.2.3  Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

1.2.5  Υποδομή σχετική με τη προσαρμογή και ανάπτυξη της Γεωργίας και 
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Μέτρο 1.3.2  Συμμετοχή γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων

Περιλαμβάνει 8 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Άξονας 2 :  Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων

Μέτρο 2.1.4  Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Μέτρο 2.2.6  Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Περιλαμβάνει το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου Ξηροπόταμος Χανίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

703.500 € 

Άξονας 3 :  Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγρ

Μέτρο 3.1.1  Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 459.796 

Μέτρο 3.1.2  Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 196.243 

παντοπωλείου στο Δ.Δ. Θερίσου 

Μέτρο 3.1.3  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει 12 ενισχύσεις (εκτός περιοχής μελέτης) συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Μέτρο 3.2.1  Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Περιλαμβάνει 3 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 496.808 

Μέτρο 3.2.2  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

Περιλαμβάνει 9 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Μέτρο 3.2.3  Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

1.3.2  Συμμετοχή γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων

Περιλαμβάνει 8 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 44.528 € 

Άξονας 2 :  Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων

περιβαλλοντικές ενισχύσεις 

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 510.754 € 

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Περιλαμβάνει το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου Ξηροπόταμος Χανίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Άξονας 3 :  Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγρ
οικονομίας 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 459.796 

3.1.2  Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 196.243 € μεταξύ των οποίων η ίδρυση 

3.1.3  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Περιλαμβάνει 12 ενισχύσεις (εκτός περιοχής μελέτης) συνολικής δημόσιας δαπάνης 2

3.2.1  Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Περιλαμβάνει 3 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 496.808 

3.2.2  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

Περιλαμβάνει 9 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.689.560

3.2.3  Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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1.3.2  Συμμετοχή γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων 

Άξονας 2 :  Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

Περιλαμβάνει το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου Ξηροπόταμος Χανίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Άξονας 3 :  Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

Περιλαμβάνει 3 ενισχύσεις (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 459.796 € 

3.1.2  Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

μεταξύ των οποίων η ίδρυση 

2.438.504 € 

3.2.1  Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

Περιλαμβάνει 3 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 496.808 € 

560 € 
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Περιλαμβάνει 4 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 

Άξονας 4 :  Δημιουργία τοπικ΄ν ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις 
αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 

Μέτρο 4.3.1  Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Περιλαμβάνει το έργο της λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. 

δημόσιας δαπάνης 1.000.850 € 

 

 

Α.5.1.2. Αναπτυξιακές και Χωροταξικές Κατευθύνσεις

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

χωροταξικά πλαίσια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη περιοχή 

 

Α.5.1.2.1. ΠΠΧΣΑΑ – Περιφέρεια 

Οικιστικό Δίκτυο, Διοικητική και Κοινωνική υποδομή

- Τα Χανιά είναι οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου ενισχυμένου, η Σούδα 3ου, το Βαμβακόπουλο και οι 

Μουρνιές 4ου ενισχυμένου, και οι λοιποί οικισμοί της περιοχής μελέτης είνα

- Δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων κυρίως με αξιοποίηση υφιστάμενων «παραδοσιακών» 

κελυφών, κατά προτεραιότητα στα κέντρα 2ου και 3ου επιπέδου. 

- Δημιουργία Γυμνασίου – 

Καποδιστριακών) ή στα συνεργαζόμενα με αυτές οικιστικά κέντρα.

- Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας, 

κατά προτεραιότητα στις παράκτιες ζώνες, και ποιοτική αναβάθμιση στις αστικές και περιαστικές 

περιοχές των κέντρων 1ου, 2ο

- Εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για τα οικιστικά κέντρα 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου.

- Προώθηση νέων μορφών ολοκληρωμένης οικιστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ).

- Προσδιορισμός του ρόλου των Χανίων ως: «Κέντρο Διαπεριφερειακής Μεσογειακής Ακτινοβολίας, με 

άξονα τις επιστήμες, τις εφαρμογές και το περιβάλλον». 

- Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών στα Χανιά με πρόσθετες δραστηριότητες, ενδεικτικά τις εξής: 

Μεσογειακό Κέντρο Δημοσιογραφίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής και 

Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Γεω

Κέντρο Πιστοποίησης Περιβαλλοντικών Προϊόντων (ενίσχυση υφιστάμενου πυρήνα στο ΜΑΙΧ), 

Κέντρο Εμπορικών Συναλλαγών.

- Υλοποίηση «υποστηρικτικών υποδομών εμβέλειας» στα μικρότερα οικιστικά κέντρα, προκ

ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Περιλαμβάνει 4 έργα (εκτός περιοχής μελέτης), συνολικής δημόσιας δαπάνης 362.347

α τοπικ΄ν ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις 
αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader 

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 

Περιλαμβάνει το έργο της λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. - απόκτησης δεξιοτήτων και εμψύχωση,   συνολικής 

Αναπτυξιακές και Χωροταξικές Κατευθύνσεις 

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

χωροταξικά πλαίσια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη περιοχή μελέτης. 

εριφέρεια Κρήτης 

Οικιστικό Δίκτυο, Διοικητική και Κοινωνική υποδομή 

Τα Χανιά είναι οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου ενισχυμένου, η Σούδα 3ου, το Βαμβακόπουλο και οι 

Μουρνιές 4ου ενισχυμένου, και οι λοιποί οικισμοί της περιοχής μελέτης είναι 5ου.

Δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων κυρίως με αξιοποίηση υφιστάμενων «παραδοσιακών» 

κελυφών, κατά προτεραιότητα στα κέντρα 2ου και 3ου επιπέδου.  

 Λυκείου και Περιφερειακού Ιατρείου στις έδρες των δήμων (σ.σ. 

στα συνεργαζόμενα με αυτές οικιστικά κέντρα. 

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας, 

κατά προτεραιότητα στις παράκτιες ζώνες, και ποιοτική αναβάθμιση στις αστικές και περιαστικές 

περιοχές των κέντρων 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου.  

Εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για τα οικιστικά κέντρα 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου. 

Προώθηση νέων μορφών ολοκληρωμένης οικιστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ). 

Προσδιορισμός του ρόλου των Χανίων ως: «Κέντρο Διαπεριφερειακής Μεσογειακής Ακτινοβολίας, με 

τις επιστήμες, τις εφαρμογές και το περιβάλλον».  

Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών στα Χανιά με πρόσθετες δραστηριότητες, ενδεικτικά τις εξής: 

Μεσογειακό Κέντρο Δημοσιογραφίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής και 

Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Γεωδυναμικού και Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Συνεδριακό Κέντρο, 

Κέντρο Πιστοποίησης Περιβαλλοντικών Προϊόντων (ενίσχυση υφιστάμενου πυρήνα στο ΜΑΙΧ), 

Κέντρο Εμπορικών Συναλλαγών. 

Υλοποίηση «υποστηρικτικών υποδομών εμβέλειας» στα μικρότερα οικιστικά κέντρα, προκ

ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου.   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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347 € 

α τοπικ΄ν ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις 

εμψύχωση,   συνολικής 

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

Τα Χανιά είναι οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου ενισχυμένου, η Σούδα 3ου, το Βαμβακόπουλο και οι 

ι 5ου. 

Δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων κυρίως με αξιοποίηση υφιστάμενων «παραδοσιακών» 

Λυκείου και Περιφερειακού Ιατρείου στις έδρες των δήμων (σ.σ. 

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας, 

κατά προτεραιότητα στις παράκτιες ζώνες, και ποιοτική αναβάθμιση στις αστικές και περιαστικές 

 

Προσδιορισμός του ρόλου των Χανίων ως: «Κέντρο Διαπεριφερειακής Μεσογειακής Ακτινοβολίας, με 

Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών στα Χανιά με πρόσθετες δραστηριότητες, ενδεικτικά τις εξής: 

Μεσογειακό Κέντρο Δημοσιογραφίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής και 

δυναμικού και Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Συνεδριακό Κέντρο, 

Κέντρο Πιστοποίησης Περιβαλλοντικών Προϊόντων (ενίσχυση υφιστάμενου πυρήνα στο ΜΑΙΧ), 

Υλοποίηση «υποστηρικτικών υποδομών εμβέλειας» στα μικρότερα οικιστικά κέντρα, προκειμένου να 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον

- Ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου»

όπου ειδικότερα προβλέπονται:

o Προστασία και ανάδειξη

o Προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων στις ζώνες 

o Συγκεκριμένα χρηματοδοτικά κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές 

δραστηριότητες. 

o Οριοθέτηση και προστασία νέων αρχαιολογικών χώρων.

o Χαρακτηρισμός, ανάδειξη και προστασία πρόσθετων παραδοσιακών οικισμών και μνημειακών 

ιστορικών συνόλων. 

o Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας από 

διάβρωση, ερημοποποίηση και υφαλμύρωση.

Αγροτικός χώρος 

- Αναβάθμιση του αγροτικού χώρου μέσα από «την πολυλειτουργικότητα, τη διαφοροποίηση και τη 

δραστική ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 

παραγωγής».  

- Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας»

από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ, και προώθηση προγραμμάτων αναδασμού.

- Θεσμοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών «εναλλασσόμενης βόσκησης». 

- Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

προτεραιότητα τις αρδευόμενες ή π

- Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού μέσα από δυνατότητες συμπληρωματικής 

απασχόλησης.  

- Θεσμοθέτηση ζωνών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως. 

- Σταδιακή αποδέσμευση από την έντονη χρήση λιπασμάτων.

- Προσεκτική επέκταση αρδευτικών δικτύων. 

Παράκτιος χώρος 

- Εξειδικευμένος σχεδιασμός της υπεραναπτυγμένης οικιστικά (α’ και β’ κατοικία) και τουριστικά 

βόρειας ακτής, για να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των χρήσεων του παράκτιου χώρου με την 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

- Υιοθέτηση της αρχής της συμπαγούς πόλης και αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης.

                                                
1 Την παρούσα μελέτη ΓΠΣ αφορούν οι περιοχές (1) από τον Καβρό έως τα Άπτερα, (2) από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά και την παραλία
έως την Γραμβούσα και προς τον νότο έως την Παλαιοχώρα, ενσωματώνοντας και τα Λευκά Όρη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

εριβάλλον 

Ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου»

όπου ειδικότερα προβλέπονται: 

Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων στις ζώνες NATURA και SPA. 

Συγκεκριμένα χρηματοδοτικά κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές 

Οριοθέτηση και προστασία νέων αρχαιολογικών χώρων. 

Χαρακτηρισμός, ανάδειξη και προστασία πρόσθετων παραδοσιακών οικισμών και μνημειακών 

Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας από 

διάβρωση, ερημοποποίηση και υφαλμύρωση. 

ιση του αγροτικού χώρου μέσα από «την πολυλειτουργικότητα, τη διαφοροποίηση και τη 

δραστική ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 

Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας»

από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ, και προώθηση προγραμμάτων αναδασμού. 

Θεσμοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών «εναλλασσόμενης βόσκησης».  

Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

προτεραιότητα τις αρδευόμενες ή προβλεπόμενες να αρδευτούν ζώνες.  

Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού μέσα από δυνατότητες συμπληρωματικής 

Θεσμοθέτηση ζωνών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως.  

Σταδιακή αποδέσμευση από την έντονη χρήση λιπασμάτων. 

αρδευτικών δικτύων.    

Εξειδικευμένος σχεδιασμός της υπεραναπτυγμένης οικιστικά (α’ και β’ κατοικία) και τουριστικά 

βόρειας ακτής, για να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των χρήσεων του παράκτιου χώρου με την 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

Υιοθέτηση της αρχής της συμπαγούς πόλης και αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Την παρούσα μελέτη ΓΠΣ αφορούν οι περιοχές (1) από τον Καβρό έως τα Άπτερα, (2) από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά και την παραλία
έως την Γραμβούσα και προς τον νότο έως την Παλαιοχώρα, ενσωματώνοντας και τα Λευκά Όρη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 66 από 91 

Ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου»1, 

Συγκεκριμένα χρηματοδοτικά κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές 

Χαρακτηρισμός, ανάδειξη και προστασία πρόσθετων παραδοσιακών οικισμών και μνημειακών – 

Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας από 

ιση του αγροτικού χώρου μέσα από «την πολυλειτουργικότητα, τη διαφοροποίηση και τη 

δραστική ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 

Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας», οριοθέτησή του 

Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού μέσα από δυνατότητες συμπληρωματικής 

Εξειδικευμένος σχεδιασμός της υπεραναπτυγμένης οικιστικά (α’ και β’ κατοικία) και τουριστικά 

βόρειας ακτής, για να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των χρήσεων του παράκτιου χώρου με την 

Υιοθέτηση της αρχής της συμπαγούς πόλης και αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης. 

Την παρούσα μελέτη ΓΠΣ αφορούν οι περιοχές (1) από τον Καβρό έως τα Άπτερα, (2) από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά και την παραλία 
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- Ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και ισοκατανομή τουριστικών εγκαταστάσεων αναβαθμισμένου 

τύπου. 

- Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση του υπερανε

βόρειου άξονα, με βάση την Απόφαση 22488/91, ΦΕΚ 30 Β’ (Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, 

βαθμολόγηση και τρόπος λειτουργίας 

επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/1990) 

Περιοχές και άλλες διατάξεις), άρθρο 29 (Π.Ο.Τ.Α.).

Ορεινός χώρος 

- Συγκράτηση του πληθυσμού και βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του στους μεγαλύτερους 

ορεινούς οικισμούς με δημιουργία δυνατοτήτων για 

- Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου 

- Υλοποίηση οδικών προσπελάσεων και άλλων υποδομών, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία του ορεινού 

χώρου για δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα στα Λευ

Μεταφορική υποδομή 

- Υλοποίηση, έως το 2015, ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου οδικών αξόνων, λιμανιών 

και αεροδρομίων. 

- Υλοποίηση νέων οδεύσεων σε απόσταση από τις παράκτιες ζώνες, προς τις οποίες η πρόσβαση 

γίνεται με κάθετους τριτεύοντες άξονες. 

- Αναβάθμιση του Βορείου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) σε αυτοκινητόδρομο.

- Υλοποίηση της σύνδεσης της Σούδας με το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίω

- Διερεύνηση αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο διεθνών αεροδρομίων Χανίων και Ηρακλείου, 

προς ανακούφιση του δεύτερου από τον φόρτο. 

- Πρόβλεψη για ένα πυκνό δίκτυο ελικοδρομίων εξυπηρέτησης των απομακρυσμένων ορεινών 

περιοχών.  

- Λιμάνια, αλιευτικά καταφύ

ανάλογες του ρόλου τους. 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας, που 

ιεραρχείται ως διεθνούς εμβέλειας επιβατικός και εμπορευματικός λιμένας.

Λοιπή τεχνική υποδομή 

- Ανάδειξη της Κρήτης σε «πιλοτική» περιφέρεια για εκτεταμένες εφαρμογές ΑΠΕ.

- Διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς και χρήσης Φυσικού Αερίου. 

- Διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και υλοποίηση εφαρμογών 

πολλαπλού σκοπού. 

- Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης παραγωγής ενέργειας με: 

o Βελτίωση του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και ισοκατανομή τουριστικών εγκαταστάσεων αναβαθμισμένου 

Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση του υπερανεπτυγμένου - σε ότι αφορά στον τουρισμό 

βόρειου άξονα, με βάση την Απόφαση 22488/91, ΦΕΚ 30 Β’ (Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, 

βαθμολόγηση και τρόπος λειτουργίας – εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής τουριστικών 

επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/1990) και το Ν.2545/1997 (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 

Περιοχές και άλλες διατάξεις), άρθρο 29 (Π.Ο.Τ.Α.). 

Συγκράτηση του πληθυσμού και βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του στους μεγαλύτερους 

ορεινούς οικισμούς με δημιουργία δυνατοτήτων για συμπληρωματική απασχόληση.

Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου - επέκταση των δασικών εκτάσεων. 

Υλοποίηση οδικών προσπελάσεων και άλλων υποδομών, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία του ορεινού 

χώρου για δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα στα Λευκά Ορη και στο Ψηλορείτη).

Υλοποίηση, έως το 2015, ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου οδικών αξόνων, λιμανιών 

Υλοποίηση νέων οδεύσεων σε απόσταση από τις παράκτιες ζώνες, προς τις οποίες η πρόσβαση 

γίνεται με κάθετους τριτεύοντες άξονες.  

Αναβάθμιση του Βορείου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) σε αυτοκινητόδρομο. 

Υλοποίηση της σύνδεσης της Σούδας με το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων. 

Διερεύνηση αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο διεθνών αεροδρομίων Χανίων και Ηρακλείου, 

προς ανακούφιση του δεύτερου από τον φόρτο.  

Πρόβλεψη για ένα πυκνό δίκτυο ελικοδρομίων εξυπηρέτησης των απομακρυσμένων ορεινών 

Λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες: αισθητική αναβάθμιση και συμπλήρωση με υποδομές 

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας, που 

ιεραρχείται ως διεθνούς εμβέλειας επιβατικός και εμπορευματικός λιμένας. 

Ανάδειξη της Κρήτης σε «πιλοτική» περιφέρεια για εκτεταμένες εφαρμογές ΑΠΕ.

Διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς και χρήσης Φυσικού Αερίου.  

Διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και υλοποίηση εφαρμογών 

Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης παραγωγής ενέργειας με:  

Βελτίωση του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 67 από 91 

Ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και ισοκατανομή τουριστικών εγκαταστάσεων αναβαθμισμένου 

σε ότι αφορά στον τουρισμό - 

βόρειου άξονα, με βάση την Απόφαση 22488/91, ΦΕΚ 30 Β’ (Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, 

εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής τουριστικών 

και το Ν.2545/1997 (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 

Συγκράτηση του πληθυσμού και βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του στους μεγαλύτερους 

συμπληρωματική απασχόληση. 

 

Υλοποίηση οδικών προσπελάσεων και άλλων υποδομών, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία του ορεινού 

κά Ορη και στο Ψηλορείτη). 

Υλοποίηση, έως το 2015, ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου οδικών αξόνων, λιμανιών 

Υλοποίηση νέων οδεύσεων σε απόσταση από τις παράκτιες ζώνες, προς τις οποίες η πρόσβαση 

Διερεύνηση αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο διεθνών αεροδρομίων Χανίων και Ηρακλείου, 

Πρόβλεψη για ένα πυκνό δίκτυο ελικοδρομίων εξυπηρέτησης των απομακρυσμένων ορεινών 

για και μαρίνες: αισθητική αναβάθμιση και συμπλήρωση με υποδομές 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας, που 

Ανάδειξη της Κρήτης σε «πιλοτική» περιφέρεια για εκτεταμένες εφαρμογές ΑΠΕ. 

Διερεύνηση της ενεργειακής αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και υλοποίηση εφαρμογών 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

o Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων ΑΗΣ (Λινοπεραμάτων και Ξυλοκαμάρας 

Χανίων).  

o Λειτουργία νέων Θερμο

- Λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης. 

- Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

διερεύνησης τεχνικών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. 

- Ισόρροπη κατανομή των υδατικών πόρων στο σύνολο της Περιφέρειας.

- Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση.

- Υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλα τα αστικά κέντρα και τις ευαίσθητες 

περιοχές, κατά προτεραιότητα στα 

παραλιακών περιοχών. 

- Υλοποίηση, μέχρι το 2006, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών 

Αποβλήτων σε συνδυασμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. (βελτίωση της λειτουργικής 

ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων που θα 

λειτουργήσει στη ΠΕ Χανίων). 

- Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και 

καλλιεργειών.  

- Συνέχιση προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 

μονάδες. 

- Καθαρισμός χειμάρρων και εξυγίανση των παράκτιων περιοχών.

Χωροθέτηση βασικών παραγωγικών δραστηριοτή

Πρωτογενής τομέας 

- Χωροθέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Απαγόρευση εξόρυξης αδρανών και γύψου σε περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000».

- Ακριβής χωρικός προσδιορισμός των περιοχών απ

σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).  

Δευτερογενής τομέας 

- Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

και «κυρίως γεωργικής» μεταποιητικής δραστηριότητας.  

- Μετεγκατάσταση, έως το 2006, όλων των διάσπαρτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων 

μέσης και υψηλής όχλησης από τον αστικό και περιαστικό χώρο. 

- Αναζήτηση νέων υποδοχέων σημαντικής γενικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος

- Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ (Διεύθυνση Βιομηχανίας).
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων ΑΗΣ (Λινοπεραμάτων και Ξυλοκαμάρας 

Λειτουργία νέων Θερμο- και Ατμοηλεκτρικών σταθμών (Αθερινόλακκος Λασιθίου, Ρέθυμνο).

Λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης.  

Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

διερεύνησης τεχνικών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.  

κατανομή των υδατικών πόρων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση.

Υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλα τα αστικά κέντρα και τις ευαίσθητες 

περιοχές, κατά προτεραιότητα στα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και των αναπτυσσόμενων 

Υλοποίηση, μέχρι το 2006, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών 

Αποβλήτων σε συνδυασμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. (βελτίωση της λειτουργικής 

τας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων που θα 

λειτουργήσει στη ΠΕ Χανίων).  

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και με μείωση των «κλασικών» 

Συνέχιση προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 

Καθαρισμός χειμάρρων και εξυγίανση των παράκτιων περιοχών. 

βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και καθορισμός περιοχών αναζήτηση

Χωροθέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Απαγόρευση εξόρυξης αδρανών και γύψου σε περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000».

Ακριβής χωρικός προσδιορισμός των περιοχών απαγόρευσης λατομείων από τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).   

Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

και «κυρίως γεωργικής» μεταποιητικής δραστηριότητας.   

ως το 2006, όλων των διάσπαρτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων 

μέσης και υψηλής όχλησης από τον αστικό και περιαστικό χώρο.  

Αναζήτηση νέων υποδοχέων σημαντικής γενικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος των Χανίων. 

Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ (Διεύθυνση Βιομηχανίας). 
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Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων ΑΗΣ (Λινοπεραμάτων και Ξυλοκαμάρας 

σταθμών (Αθερινόλακκος Λασιθίου, Ρέθυμνο). 

Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση. 

Υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλα τα αστικά κέντρα και τις ευαίσθητες 

κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και των αναπτυσσόμενων 

Υλοποίηση, μέχρι το 2006, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών 

Αποβλήτων σε συνδυασμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. (βελτίωση της λειτουργικής 

τας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων που θα 

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

με μείωση των «κλασικών» 

Συνέχιση προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 

αναζήτησης Π.Ο.Α.Π.Δ. 

Χωροθέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Απαγόρευση εξόρυξης αδρανών και γύψου σε περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000». 

αγόρευσης λατομείων από τα υποκείμενα επίπεδα 

Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

ως το 2006, όλων των διάσπαρτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων 

Αναζήτηση νέων υποδοχέων σημαντικής γενικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 
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Τουρισμός 

- Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

των τουριστικών υποδομών. 

- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σε συνάφει

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών. 

- Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών που 

προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη). 

- Ενίσχυση των επιχειρηματικών δικτυώσεων.

- Ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και μικρές αυξήσεις δυναμικότητας στις 

παράκτιες περιοχές της βόρειας ακτής (από τον Κίσσαμο μέχρι τα Άπτερα) για τις οποίες ισχύει 

καθεστώς κορεσμού ή και ελέγχου το

- Προσδιορισμός ζωνών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

- Προσδιορισμός αναζήτησης ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΧΠ : στις παράκτιες ζώνες (για αναβάθμιση υφισταμένων 

μονάδων στη βόρεια ακτή και για νέες μονάδες στη νότια ακτή) και στις ορεινές 

(για ήπια τουριστική ανάπτυξη).

- Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΕΟΤ.

Καθορισμός περιοχών για περαιτέρω εφαρμογές των διατάξεων των Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99

- Αναθεώρηση και επέκταση του υφιστάμενου ΓΠΣ Χανίων.

- Χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ των περιοχών με μεγ

χωρικές επιπτώσεις3. 

- Χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ της ζώνης κατά μήκος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4

και οι κάθετες περιπατητικές διαδρομές, φαράγγια. 

υπηρεσιών. 

- Υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων με αστικές αναπλάσεις του Ν. 

2508/1997 για το σύνολο του περιαστικού χώρου των σημαντικών αστικών κέντρων της Κρήτης.

 

Α.5.1.2.2. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

- Κατάταξη του διπόλου Ηράκλειο

τους, με:  

o Προώθηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας, συμμετοχή σε 

διεθνή δίκτυα συνεργασίας. 

                                                
2   Τμήμα ζώνης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης δυτικά των Λευκών Ορέων εισέρχεται στην περιοχή μελέτης, μεταξύ Θερίσου και 

Βαρυπέτρου. 

3  Η προτεινόμενη ζώνη ΠΕΧΠ εφάπτεται με το δυτικό όριο της ΔΕ Θερίσου.

4  Το μονοπάτι Ε4 βρίσκεται σε επαφή με το νότιο όριο τη
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

των τουριστικών υποδομών.  

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σε συνάφεια με τα δίκτυα πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών. 

Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών που 

προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη).  

ίσχυση των επιχειρηματικών δικτυώσεων. 

Ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και μικρές αυξήσεις δυναμικότητας στις 

παράκτιες περιοχές της βόρειας ακτής (από τον Κίσσαμο μέχρι τα Άπτερα) για τις οποίες ισχύει 

καθεστώς κορεσμού ή και ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης. 

Προσδιορισμός ζωνών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης2. 

Προσδιορισμός αναζήτησης ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΧΠ : στις παράκτιες ζώνες (για αναβάθμιση υφισταμένων 

μονάδων στη βόρεια ακτή και για νέες μονάδες στη νότια ακτή) και στις ορεινές 

(για ήπια τουριστική ανάπτυξη). 

Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΕΟΤ. 

Καθορισμός περιοχών για περαιτέρω εφαρμογές των διατάξεων των Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99

Αναθεώρηση και επέκταση του υφιστάμενου ΓΠΣ Χανίων. 

Χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ των περιοχών με μεγάλα φράγματα που αντιμετωπίζουν σημαντικές 

Χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ της ζώνης κατά μήκος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4

και οι κάθετες περιπατητικές διαδρομές, φαράγγια. Προτείνεται να ενισχυθούν οι υποδομές παροχής 

Υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων με αστικές αναπλάσεις του Ν. 

2508/1997 για το σύνολο του περιαστικού χώρου των σημαντικών αστικών κέντρων της Κρήτης.

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Κατάταξη του διπόλου Ηράκλειο-Χανιά στους Πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους και ενίσχυση του ρόλου 

Προώθηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας, συμμετοχή σε 

διεθνή δίκτυα συνεργασίας.  

Τμήμα ζώνης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης δυτικά των Λευκών Ορέων εισέρχεται στην περιοχή μελέτης, μεταξύ Θερίσου και 

Η προτεινόμενη ζώνη ΠΕΧΠ εφάπτεται με το δυτικό όριο της ΔΕ Θερίσου. 

Το μονοπάτι Ε4 βρίσκεται σε επαφή με το νότιο όριο της ΔΕ Θερίσου. 
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Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

α με τα δίκτυα πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών.  

Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών που 

Ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και μικρές αυξήσεις δυναμικότητας στις 

παράκτιες περιοχές της βόρειας ακτής (από τον Κίσσαμο μέχρι τα Άπτερα) για τις οποίες ισχύει 

Προσδιορισμός αναζήτησης ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΧΠ : στις παράκτιες ζώνες (για αναβάθμιση υφισταμένων 

μονάδων στη βόρεια ακτή και για νέες μονάδες στη νότια ακτή) και στις ορεινές – ημιορεινές ζώνες 

Καθορισμός περιοχών για περαιτέρω εφαρμογές των διατάξεων των Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99 

άλα φράγματα που αντιμετωπίζουν σημαντικές 

Χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ της ζώνης κατά μήκος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε44 (περιλαμβάνονται 

Προτείνεται να ενισχυθούν οι υποδομές παροχής 

Υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων με αστικές αναπλάσεις του Ν. 

2508/1997 για το σύνολο του περιαστικού χώρου των σημαντικών αστικών κέντρων της Κρήτης. 

Πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους και ενίσχυση του ρόλου 

Προώθηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας, συμμετοχή σε 

Τμήμα ζώνης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης δυτικά των Λευκών Ορέων εισέρχεται στην περιοχή μελέτης, μεταξύ Θερίσου και 
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o Ενίσχυση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας

και της υγείας. 

o Ανάδειξη σε κέντρο ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής περιοχής ιδίως στους τομείς του 

τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων και των 

μεταφορών. 

o Ανάπτυξη αερολιμενικών και λιμενικών υποδομών εθνι

o Ενίσχυση της διασύνδεσης με την Αθήνα, τα δυναμικά νησιωτικά κέντρα (Ερμούπολη, 

Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο), την Καλαμάτα, και τη Θεσσαλονίκη.

- Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

Περιορισμός συντελεστών δόμησης, κατά περίπτωση.

- Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας. Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε 

ευαίσθητες περιοχές. Συγκέντρωση νέων παραγωγικ

Εξυγίανση των υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων. 

- Ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών. 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης. Βελτίωση των κοινωνικών 

και τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών. 

- Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

Προστασία των βοσκοτόπων.

- Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των μονάδ

και ικανοποίησης τοπικών αναγκών.

- Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ (από τη Σητεία μέχρι το Καστέλι Κισσάμου). Αναβάθμιση του ΝΑ άξονα 

Κρήτης και σύνδεσή του με τον ΒΟΑΚ.

- Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του Λιμένα Ηρακλείου (Κύρια Διεθνής 

με το Λιμένα Σούδας που κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας 

και προβλέπεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

- Αναβάθμιση συνδέσεων Σούδας και Καστελίου προ

- Υποστήριξη υπηρεσιών κρουαζιέρας στους λιμένες Ηρακλείου και Χανίων.

- Ενίσχυση υποδομών / υπηρεσιών αερολιμένα Ηρακλείου σε συνδυασμό με αερολιμένα Χανίων (και 

Σητείας). Προώθηση τακτικών αεροπορικών συνδέσεων Ηρακλεί

Βέλγιο και τη Γερμανία.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ενίσχυση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του αθλ

Ανάδειξη σε κέντρο ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής περιοχής ιδίως στους τομείς του 

τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων και των 

Ανάπτυξη αερολιμενικών και λιμενικών υποδομών εθνικής και υπερεθνικής σημασίας.

Ενίσχυση της διασύνδεσης με την Αθήνα, τα δυναμικά νησιωτικά κέντρα (Ερμούπολη, 

Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο), την Καλαμάτα, και τη Θεσσαλονίκη. 

Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

Περιορισμός συντελεστών δόμησης, κατά περίπτωση. 

Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας. Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε 

ευαίσθητες περιοχές. Συγκέντρωση νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Εξυγίανση των υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων.  

Ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών. 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης. Βελτίωση των κοινωνικών 

και τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών. Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτ

Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

Προστασία των βοσκοτόπων. 

Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των μονάδων καθετοποίησης τοπικών προϊόντων 

και ικανοποίησης τοπικών αναγκών. 

Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ (από τη Σητεία μέχρι το Καστέλι Κισσάμου). Αναβάθμιση του ΝΑ άξονα 

Κρήτης και σύνδεσή του με τον ΒΟΑΚ. 

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του Λιμένα Ηρακλείου (Κύρια Διεθνής Θαλάσσια Πύλη) σε συνδυασμό 

με το Λιμένα Σούδας που κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας 

και προβλέπεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Αναβάθμιση συνδέσεων Σούδας και Καστελίου προς Καλαμάτα, Κύθηρα, Γύθειο και Νεάπολη.

Υποστήριξη υπηρεσιών κρουαζιέρας στους λιμένες Ηρακλείου και Χανίων. 

Ενίσχυση υποδομών / υπηρεσιών αερολιμένα Ηρακλείου σε συνδυασμό με αερολιμένα Χανίων (και 

Σητείας). Προώθηση τακτικών αεροπορικών συνδέσεων Ηρακλείου και Χανίων σε πρώτη φάση με το 
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τεχνολογίας, του αθλητισμού 

Ανάδειξη σε κέντρο ανάπτυξης μιας ευρύτερης δυναμικής περιοχής ιδίως στους τομείς του 

τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων και των 

κής και υπερεθνικής σημασίας. 

Ενίσχυση της διασύνδεσης με την Αθήνα, τα δυναμικά νησιωτικά κέντρα (Ερμούπολη, 

Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας. Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε 

ών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών. 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης. Βελτίωση των κοινωνικών 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. 

Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

ων καθετοποίησης τοπικών προϊόντων 

Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ (από τη Σητεία μέχρι το Καστέλι Κισσάμου). Αναβάθμιση του ΝΑ άξονα 

Θαλάσσια Πύλη) σε συνδυασμό 

με το Λιμένα Σούδας που κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας 

και προβλέπεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. 

ς Καλαμάτα, Κύθηρα, Γύθειο και Νεάπολη. 

Ενίσχυση υποδομών / υπηρεσιών αερολιμένα Ηρακλείου σε συνδυασμό με αερολιμένα Χανίων (και 

ου και Χανίων σε πρώτη φάση με το 
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Α.5.1.2.3. Ειδικό ΠλαίσιοΤουρισμού

- Στις περιοχές (Α) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα.

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν:

o Οργάνωση του άτυπα διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου.

o Κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, 

ορίων οικισμών και τουριστικών ζωνών.

o Αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτ

αναπλάσεις. 

o Κατασκευή νέων υποδομών, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.

- Στις περιοχές (Β2) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύ

καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα. 

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν:

o Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.

o Επανάχρηση αξιόλογω

o Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

o Εκπαίδευση και πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

o Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικ

περιβάλλον. 

o Αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.

- Στην Ομάδα Νησιών ΙΙ, όπου εντάσσεται η Κρήτη, οι βασικοί στόχοι είναι: α) η αντιμετώπιση 

συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων, β) ο έλεγχος των 

ανάπτυξης και γ) ο περιορισμός της μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό.

- Κατευθύνσεις για την παράκτια ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας πλάτους 350 μ.:

o Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων που δεν είναι συμβατές με

δραστηριότητα. 

o Διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών σε τμήματα της ακτογραμμής, αποκατάσταση του 

τοπίου και αναβάθμιση της λειτουργίας του χώρου.

- Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

πόρων του ορεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

και (ε) προβολή των προορισμών.

- Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις περ

τουριστικά  καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ειδικό ΠλαίσιοΤουρισμού 

Στις περιοχές (Α) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα.

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν: 

Οργάνωση του άτυπα διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου. 

Κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, 

ορίων οικισμών και τουριστικών ζωνών. 

Αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτων, επανάχρηση αξιόλογων κτηρίων ή συνόλων, 

Κατασκευή νέων υποδομών, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών. 

Στις περιοχές (Β2) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύ

καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα. 

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν: 

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.

Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση και πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικ

Αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.

Στην Ομάδα Νησιών ΙΙ, όπου εντάσσεται η Κρήτη, οι βασικοί στόχοι είναι: α) η αντιμετώπιση 

συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων, β) ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και της 

ανάπτυξης και γ) ο περιορισμός της μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό.

Κατευθύνσεις για την παράκτια ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας πλάτους 350 μ.:

Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων που δεν είναι συμβατές με

Διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών σε τμήματα της ακτογραμμής, αποκατάσταση του 

τοπίου και αναβάθμιση της λειτουργίας του χώρου. 

Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

ρων του ορεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

και (ε) προβολή των προορισμών. 

Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000» με μικρά 

τουριστικά  καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 
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Στις περιοχές (Α) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα. Οι 

Κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, 

ων, επανάχρηση αξιόλογων κτηρίων ή συνόλων, 

Κατασκευή νέων υποδομών, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, 

Στις περιοχές (Β2) καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα. Οι 

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

Εκπαίδευση και πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικών προς το 

Αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών. 

Στην Ομάδα Νησιών ΙΙ, όπου εντάσσεται η Κρήτη, οι βασικοί στόχοι είναι: α) η αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών πιέσεων και της 

ανάπτυξης και γ) ο περιορισμός της μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό. 

Κατευθύνσεις για την παράκτια ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας πλάτους 350 μ.: 

Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων που δεν είναι συμβατές με την τουριστική 

Διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών σε τμήματα της ακτογραμμής, αποκατάσταση του 

Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

ρων του ορεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

ιοχές του Δικτύου «Φύση 2000» με μικρά 

τουριστικά  καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 
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σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γη

- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός και αστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός (με 

κέντρο υποστήριξης το Ηράκλειο σε συνδυασμό με τα Χανιά και με ακτίνα επιρροής κυρίως τις 

βόρειες ακτές της Κρήτης), Τουρισμός Κρουαζιέρας, Πολιτιστι

Γεωτουρισμός. 

- Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόλη

- Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

- Εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού:

o Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

περιβάλλον και το τοπίο.

o Έλεγχος  χωροθέτησης ανεμογεννητριών σύμφωνα με τους όρους 

ΑΠΕ. 

o Πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών Υγείας.

o Εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας νερού ύδρευσης.

o Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.

 

Α.5.1.2.4. Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ 

- Η Περιφέρεια Κρήτης, στο σύν

εγκαταστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ. 

 

Α.5.1.2.5. Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

- Η γενική πολιτική χωροθέτησης της βιομηχανίας προβλέπει: 

o Αποτροπή ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης 

o Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, στις παράκτιες 

τουριστικές ζώνες, και στις ζώνες εντατικής ή ποιοτικής γεωργίας.

o Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

το σύνολο της Κρήτης.

o Υποστήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με προσανατολισμό την ποιότητα και την 

εξωστρέφεια, αλλά και εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). 

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός και αστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός (με 

κέντρο υποστήριξης το Ηράκλειο σε συνδυασμό με τα Χανιά και με ακτίνα επιρροής κυρίως τις 

βόρειες ακτές της Κρήτης), Τουρισμός Κρουαζιέρας, Πολιτιστικός Τουρισμός, Τουρισμός Φύσης, 

Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. 

Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού: 

Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

περιβάλλον και το τοπίο. 

Έλεγχος  χωροθέτησης ανεμογεννητριών σύμφωνα με τους όρους του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών Υγείας. 

Εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας νερού ύδρευσης. 

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο σύνολό της ανήκει στην κατηγορία ΠΑΚ. Η κάλυψη εδαφών από αιολικές 

εγκαταστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ.  

Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας 

Η γενική πολιτική χωροθέτησης της βιομηχανίας προβλέπει:  

Αποτροπή ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου.

Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, στις παράκτιες 

τουριστικές ζώνες, και στις ζώνες εντατικής ή ποιοτικής γεωργίας. 

Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

το σύνολο της Κρήτης. 

Υποστήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με προσανατολισμό την ποιότητα και την 

εξωστρέφεια, αλλά και εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς.  
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σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός και αστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός (με 

κέντρο υποστήριξης το Ηράκλειο σε συνδυασμό με τα Χανιά και με ακτίνα επιρροής κυρίως τις 

κός Τουρισμός, Τουρισμός Φύσης, 

Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη διεθνή 

Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων. 

ολό της ανήκει στην κατηγορία ΠΑΚ. Η κάλυψη εδαφών από αιολικές 

κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου. 

Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, στις παράκτιες 

Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων και για 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

Υποστήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με προσανατολισμό την ποιότητα και την 
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o Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

πανεπιστημιακά – ερευνητικά ιδρύματα. 

- Τα Χανιά κατατάσσονται στις ‘περιοχές επέκτασης’, όπου η βιομηχανία αναπτύσσεται σε ρόλο 

συμπληρωματικό προς τις άλλες οικονομικές δρασ

o Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο.

o Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

o Προώθηση οργανωμένων υποδοχέων.

o Καθορισμός χρήσεων γης και σταδιακός περιορισμός της διάσπαρτης χωροθέτησης νέων 

μονάδων. 

o Αποφυγή παρενεργειών χωρικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

- Στη ΔΕ Χανίων: 

o Η προτεραιότητα χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση είναι χαμηλή, με τον τουρισμό να 

αποτελεί την βασική προτεραιότητα ανάπτυξης. 

o Η χωρική βάση της μεταποίησης συγκεντρώνεται στην ευρύτερη 

προκύπτει δυνατότητα γεωγραφικής διεύρυνσης του πρότυπου αυτού. 

o Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων προσφέρεται για μια πιο πολυκεντρική οργάνωση, αλλά με 

χαμηλά μεγέθη. 

 

Α.5.1.2.6. Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών

- Ένταξη της Κρήτης στην Κατηγορ

επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων, και η εγκατάσταση νέων 

μονάδων, ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλες περιοχές, αξιολογείται κατά περίπτωση.

- Χωροθέτηση εγκαταστάσεων συσκευασίας και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων 

στην Σούδα. 

 

Α.5.1.2.7. Πλαίσιο Καταστημάτων Κράτησης

- Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Διατήρηση του Εφετείου. 

- Αγυιά: διατήρηση των Αγροτικών Φ

Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί).

 

Α.5.1.3. Ενδογενείς Αναπτυξιακές Δυνατότητες

(Αντικείμενο της Οικονομικής Μελέτης)

Στην ενότητα αυτή αξιολογούνται οι γενικές προοπτικές της περιοχής μελέτης και οι ενδογενείς 

αναπτυξιακές δυνατότητες στη βάση της διεξοδικής ανάλυσης της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δημοτικής 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

ερευνητικά ιδρύματα.  

Τα Χανιά κατατάσσονται στις ‘περιοχές επέκτασης’, όπου η βιομηχανία αναπτύσσεται σε ρόλο 

συμπληρωματικό προς τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Προβλέπονται οι εξής κατευθύνσεις: 

Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο. 

Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. 

Προώθηση οργανωμένων υποδοχέων. 

Καθορισμός χρήσεων γης και σταδιακός περιορισμός της διάσπαρτης χωροθέτησης νέων 

παρενεργειών χωρικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Η προτεραιότητα χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση είναι χαμηλή, με τον τουρισμό να 

αποτελεί την βασική προτεραιότητα ανάπτυξης.  

Η χωρική βάση της μεταποίησης συγκεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. 

προκύπτει δυνατότητα γεωγραφικής διεύρυνσης του πρότυπου αυτού. 

Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων προσφέρεται για μια πιο πολυκεντρική οργάνωση, αλλά με 

Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών 

Ένταξη της Κρήτης στην Κατηγορία ‘Ε’ των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, στις οποίες 

επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων, και η εγκατάσταση νέων 

μονάδων, ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλες περιοχές, αξιολογείται κατά περίπτωση.

τάσεων συσκευασίας και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων 

Πλαίσιο Καταστημάτων Κράτησης 

Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Αγυιά: διατήρηση των Αγροτικών Φυλακών. 

Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί).

Ενδογενείς Αναπτυξιακές Δυνατότητες 

(Αντικείμενο της Οικονομικής Μελέτης) 

Στην ενότητα αυτή αξιολογούνται οι γενικές προοπτικές της περιοχής μελέτης και οι ενδογενείς 

αναπτυξιακές δυνατότητες στη βάση της διεξοδικής ανάλυσης της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δημοτικής 
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Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

Τα Χανιά κατατάσσονται στις ‘περιοχές επέκτασης’, όπου η βιομηχανία αναπτύσσεται σε ρόλο 

Προβλέπονται οι εξής κατευθύνσεις:  

Καθορισμός χρήσεων γης και σταδιακός περιορισμός της διάσπαρτης χωροθέτησης νέων 

Η προτεραιότητα χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση είναι χαμηλή, με τον τουρισμό να 

περιοχή των Χανίων. Δεν 

προκύπτει δυνατότητα γεωγραφικής διεύρυνσης του πρότυπου αυτού.  

Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων προσφέρεται για μια πιο πολυκεντρική οργάνωση, αλλά με 

ία ‘Ε’ των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, στις οποίες 

επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων, και η εγκατάσταση νέων 

μονάδων, ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλες περιοχές, αξιολογείται κατά περίπτωση. 

τάσεων συσκευασίας και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων 

Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί). 

Στην ενότητα αυτή αξιολογούνται οι γενικές προοπτικές της περιοχής μελέτης και οι ενδογενείς 

αναπτυξιακές δυνατότητες στη βάση της διεξοδικής ανάλυσης της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δημοτικής 
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Ενότητας Χανίων και των περιαστικών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσ

ενοτήτων του Καλλικράτειου Δήμου Χανίων και των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών που περιλήφθηκε στο 

Κεφ. Α.2. Η αξιολόγηση εστιάζει στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προδιαγράφουν οι πρόσφατες εξελίξεις 

στα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά στο Δήμο Χανίων.

Η πληθυσμιακή δυναμική της τελευταίας δεκαετίας 2001

μελέτης) ότι ήταν ευνοϊκή, με εμφάνιση 

εικοσαετία (σε αντίθεση με τον πληθυσμό της χώρας που, κατά την Απογραφή 2011, μειώθηκε την τελευταία 

δεκαετία). Ο πληθυσμός του Δήμου Χανίων ανέρχε

στη Δ.Ε. Χανίων αναλογεί το 50% περίπου το

των Χανίων, στον Καλλικράτειο Δήμο υπάρχουν άλλοι 7 

πληθυσμοί ποικίλουν μεταξύ 3.000 και 6.700 μονίμων κατοίκων κατ’ εκτίμηση το 2011 

οι Μουρνιές, τα Κουνουπιδιανά, η Σούδα, τα Περιβόλια, ο Νεροκούρος, ο Δαράτσος και το Βαμβακόπουλο. 

Εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών (40 από τους 65) γνώρισε αύξηση του μόνιμου πληθυσμού 

κατά την περίοδο 1991-2011 (στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι 

Θετικά είναι επίσης δύο άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου, όπως προσδιορίζονται με βάση 

τα διαθέσιμα στοιχεία της Απογραφής 2001:

� Όπως και στο σύνολο της Κρήτης, η σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Χανίων κατά κλιμάκια 

είναι ευνοϊκότερη του μέσου όρου της χώρας 

συμμετοχή των ηλικιών άνω των 65 ετών. 

� Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου είναι υψηλότερο του μέσου της Κρήτης και της 

χώρας. Όπως σε όλη τη χώρα, το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο στις νεαρότερες ηλικίες. Το 

επίπεδο εκπαίδευσης στους άρρενες είναι λίγο υψηλότερο από ό,τι στις θήλεις, αλλά αυτό παρατηρείται 

κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες 

Γενικό συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι η δυναμική, η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

του Δήμου Χανίων λειτουργούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής 

μελέτης. 

Όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, 

με τη χώρα, ωστόσο αφενός η έντονη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την 

εποχικότητα της εργασίας και αφετέρου η περιοχή επηρεάζεται ασφαλώς από τις γενικότερες εξελίξεις τη

παρούσας δυσμενούς συγκυρίας και τη δραματική αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι για την απασχόληση το 2011 εκτιμάται ότι εξακολουθούν να είναι το εμπόριο, 

επισκευές κ.λπ. και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια που μαζί αναλογούν σχ

στο Δήμο. Τα εστιατόρια-ξενοδοχεία είναι άμεσα τουριστικές δραστηριότητες, κατά μεγάλο δε ποσοστό το 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ενότητας Χανίων και των περιαστικών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, καθώς και των άλλων χωρικών 

ενοτήτων του Καλλικράτειου Δήμου Χανίων και των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών που περιλήφθηκε στο 

Η αξιολόγηση εστιάζει στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προδιαγράφουν οι πρόσφατες εξελίξεις 

φικά και οικονομικά χαρακτηριστικά στο Δήμο Χανίων. 

Η πληθυσμιακή δυναμική της τελευταίας δεκαετίας 2001-2011 φαίνεται (βάσει των εκτιμήσεων της 

μελέτης) ότι ήταν ευνοϊκή, με εμφάνιση τάσεων αποκέντρωσης, και σημαντική αύξηση κατά την παρελθούσα 

(σε αντίθεση με τον πληθυσμό της χώρας που, κατά την Απογραφή 2011, μειώθηκε την τελευταία 

δεκαετία). Ο πληθυσμός του Δήμου Χανίων ανέρχεται σε 108.000 συνολικά το 2011 

στη Δ.Ε. Χανίων αναλογεί το 50% περίπου του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Μετά από την πόλη / Δ.Ε. 

των Χανίων, στον Καλλικράτειο Δήμο υπάρχουν άλλοι 7 σχετικά μεγάλοι πληθυσμιακά 

ποικίλουν μεταξύ 3.000 και 6.700 μονίμων κατοίκων κατ’ εκτίμηση το 2011 

ιές, τα Κουνουπιδιανά, η Σούδα, τα Περιβόλια, ο Νεροκούρος, ο Δαράτσος και το Βαμβακόπουλο. 

μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών (40 από τους 65) γνώρισε αύξηση του μόνιμου πληθυσμού 

2011 (στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι οικισμοί της Δ.Ε. Κεραμιών).

Θετικά είναι επίσης δύο άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου, όπως προσδιορίζονται με βάση 

τα διαθέσιμα στοιχεία της Απογραφής 2001: 

Όπως και στο σύνολο της Κρήτης, η σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Χανίων κατά κλιμάκια 

είναι ευνοϊκότερη του μέσου όρου της χώρας – με υπεροχή των νεότερων ηλικιών και μικρότερη 

συμμετοχή των ηλικιών άνω των 65 ετών.  

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου είναι υψηλότερο του μέσου της Κρήτης και της 

α, το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο στις νεαρότερες ηλικίες. Το 

επίπεδο εκπαίδευσης στους άρρενες είναι λίγο υψηλότερο από ό,τι στις θήλεις, αλλά αυτό παρατηρείται 

– οι διαφορές τείνουν να εξανεμισθούν στις μικρότερες 

Γενικό συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι η δυναμική, η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

του Δήμου Χανίων λειτουργούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής 

Όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, ο Δήμος Χανίων σημειώνει θετικότερες εξελίξεις σε σχέση 

με τη χώρα, ωστόσο αφενός η έντονη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την 

εποχικότητα της εργασίας και αφετέρου η περιοχή επηρεάζεται ασφαλώς από τις γενικότερες εξελίξεις τη

παρούσας δυσμενούς συγκυρίας και τη δραματική αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι για την απασχόληση το 2011 εκτιμάται ότι εξακολουθούν να είναι το εμπόριο, 

εστιατόρια που μαζί αναλογούν σχεδόν στο 1/3 της συνολικής απασχόλησης 

ξενοδοχεία είναι άμεσα τουριστικές δραστηριότητες, κατά μεγάλο δε ποσοστό το 
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ου και Σούδας, καθώς και των άλλων χωρικών 

ενοτήτων του Καλλικράτειου Δήμου Χανίων και των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών που περιλήφθηκε στο 

Η αξιολόγηση εστιάζει στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προδιαγράφουν οι πρόσφατες εξελίξεις 

2011 φαίνεται (βάσει των εκτιμήσεων της 

τάσεων αποκέντρωσης, και σημαντική αύξηση κατά την παρελθούσα 

(σε αντίθεση με τον πληθυσμό της χώρας που, κατά την Απογραφή 2011, μειώθηκε την τελευταία 

 και εκτιμάται ότι σήμερα 

. Μετά από την πόλη / Δ.Ε. 

σχετικά μεγάλοι πληθυσμιακά οικισμοί, των οποίων οι 

ποικίλουν μεταξύ 3.000 και 6.700 μονίμων κατοίκων κατ’ εκτίμηση το 2011 – κατά σειρά μεγέθους, 

ιές, τα Κουνουπιδιανά, η Σούδα, τα Περιβόλια, ο Νεροκούρος, ο Δαράτσος και το Βαμβακόπουλο. 

μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών (40 από τους 65) γνώρισε αύξηση του μόνιμου πληθυσμού 

οικισμοί της Δ.Ε. Κεραμιών). 

Θετικά είναι επίσης δύο άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου, όπως προσδιορίζονται με βάση 

Όπως και στο σύνολο της Κρήτης, η σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Χανίων κατά κλιμάκια ηλικιών 

με υπεροχή των νεότερων ηλικιών και μικρότερη 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου είναι υψηλότερο του μέσου της Κρήτης και της 

α, το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο στις νεαρότερες ηλικίες. Το 

επίπεδο εκπαίδευσης στους άρρενες είναι λίγο υψηλότερο από ό,τι στις θήλεις, αλλά αυτό παρατηρείται 

οι διαφορές τείνουν να εξανεμισθούν στις μικρότερες ηλικίες. 

Γενικό συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι η δυναμική, η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

του Δήμου Χανίων λειτουργούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής 

ο Δήμος Χανίων σημειώνει θετικότερες εξελίξεις σε σχέση 

με τη χώρα, ωστόσο αφενός η έντονη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την 

εποχικότητα της εργασίας και αφετέρου η περιοχή επηρεάζεται ασφαλώς από τις γενικότερες εξελίξεις της 

παρούσας δυσμενούς συγκυρίας και τη δραματική αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας. 

Οι σημαντικότεροι κλάδοι για την απασχόληση το 2011 εκτιμάται ότι εξακολουθούν να είναι το εμπόριο, 

εδόν στο 1/3 της συνολικής απασχόλησης 

ξενοδοχεία είναι άμεσα τουριστικές δραστηριότητες, κατά μεγάλο δε ποσοστό το 
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εμπόριο εξαρτάται από τον τουρισμό (όπως άλλωστε ισχύει με το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 

στην περιοχή). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μερίδιο των δύο αυτών κλάδων στη συνολική απασχόληση 

αυξήθηκε το 2011 σε σχέση με το 2001, όταν (μαζί) αναλογούσαν στο 1/4 σχεδόν της συνολικής 

απασχόλησης, υποδηλώνοντας την αξιόλογη δυναμική του τουριστικού κλάδου, που ιδιαιτ

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα φαίνεται σαν βασικός αναπτυξιακός πυλώνας και οικονομική διέξοδος 

στην περιοχή μελέτης. Σημαντικοί για την απασχόληση κλάδοι είναι επίσης η δημόσια διοίκηση, οι κατασκευές 

και η εκπαίδευση. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την πρωτοκαθεδρία του τριτογενούς τομέα στην περιοχή 

μελέτης, αν και για αστική περιοχή, αξιόλογο είναι το ποσοστό του πρωτογενή τομέα (5,2%), ενώ μάλλον 

περιορισμένο συγκριτικά με τη χώρα είναι το ποσοστό της μεταποίησης (6,1%).

Η εκτιμώμενη δυναμική της περιόδου 2001

δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Η Δ.Ε. Χανίων συγκεντρώνει περισσότερο 

από 50% της απασχόλησης του Δήμου στο εμπόριο και συναφή, στα εστιατόρια

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στη εκπαίδευση, στην υγεία

στις λοιπές υπηρεσίες. Η απασχόληση στη μεταποίηση εμφανίζει μεγαλύτερα μερίδια στις Δ.Ε. Σούδας και Ελ. 

Βενιζέλου στις οποίες σημειώνεται παράλληλα μία δυναμική στους κλάδους μεταφορών, αποθήκευσης και 

επικοινωνιών. 

Σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση, όπως και στην απασχόληση, ο τουρισμός είναι η κυρίαρχη 

οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων (όπως στο σύνολο της Κρήτης και εν πο

Ελλάδα). Στο Δήμο Χανίων λειτουργεί το 52% των ξενοδοχειακών και παρεμφερών τουριστικών μονάδων της 

Π.Ε. Χανίων, η οποία έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση στη Κρήτη μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ αξιοσημείωτο 

είναι το ποσοστό συμμετοχής της Π.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας (5,1

σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του πληθυσμού που διαμορφώνεται σε 1,0%). Επί πλέον, ο

αύξησης των τουριστικών κλινών στην Π.Ε. Χανίων την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά

6,7% μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής

τριπλάσιος εκείνου του συνόλου χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο 

δυναμικές τουριστικές περιοχές της χώρας καθ’ όλη την περίοδο 2000

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων στο Δήμο ευρίσκεται στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ενώ 

αξιόλογη είναι η τουριστική υποδομή και στη Δ.Κ. Χανίων. Στο σύνολο του Δήμου, 76% των τουριστικών 

κλινών ήταν συγκεντρωμένο σε μονάδες 2

ως επί το πλείστον στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας. Σε σχέση πάντως με το σύνολο της Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος υστερεί 

σε τουριστικές μονάδες υψηλών κατηγοριών (που είναι οι μεγαλύτερες), ενώ

Δήμου είναι λίγο μικρότερες (σε αριθμό κλινών) από ό,τι στο σύνολο της Π.Ε.

Αντίστοιχες της συγκέντρωσης των τουριστικών καταλυμάτων είναι οι συγκεντρώσεις των αφίξεων και 

διανυκτερεύσεων τουριστών (κατά μέσο όρο της τριετίας 
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εμπόριο εξαρτάται από τον τουρισμό (όπως άλλωστε ισχύει με το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 

ύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μερίδιο των δύο αυτών κλάδων στη συνολική απασχόληση 

αυξήθηκε το 2011 σε σχέση με το 2001, όταν (μαζί) αναλογούσαν στο 1/4 σχεδόν της συνολικής 

απασχόλησης, υποδηλώνοντας την αξιόλογη δυναμική του τουριστικού κλάδου, που ιδιαιτ

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα φαίνεται σαν βασικός αναπτυξιακός πυλώνας και οικονομική διέξοδος 

στην περιοχή μελέτης. Σημαντικοί για την απασχόληση κλάδοι είναι επίσης η δημόσια διοίκηση, οι κατασκευές 

ω καταδεικνύουν την πρωτοκαθεδρία του τριτογενούς τομέα στην περιοχή 

αν και για αστική περιοχή, αξιόλογο είναι το ποσοστό του πρωτογενή τομέα (5,2%), ενώ μάλλον 

περιορισμένο συγκριτικά με τη χώρα είναι το ποσοστό της μεταποίησης (6,1%). 

νη δυναμική της περιόδου 2001-2011, δείχνει ενίσχυση της απασχόλησης στο Δήμο σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Η Δ.Ε. Χανίων συγκεντρώνει περισσότερο 

από 50% της απασχόλησης του Δήμου στο εμπόριο και συναφή, στα εστιατόρια

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στη εκπαίδευση, στην υγεία

Η απασχόληση στη μεταποίηση εμφανίζει μεγαλύτερα μερίδια στις Δ.Ε. Σούδας και Ελ. 

ώνεται παράλληλα μία δυναμική στους κλάδους μεταφορών, αποθήκευσης και 

Σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση, όπως και στην απασχόληση, ο τουρισμός είναι η κυρίαρχη 

οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων (όπως στο σύνολο της Κρήτης και εν πο

Ελλάδα). Στο Δήμο Χανίων λειτουργεί το 52% των ξενοδοχειακών και παρεμφερών τουριστικών μονάδων της 

Π.Ε. Χανίων, η οποία έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση στη Κρήτη μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ αξιοσημείωτο 

.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας (5,1

σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του πληθυσμού που διαμορφώνεται σε 1,0%). Επί πλέον, ο

αύξησης των τουριστικών κλινών στην Π.Ε. Χανίων την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά

μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής), υπερ-διπλάσιος του αντίστοιχου του συνόλου της Κρήτης και υπερ

τριπλάσιος εκείνου του συνόλου χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο 

χώρας καθ’ όλη την περίοδο 2000-2010. 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων στο Δήμο ευρίσκεται στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ενώ 

αξιόλογη είναι η τουριστική υποδομή και στη Δ.Κ. Χανίων. Στο σύνολο του Δήμου, 76% των τουριστικών 

ένο σε μονάδες 2-3 αστέρων, με τις μονάδες υψηλότερων κατηγοριών εντοπιζόμενες 

ως επί το πλείστον στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας. Σε σχέση πάντως με το σύνολο της Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος υστερεί 

σε τουριστικές μονάδες υψηλών κατηγοριών (που είναι οι μεγαλύτερες), ενώ κατά μέσο όρο οι μονάδες του 

Δήμου είναι λίγο μικρότερες (σε αριθμό κλινών) από ό,τι στο σύνολο της Π.Ε. 

Αντίστοιχες της συγκέντρωσης των τουριστικών καταλυμάτων είναι οι συγκεντρώσεις των αφίξεων και 

διανυκτερεύσεων τουριστών (κατά μέσο όρο της τριετίας 2007-2009, αφίχθησαν στο Δήμο Χανίων 288.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 75 από 91 

εμπόριο εξαρτάται από τον τουρισμό (όπως άλλωστε ισχύει με το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 

ύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μερίδιο των δύο αυτών κλάδων στη συνολική απασχόληση 

αυξήθηκε το 2011 σε σχέση με το 2001, όταν (μαζί) αναλογούσαν στο 1/4 σχεδόν της συνολικής 

απασχόλησης, υποδηλώνοντας την αξιόλογη δυναμική του τουριστικού κλάδου, που ιδιαιτέρως στις συνθήκες 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα φαίνεται σαν βασικός αναπτυξιακός πυλώνας και οικονομική διέξοδος 

στην περιοχή μελέτης. Σημαντικοί για την απασχόληση κλάδοι είναι επίσης η δημόσια διοίκηση, οι κατασκευές 

ω καταδεικνύουν την πρωτοκαθεδρία του τριτογενούς τομέα στην περιοχή 

αν και για αστική περιοχή, αξιόλογο είναι το ποσοστό του πρωτογενή τομέα (5,2%), ενώ μάλλον 

2011, δείχνει ενίσχυση της απασχόλησης στο Δήμο σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Η Δ.Ε. Χανίων συγκεντρώνει περισσότερο 

από 50% της απασχόλησης του Δήμου στο εμπόριο και συναφή, στα εστιατόρια-ξενοδοχεία, στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στη εκπαίδευση, στην υγεία-μέριμνα και 

Η απασχόληση στη μεταποίηση εμφανίζει μεγαλύτερα μερίδια στις Δ.Ε. Σούδας και Ελ. 

ώνεται παράλληλα μία δυναμική στους κλάδους μεταφορών, αποθήκευσης και 

Σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση, όπως και στην απασχόληση, ο τουρισμός είναι η κυρίαρχη 

οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων (όπως στο σύνολο της Κρήτης και εν πολλοίς συνολικά στην 

Ελλάδα). Στο Δήμο Χανίων λειτουργεί το 52% των ξενοδοχειακών και παρεμφερών τουριστικών μονάδων της 

Π.Ε. Χανίων, η οποία έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση στη Κρήτη μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ αξιοσημείωτο 

.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας (5,1-5,4%, ήτοι 

σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του πληθυσμού που διαμορφώνεται σε 1,0%). Επί πλέον, ο ρυθμός 

αύξησης των τουριστικών κλινών στην Π.Ε. Χανίων την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά υψηλός (περίπου 

διπλάσιος του αντίστοιχου του συνόλου της Κρήτης και υπερ-

τριπλάσιος εκείνου του συνόλου χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων στο Δήμο ευρίσκεται στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ενώ 

αξιόλογη είναι η τουριστική υποδομή και στη Δ.Κ. Χανίων. Στο σύνολο του Δήμου, 76% των τουριστικών 

3 αστέρων, με τις μονάδες υψηλότερων κατηγοριών εντοπιζόμενες 

ως επί το πλείστον στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας. Σε σχέση πάντως με το σύνολο της Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος υστερεί 

κατά μέσο όρο οι μονάδες του 

Αντίστοιχες της συγκέντρωσης των τουριστικών καταλυμάτων είναι οι συγκεντρώσεις των αφίξεων και 

2009, αφίχθησαν στο Δήμο Χανίων 288.000 
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τουρίστες που πραγματοποίησαν 1.518.000 διανυκτερεύσεις ετησίως). Η Δ.Ε. Χανίων παραλαμβάνει μεγάλο 

μέρος των αφίξεων, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών είναι χαμηλή, ενώ η τουριστική 

κίνηση αφορά βασικά στο μοντέλο μαζικού τουρισμού «ήλιος και θάλασσα» με πολύ περιορισμένη διάχυση 

στην ενδοχώρα. Στα θετικά της τουριστικής κίνησης συγκαταλέγεται ότι ο εισερχόμενος τουρισμός αφορά 

κυρίως αλλοδαπούς (περίπου 2 στις 3 αφίξεις και 9 στις 10 διανυκτερεύσε

τουρισμός στο Δήμο (όπως και στην Κρήτη) είναι δραστηριότητα οικονομικής βάσης (

που προσελκύει οικονομικούς πόρους σημαντικούς όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη χώρα. 

Παράλληλα όμως είναι έντονη η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης, με υψηλά ποσοστά των ετήσιων 

συνόλων να συγκεντρώνονται στο δίμηνο Ιούλιος

Στα ανωτέρω προστίθεται η στήριξη λοιπών κλάδων της τοπικής οικονομίας που σχετίζ

άμεσα με τον τουρισμό (εμπόριο, υπηρεσίες κ.ά.) καθώς και η ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας τα τελευταία 

χρόνια.  

Ως γενικό συμπέρασμα, επομένως, παρατηρείται ότι ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο 

μιας ανερχόμενης τουριστικής περιοχής, από τις πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά 

στην εθνική οικονομία, με αξιόλογες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Αυτό 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που διέρχεται κα

χώρα και η οποία αναμένεται να συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, κατά την οποία ο τουρισμός 

αναδεικνύεται ως ένας από τους ελάχιστους δυναμικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση 

των προβλημάτων, λειτουργώντας ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, 

συμβάλλοντας στην προσέλκυση στη χώρα σημαντικών πόρων μέσω της δαπάνης τουριστών. Δεδομένων των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της περιοχής στον τουρισμό, θεωρείται 

κλάδου θα συνεχίσει και πιθανώς θα διευρυνθεί στο μέλλον, ιδιαίτερα εφ’ όσον ασκηθεί η κατάλληλη πολιτική 

για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, για την προσέλκυση τουριστών από αναδυόμενες οικονομίες της 

Άπω Ανατολής και της Κεντρικής-Νότιας Αμερικής, για την ενίσχυση του τουρισμού «ήλιου και θάλασσας» με 

συμπληρωματικές δραστηριότητες ώστε να επωφεληθεί και η ενδοχώρα της περιοχής μελέτης.

Η εξάρτηση αυτή της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, βεβαίως, ενέχει κινδύνους, δεδομένου ό

κλάδος είναι υποκείμενος άμεσα σε ευμετάβλητες συνθήκες, όσον αφορά στις προτιμήσεις των τουριστών, 

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, στις γενικότερες οικονομικές και γεωπολιτικές 

συνθήκες κ.λπ. Η ορθολογική πάντως αξιοποίηση σε στέ

δυναμικής της περιοχής και της χώρας στον τουρισμό, καθώς και της μεγιστοποίησης των πολλαπλασιαστικών 

του αποτελεσμάτων, εκ των πραγμάτων καθίσταται στόχος πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα.

Σημαντικός επίσης, σε όρους εδαφικής κάλυψης και παραγωγής είναι ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή 

μελέτης, καθώς η γεωργική γη του Δήμου Χανίων καταλαμβάνει περίπου 94.000 στρ., με τα 4/5 αυτής να 

καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες (το 68% καταλαμβάνεται από ελ
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τουρίστες που πραγματοποίησαν 1.518.000 διανυκτερεύσεις ετησίως). Η Δ.Ε. Χανίων παραλαμβάνει μεγάλο 

μέρος των αφίξεων, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών είναι χαμηλή, ενώ η τουριστική 

ασικά στο μοντέλο μαζικού τουρισμού «ήλιος και θάλασσα» με πολύ περιορισμένη διάχυση 

στην ενδοχώρα. Στα θετικά της τουριστικής κίνησης συγκαταλέγεται ότι ο εισερχόμενος τουρισμός αφορά 

κυρίως αλλοδαπούς (περίπου 2 στις 3 αφίξεις και 9 στις 10 διανυκτερεύσεις) και ως εκ τούτου συνάγεται ότι ο 

τουρισμός στο Δήμο (όπως και στην Κρήτη) είναι δραστηριότητα οικονομικής βάσης (

που προσελκύει οικονομικούς πόρους σημαντικούς όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη χώρα. 

ι έντονη η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης, με υψηλά ποσοστά των ετήσιων 

συνόλων να συγκεντρώνονται στο δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος και γενικά την περίοδο Μάιος

Στα ανωτέρω προστίθεται η στήριξη λοιπών κλάδων της τοπικής οικονομίας που σχετίζ

άμεσα με τον τουρισμό (εμπόριο, υπηρεσίες κ.ά.) καθώς και η ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας τα τελευταία 

Ως γενικό συμπέρασμα, επομένως, παρατηρείται ότι ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο 

ής περιοχής, από τις πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά 

στην εθνική οικονομία, με αξιόλογες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Αυτό 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που διέρχεται κατά την τελευταία πενταετία η 

χώρα και η οποία αναμένεται να συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, κατά την οποία ο τουρισμός 

αναδεικνύεται ως ένας από τους ελάχιστους δυναμικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση 

ς ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, 

συμβάλλοντας στην προσέλκυση στη χώρα σημαντικών πόρων μέσω της δαπάνης τουριστών. Δεδομένων των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της περιοχής στον τουρισμό, θεωρείται 

κλάδου θα συνεχίσει και πιθανώς θα διευρυνθεί στο μέλλον, ιδιαίτερα εφ’ όσον ασκηθεί η κατάλληλη πολιτική 

για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, για την προσέλκυση τουριστών από αναδυόμενες οικονομίες της 

Νότιας Αμερικής, για την ενίσχυση του τουρισμού «ήλιου και θάλασσας» με 

συμπληρωματικές δραστηριότητες ώστε να επωφεληθεί και η ενδοχώρα της περιοχής μελέτης.

Η εξάρτηση αυτή της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, βεβαίως, ενέχει κινδύνους, δεδομένου ό

κλάδος είναι υποκείμενος άμεσα σε ευμετάβλητες συνθήκες, όσον αφορά στις προτιμήσεις των τουριστών, 

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, στις γενικότερες οικονομικές και γεωπολιτικές 

συνθήκες κ.λπ. Η ορθολογική πάντως αξιοποίηση σε στέρεα βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της 

δυναμικής της περιοχής και της χώρας στον τουρισμό, καθώς και της μεγιστοποίησης των πολλαπλασιαστικών 

του αποτελεσμάτων, εκ των πραγμάτων καθίσταται στόχος πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα.

ίσης, σε όρους εδαφικής κάλυψης και παραγωγής είναι ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή 

μελέτης, καθώς η γεωργική γη του Δήμου Χανίων καταλαμβάνει περίπου 94.000 στρ., με τα 4/5 αυτής να 

καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες (το 68% καταλαμβάνεται από ελ
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τουρίστες που πραγματοποίησαν 1.518.000 διανυκτερεύσεις ετησίως). Η Δ.Ε. Χανίων παραλαμβάνει μεγάλο 

μέρος των αφίξεων, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών είναι χαμηλή, ενώ η τουριστική 

ασικά στο μοντέλο μαζικού τουρισμού «ήλιος και θάλασσα» με πολύ περιορισμένη διάχυση 

στην ενδοχώρα. Στα θετικά της τουριστικής κίνησης συγκαταλέγεται ότι ο εισερχόμενος τουρισμός αφορά 

ις) και ως εκ τούτου συνάγεται ότι ο 

τουρισμός στο Δήμο (όπως και στην Κρήτη) είναι δραστηριότητα οικονομικής βάσης (basic economic activity) 

που προσελκύει οικονομικούς πόρους σημαντικούς όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη χώρα. 

ι έντονη η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης, με υψηλά ποσοστά των ετήσιων 

Αύγουστος και γενικά την περίοδο Μάιος-Σεπτέμβριος. 

Στα ανωτέρω προστίθεται η στήριξη λοιπών κλάδων της τοπικής οικονομίας που σχετίζονται έμμεσα ή 

άμεσα με τον τουρισμό (εμπόριο, υπηρεσίες κ.ά.) καθώς και η ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας τα τελευταία 

Ως γενικό συμπέρασμα, επομένως, παρατηρείται ότι ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο 

ής περιοχής, από τις πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά 

στην εθνική οικονομία, με αξιόλογες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Αυτό 

τά την τελευταία πενταετία η 

χώρα και η οποία αναμένεται να συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, κατά την οποία ο τουρισμός 

αναδεικνύεται ως ένας από τους ελάχιστους δυναμικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση 

ς ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, 

συμβάλλοντας στην προσέλκυση στη χώρα σημαντικών πόρων μέσω της δαπάνης τουριστών. Δεδομένων των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της περιοχής στον τουρισμό, θεωρείται ότι η σημασία του 

κλάδου θα συνεχίσει και πιθανώς θα διευρυνθεί στο μέλλον, ιδιαίτερα εφ’ όσον ασκηθεί η κατάλληλη πολιτική 

για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, για την προσέλκυση τουριστών από αναδυόμενες οικονομίες της 

Νότιας Αμερικής, για την ενίσχυση του τουρισμού «ήλιου και θάλασσας» με 

συμπληρωματικές δραστηριότητες ώστε να επωφεληθεί και η ενδοχώρα της περιοχής μελέτης. 

Η εξάρτηση αυτή της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, βεβαίως, ενέχει κινδύνους, δεδομένου ότι ο 

κλάδος είναι υποκείμενος άμεσα σε ευμετάβλητες συνθήκες, όσον αφορά στις προτιμήσεις των τουριστών, 

στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, στις γενικότερες οικονομικές και γεωπολιτικές 

ρεα βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της 

δυναμικής της περιοχής και της χώρας στον τουρισμό, καθώς και της μεγιστοποίησης των πολλαπλασιαστικών 

του αποτελεσμάτων, εκ των πραγμάτων καθίσταται στόχος πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα. 

ίσης, σε όρους εδαφικής κάλυψης και παραγωγής είναι ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή 

μελέτης, καθώς η γεωργική γη του Δήμου Χανίων καταλαμβάνει περίπου 94.000 στρ., με τα 4/5 αυτής να 

καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες (το 68% καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα για ελιές 
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ελαιοποίησης) και τη μεγαλύτερη εκτατική ανάπτυξη σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου να συγκεντρώνεται στη 

Δ.Ε. Θερίσου. Ο Δήμος κατέχει επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά της συνολικής παραγωγής της Π.Ε. Χανίων στα 

μανταρίνια, στα ξερά δαμάσκηνα, στα ροδάκινα, στα καρπούζια και στα πεπόνια, στα πράσα, στο χλωρό 

αρακά, στις φράουλες, στα επιτραπέζια σταφύλια κ.λπ., ενώ ειδικά όσον αφορά στο λάδι, παρατηρούνται 

σημαντικές πρωτοβουλίες (π.χ. κυκλοφορία ελαιολάδου συμβολαιακής γεωργίας) και σχετικά μ

ποσότητες παραγωγής.  

Η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αφορά ως επί το πλείστον αιγοπρόβατα (κυρίως 

κοπαδιάρικα), όρνιθες (σε συστηματικά πτηνοτροφεία ή χωρικής εκτροφής), μέλισσες κ.λπ. Στο Δήμο 

αναλογούν ωστόσο σχετικά υψηλά ποσοσ

ζώων, ως προς την Π.Ε. Χανίων. 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφ. Α.2 και βάσει της αξίας της αγροτικής παραγωγής, τα κύρια αγροτικά κέντρα 

του Δήμου εντοπίζονται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου της Δ.Ε. Θερίσου, ακολου

και Μουρνιών της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Δ.Κ. Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου, κ.λπ. Στο επίπεδο του 

συνόλου του Δήμου, εκτιμάται ότι το 27,2% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής προέρχεται από 

την παραγωγή ελαιολάδου, 22,6% από την παραγωγή λοιπών δενδρωδών προϊόντων, 15,0% από την 

παραγωγή κρέατος και 12,9% από την παραγωγή γάλακτος.

Σημειώνεται τέλος ότι ο δευτερογενής τομέας είναι περιορισμένος γενικά στην περιοχή μελέτης και 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά μ

βασικό οδικό δίκτυο. Η μεταποιητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατεργασία αγροτικών προϊόντων, 

καθώς και σε μικρότερο βαθμό δομικών υλικών και πλαστικών. 

Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι κύριες συγκεντρώσεις μονάδων και τζίρου στον μεταποιητικό κλάδο 

παρατηρούνται στις Δ.Ε. Χανίων, Σούδας και Νέας Κυδωνίας (στη δεύτερη αιτιολογείται λόγω της λειτουργίας 

του ΒΙΟΠΑ στα Τσικαλαριά).  

Τα ανωτέρω στοιχεία της παραγωγικής διάρθρωσης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 

επιβεβαιώνονται και από την προσέγγιση στοιχείων για τα μακροοικονομικά μεγέθη στην περιοχή μελέτης (βλ. 

κεφ. Α.2). Προκύπτει έτσι ότι ο Δήμος Χανίων είναι το οικονομικό

η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Αυτό έχει προσδώσει στο Δήμο 

και, κατ’ επέκταση, στην περιοχή μια δυναμική αξιόλογη που, όμως, δεν εξαιρέθηκε της γενικότερης 

οικονομικής κρίσης και ύφεσης που μαστίζει την Ελλάδα. Μακράν ο σημαντικότερος ως προς την ΑΠΑ 

επομένως, ως προς τη συνεισφορά του στη δημιουργία του ΑΕΠ 

κλάδος του εμπορίου, επισκευών, τουρισμού, μεταφορών, αποθηκεύσεων κ

κλάδος της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε,

Περιφέρειας Κρήτης – εμφανίζεται να υστερεί ως προς τη συμμετοχή στην οικονομία της μεταποίησης (εν 
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ελαιοποίησης) και τη μεγαλύτερη εκτατική ανάπτυξη σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου να συγκεντρώνεται στη 

Δ.Ε. Θερίσου. Ο Δήμος κατέχει επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά της συνολικής παραγωγής της Π.Ε. Χανίων στα 

, στα ροδάκινα, στα καρπούζια και στα πεπόνια, στα πράσα, στο χλωρό 

αρακά, στις φράουλες, στα επιτραπέζια σταφύλια κ.λπ., ενώ ειδικά όσον αφορά στο λάδι, παρατηρούνται 

σημαντικές πρωτοβουλίες (π.χ. κυκλοφορία ελαιολάδου συμβολαιακής γεωργίας) και σχετικά μ

Η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αφορά ως επί το πλείστον αιγοπρόβατα (κυρίως 

κοπαδιάρικα), όρνιθες (σε συστηματικά πτηνοτροφεία ή χωρικής εκτροφής), μέλισσες κ.λπ. Στο Δήμο 

αναλογούν ωστόσο σχετικά υψηλά ποσοστά παραγωγής βοείου κρέατος, γάλακτος και δερμάτων μεγάλων 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφ. Α.2 και βάσει της αξίας της αγροτικής παραγωγής, τα κύρια αγροτικά κέντρα 

του Δήμου εντοπίζονται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου της Δ.Ε. Θερίσου, ακολουθούμενη από τις Δ.Κ. Νεροκούρου 

και Μουρνιών της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Δ.Κ. Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου, κ.λπ. Στο επίπεδο του 

συνόλου του Δήμου, εκτιμάται ότι το 27,2% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής προέρχεται από 

δου, 22,6% από την παραγωγή λοιπών δενδρωδών προϊόντων, 15,0% από την 

παραγωγή κρέατος και 12,9% από την παραγωγή γάλακτος. 

Σημειώνεται τέλος ότι ο δευτερογενής τομέας είναι περιορισμένος γενικά στην περιοχή μελέτης και 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά μονάδων και μία έρπουσα τάση παρόδιας και γραμμικής ανάπτυξης στο 

Η μεταποιητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατεργασία αγροτικών προϊόντων, 

καθώς και σε μικρότερο βαθμό δομικών υλικών και πλαστικών. Σύμφωνα με στοιχεία του Μητρώο

Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι κύριες συγκεντρώσεις μονάδων και τζίρου στον μεταποιητικό κλάδο 

παρατηρούνται στις Δ.Ε. Χανίων, Σούδας και Νέας Κυδωνίας (στη δεύτερη αιτιολογείται λόγω της λειτουργίας 

Τα ανωτέρω στοιχεία της παραγωγικής διάρθρωσης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 

επιβεβαιώνονται και από την προσέγγιση στοιχείων για τα μακροοικονομικά μεγέθη στην περιοχή μελέτης (βλ. 

κεφ. Α.2). Προκύπτει έτσι ότι ο Δήμος Χανίων είναι το οικονομικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, της οποίας 

η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Αυτό έχει προσδώσει στο Δήμο 

και, κατ’ επέκταση, στην περιοχή μια δυναμική αξιόλογη που, όμως, δεν εξαιρέθηκε της γενικότερης 

κρίσης και ύφεσης που μαστίζει την Ελλάδα. Μακράν ο σημαντικότερος ως προς την ΑΠΑ 

επομένως, ως προς τη συνεισφορά του στη δημιουργία του ΑΕΠ – κλάδος στο Δήμο φαίνεται ότι είναι ο 

κλάδος του εμπορίου, επισκευών, τουρισμού, μεταφορών, αποθηκεύσεων και επικοινωνιών. Ακολουθεί ο 

κλάδος της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, υγείας και 

όπως προαναφέρθηκε, ο Δήμος – όπως και η Π.Ε. Χανίων και το σύνολο της 

ζεται να υστερεί ως προς τη συμμετοχή στην οικονομία της μεταποίησης (εν 
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ελαιοποίησης) και τη μεγαλύτερη εκτατική ανάπτυξη σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου να συγκεντρώνεται στη 

Δ.Ε. Θερίσου. Ο Δήμος κατέχει επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά της συνολικής παραγωγής της Π.Ε. Χανίων στα 

, στα ροδάκινα, στα καρπούζια και στα πεπόνια, στα πράσα, στο χλωρό 

αρακά, στις φράουλες, στα επιτραπέζια σταφύλια κ.λπ., ενώ ειδικά όσον αφορά στο λάδι, παρατηρούνται 

σημαντικές πρωτοβουλίες (π.χ. κυκλοφορία ελαιολάδου συμβολαιακής γεωργίας) και σχετικά μεγάλες 

Η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αφορά ως επί το πλείστον αιγοπρόβατα (κυρίως 

κοπαδιάρικα), όρνιθες (σε συστηματικά πτηνοτροφεία ή χωρικής εκτροφής), μέλισσες κ.λπ. Στο Δήμο 

τά παραγωγής βοείου κρέατος, γάλακτος και δερμάτων μεγάλων 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφ. Α.2 και βάσει της αξίας της αγροτικής παραγωγής, τα κύρια αγροτικά κέντρα 

θούμενη από τις Δ.Κ. Νεροκούρου 

και Μουρνιών της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Δ.Κ. Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου, κ.λπ. Στο επίπεδο του 

συνόλου του Δήμου, εκτιμάται ότι το 27,2% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής προέρχεται από 

δου, 22,6% από την παραγωγή λοιπών δενδρωδών προϊόντων, 15,0% από την 

Σημειώνεται τέλος ότι ο δευτερογενής τομέας είναι περιορισμένος γενικά στην περιοχή μελέτης και 

ονάδων και μία έρπουσα τάση παρόδιας και γραμμικής ανάπτυξης στο 

Η μεταποιητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατεργασία αγροτικών προϊόντων, 

Σύμφωνα με στοιχεία του Μητρώου 

Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι κύριες συγκεντρώσεις μονάδων και τζίρου στον μεταποιητικό κλάδο 

παρατηρούνται στις Δ.Ε. Χανίων, Σούδας και Νέας Κυδωνίας (στη δεύτερη αιτιολογείται λόγω της λειτουργίας 

Τα ανωτέρω στοιχεία της παραγωγικής διάρθρωσης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 

επιβεβαιώνονται και από την προσέγγιση στοιχείων για τα μακροοικονομικά μεγέθη στην περιοχή μελέτης (βλ. 

κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, της οποίας 

η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Αυτό έχει προσδώσει στο Δήμο 

και, κατ’ επέκταση, στην περιοχή μια δυναμική αξιόλογη που, όμως, δεν εξαιρέθηκε της γενικότερης 

κρίσης και ύφεσης που μαστίζει την Ελλάδα. Μακράν ο σημαντικότερος ως προς την ΑΠΑ – και, 

κλάδος στο Δήμο φαίνεται ότι είναι ο 

αι επικοινωνιών. Ακολουθεί ο 

κλάδος της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, υγείας και 

όπως και η Π.Ε. Χανίων και το σύνολο της 

ζεται να υστερεί ως προς τη συμμετοχή στην οικονομία της μεταποίησης (εν 
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μέρει λόγω της αυξημένης σημασίας του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων) και του πρωτογενή 

τομέα (εύλογα, δεδομένης της έντονης αστικοποίησης του Δήμου). Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο

εκτιμάται ότι ανήλθε σε € 19.200 περίπου το 2009 (σε τιμές 2011), λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο 

της Π.Ε. Χανίων και της Κρήτης, αλλά κατά 13% χαμηλότερο του μέσου της χώρας. Στο επίπεδο των Δ.Ε., το 

υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ εντοπίζετα

Χανίων.  

Συνοψίζοντας τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις στο Δήμο Χανίων στοιχειοθετούνται τα κάτωθι 

συμπεράσματα για τις γενικές προοπτικές του Δήμου όπως αυτές προδιαγράφονται από

αναπτυξιακό δυναμικό: 

- Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει εύρωστη πληθυσμιακή βάση και υψηλή συγκριτικά με τη χώρα 

συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών, ενώ το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με τη 

λειτουργία πανεπιστημιακών σχολών 

εισαγωγή καινοτομίας και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

τοπικής οικονομίας, και κατά συνέπεια την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας. 

- Ο τουρισμός, αναπτυγμένος στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, είναι η κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας του Δήμου Χανίων, όπου παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 

υπάρχουν επαρκείς υποστηρικτικές υποδομές, αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες (όπ

κρουαζιέρας) και γενικά έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον που προωθεί το Δήμο ως ένα από τους 

ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τουριστική κίνηση και υποδομή που είναι εθνικής 

σημασίας. Ενδείκνυται η περαιτέρω ανάπτυξη και διαφορ

αξιοποίηση των δυνατοτήτων

θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, υγείας, αγροτουρισμού κ.λπ.) και του γαστρονομικού τουρισμού (με 

προώθηση της Κρητικής διατρ

περιοχών φυσικού κάλλους για διάχυση της τουριστικής κίνησης στην ενδοχώρα

τουρισμού, δημιουργία θεματικών μουσείων κ.ά. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι

βελτίωση της προσβασιμότητας (επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου Χανίων και βελτίωση 

των υποδομών του λιμένα Σούδας). 

περιοχή είναι αφενός η ανάπτυξη μονάδων υψηλότερων κατηγοριών στις

υπολείπεται του ανάλογου τουριστικού δυναμικού σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της χώρας, και 

αφετέρου η οργανωμένη ανάπτυξη με απαλοιφή ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων χρήσεων γης καθώς 

η ανάπτυξη του τουρισμού συνοδεύεται

οικιστικής δομής, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

πλουτοπαραγωγικών πόρων, η

πρωτογενή τομέα. 
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μέρει λόγω της αυξημένης σημασίας του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων) και του πρωτογενή 

τομέα (εύλογα, δεδομένης της έντονης αστικοποίησης του Δήμου). Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο

περίπου το 2009 (σε τιμές 2011), λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο 

της Π.Ε. Χανίων και της Κρήτης, αλλά κατά 13% χαμηλότερο του μέσου της χώρας. Στο επίπεδο των Δ.Ε., το 

ΑΕΠ εντοπίζεται (κατ’ εκτίμηση) στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ακολουθούμενη από τη Δ.Ε. 

Συνοψίζοντας τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις στο Δήμο Χανίων στοιχειοθετούνται τα κάτωθι 

συμπεράσματα για τις γενικές προοπτικές του Δήμου όπως αυτές προδιαγράφονται από

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει εύρωστη πληθυσμιακή βάση και υψηλή συγκριτικά με τη χώρα 

συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών, ενώ το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με τη 

λειτουργία πανεπιστημιακών σχολών και ινστιτούτων δύναται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 

την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στους δυναμικούς κλάδους της 

και κατά συνέπεια την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας. 

τυγμένος στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, είναι η κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας του Δήμου Χανίων, όπου παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 

υπάρχουν επαρκείς υποστηρικτικές υποδομές, αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες (όπ

κρουαζιέρας) και γενικά έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον που προωθεί το Δήμο ως ένα από τους 

ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τουριστική κίνηση και υποδομή που είναι εθνικής 

περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων-ευκαιριών για αύξηση της προσέλκυσης κρουαζιέρας, ανάπτυξη του 

θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, υγείας, αγροτουρισμού κ.λπ.) και του γαστρονομικού τουρισμού (με 

προώθηση της Κρητικής διατροφής), ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των 

για διάχυση της τουριστικής κίνησης στην ενδοχώρα

τουρισμού, δημιουργία θεματικών μουσείων κ.ά. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι

βελτίωση της προσβασιμότητας (επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου Χανίων και βελτίωση 

των υποδομών του λιμένα Σούδας). Επίσης, βάσιμες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη στην 

περιοχή είναι αφενός η ανάπτυξη μονάδων υψηλότερων κατηγοριών στις

υπολείπεται του ανάλογου τουριστικού δυναμικού σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της χώρας, και 

αφετέρου η οργανωμένη ανάπτυξη με απαλοιφή ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων χρήσεων γης καθώς 

ανάπτυξη του τουρισμού συνοδεύεται συχνά με αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι η

η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η κατανάλωση φυσικών και 

πλουτοπαραγωγικών πόρων, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η συρρίκνωση της μετα
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μέρει λόγω της αυξημένης σημασίας του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων) και του πρωτογενή 

τομέα (εύλογα, δεδομένης της έντονης αστικοποίησης του Δήμου). Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Δήμο Χανίων 

περίπου το 2009 (σε τιμές 2011), λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο 

της Π.Ε. Χανίων και της Κρήτης, αλλά κατά 13% χαμηλότερο του μέσου της χώρας. Στο επίπεδο των Δ.Ε., το 

ι (κατ’ εκτίμηση) στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ακολουθούμενη από τη Δ.Ε. 

Συνοψίζοντας τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις στο Δήμο Χανίων στοιχειοθετούνται τα κάτωθι 

συμπεράσματα για τις γενικές προοπτικές του Δήμου όπως αυτές προδιαγράφονται από το ενδογενές 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει εύρωστη πληθυσμιακή βάση και υψηλή συγκριτικά με τη χώρα 

συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών, ενώ το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με τη 

δύναται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 

στους δυναμικούς κλάδους της 

και κατά συνέπεια την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.  

τυγμένος στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, είναι η κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας του Δήμου Χανίων, όπου παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 

υπάρχουν επαρκείς υποστηρικτικές υποδομές, αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες (όπως ο τουρισμός 

κρουαζιέρας) και γενικά έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον που προωθεί το Δήμο ως ένα από τους 

ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τουριστική κίνηση και υποδομή που είναι εθνικής 

οποίηση του τουριστικού προϊόντος και η 

ευκαιριών για αύξηση της προσέλκυσης κρουαζιέρας, ανάπτυξη του 

θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, υγείας, αγροτουρισμού κ.λπ.) και του γαστρονομικού τουρισμού (με 

οφής), ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των 

για διάχυση της τουριστικής κίνησης στην ενδοχώρα, ενίσχυση του εγχώριου 

τουρισμού, δημιουργία θεματικών μουσείων κ.ά. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι η 

βελτίωση της προσβασιμότητας (επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου Χανίων και βελτίωση 

Επίσης, βάσιμες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη στην 

περιοχή είναι αφενός η ανάπτυξη μονάδων υψηλότερων κατηγοριών στις οποίες η Δ.Ε. Χανίων 

υπολείπεται του ανάλογου τουριστικού δυναμικού σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της χώρας, και 

αφετέρου η οργανωμένη ανάπτυξη με απαλοιφή ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων χρήσεων γης καθώς 

ητικές επιπτώσεις, όπως είναι η αλλοίωση της 

, η κατανάλωση φυσικών και 

η συρρίκνωση της μεταποίησης και του 
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- Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη 

έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας (π.χ. 

παρθένο ελαιόλαδο που είναι «

του «Κρητικού Μοντέλου Διατροφής», ενώ επωφελείται από την αύξηση της ζήτησης τοπικών 

αγροτικών προϊόντων που δημιουργεί η έντονη τουριστική κίνηση. 

ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή, υπό το πρίσμα της συμπληρ

τριτογενούς τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. 

ανάπτυξη κάθετων συνδέσεων της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και το εμπόριο, 

προώθηση κατανάλωσης ποιοτικών τοπικών

παρέχονται στην περιοχή μελέτης. 

ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα θεωρούνται το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου και οι 

περιορισμένες ποσότητες των παραγομένων προϊόντων (που λειτουργούν ανασχετικά στη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών), το υψηλό κόστος μεταφοράς των 

αγροτικών προϊόντων στις αγορές, αλλά και των πρώτων υλών (λιπασμάτων, καυσίμων κ

περιοχή, η περιορισμένη τυποποίηση

προϊόντων και η αδυναμία συντονισμού για την οργανωμένη προώθηση στη διεθνή αγορά.

- Στη μεταποίηση, αν και υπάρχουν περιορισμοί στους πόρους, στη δημιουργία οικονομιών κλίμα

του μεγέθους της τοπικής / περιφερειακής αγοράς και του υψηλού κόστους μεταφοράς προϊόντων και 

ενδιαμέσων πρώτων υλών, σημειώνονται δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης, που σχετίζονται με την 

κατεργασία, τυποποίηση κλπ. των αγροτικών προϊόντων, την αν

χειροτεχνία-οικοτεχνία για τα προϊόντα των οποίων μπορεί να υπάρξει ζήτηση στην τουριστική αγορά, 

την ανάπτυξη του επισκευαστικού κλάδου και την παραγωγή ορισμένων υλικών για τις κατασκευές, τις 

ανάγκες επισκευής (υποδομή, κτίρ

οικιακής χρήσης), τις συσκευασίες κ.λπ., και την πληροφορική όπου το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

δυναμικό της Κρήτης είναι υψηλής ποιότητας και ήδη έχει ορισμένες επιτυχίες στην εφαρμοσμένη 

έρευνα και καινοτομία. 

- Εν κατακλείδι, η τουριστική ανάπτυξη με συνεπικουρία άλλων δραστηριοτήτων του τριτογενή κυρίως 

τομέα και συμπληρωματική (ως προς την απασχόληση και τα εισοδήματα) λειτουργία του πρωτογενή

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας σχετικά σθενα

τούτου, στα θετικά της δυναμικής τουριστικής ανάπτυξης και της συνέργειας με άλλους παραγωγικούς 

τομείς, περιλαμβάνεται ότι όντως ενισχύθηκε συνολικά η τοπική οικονομία, απασχόληση και εισοδήματα, 

με αποτέλεσμα σήμερα το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Δήμο και στη Δ.Ε. Χανίων να είναι από τα υψηλότερα 

της χώρας, η ανεργία να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τον εθνικό μέσο όρο και γενικά να έχουν 

δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον, στον κλάδο στον οπο
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ές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη 

έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας (π.χ. 

παρθένο ελαιόλαδο που είναι «brand name» σε παγκόσμια κλίμακα) και της παγκόσ

του «Κρητικού Μοντέλου Διατροφής», ενώ επωφελείται από την αύξηση της ζήτησης τοπικών 

αγροτικών προϊόντων που δημιουργεί η έντονη τουριστική κίνηση. Ο πρωτογενής τομέας έχει μάλιστα 

ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή, υπό το πρίσμα της συμπληρωματικής και «τροφοδοτικής» του 

τριτογενούς τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Οι δυνατότητες-ευκαιρίες αυτές εστιάζονται στην 

ανάπτυξη κάθετων συνδέσεων της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και το εμπόριο, 

προώθηση κατανάλωσης ποιοτικών τοπικών προϊόντων στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες που 

παρέχονται στην περιοχή μελέτης. Ως βασικά προβλήματα και περιοριστικοί παράγοντες για την 

ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα θεωρούνται το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου και οι 

ων παραγομένων προϊόντων (που λειτουργούν ανασχετικά στη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών), το υψηλό κόστος μεταφοράς των 

αγροτικών προϊόντων στις αγορές, αλλά και των πρώτων υλών (λιπασμάτων, καυσίμων κ

τυποποίηση, πιστοποίηση και οργανωμένη προβολή

προϊόντων και η αδυναμία συντονισμού για την οργανωμένη προώθηση στη διεθνή αγορά.

Στη μεταποίηση, αν και υπάρχουν περιορισμοί στους πόρους, στη δημιουργία οικονομιών κλίμα

του μεγέθους της τοπικής / περιφερειακής αγοράς και του υψηλού κόστους μεταφοράς προϊόντων και 

ενδιαμέσων πρώτων υλών, σημειώνονται δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης, που σχετίζονται με την 

κατεργασία, τυποποίηση κλπ. των αγροτικών προϊόντων, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως η 

οικοτεχνία για τα προϊόντα των οποίων μπορεί να υπάρξει ζήτηση στην τουριστική αγορά, 

την ανάπτυξη του επισκευαστικού κλάδου και την παραγωγή ορισμένων υλικών για τις κατασκευές, τις 

ανάγκες επισκευής (υποδομή, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμός κ.ά. παραγωγικών μονάδων και 

οικιακής χρήσης), τις συσκευασίες κ.λπ., και την πληροφορική όπου το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

δυναμικό της Κρήτης είναι υψηλής ποιότητας και ήδη έχει ορισμένες επιτυχίες στην εφαρμοσμένη 

τουριστική ανάπτυξη με συνεπικουρία άλλων δραστηριοτήτων του τριτογενή κυρίως 

τομέα και συμπληρωματική (ως προς την απασχόληση και τα εισοδήματα) λειτουργία του πρωτογενή

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας σχετικά σθεναρής και ανθεκτικής οικονομικής βάσης

ά της δυναμικής τουριστικής ανάπτυξης και της συνέργειας με άλλους παραγωγικούς 

ότι όντως ενισχύθηκε συνολικά η τοπική οικονομία, απασχόληση και εισοδήματα, 

ήμερα το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Δήμο και στη Δ.Ε. Χανίων να είναι από τα υψηλότερα 

της χώρας, η ανεργία να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τον εθνικό μέσο όρο και γενικά να έχουν 

δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον, στον κλάδο στον οπο
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ές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη 

έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας (π.χ. 

» σε παγκόσμια κλίμακα) και της παγκόσμιας αναγνώρισης 

του «Κρητικού Μοντέλου Διατροφής», ενώ επωφελείται από την αύξηση της ζήτησης τοπικών 

Ο πρωτογενής τομέας έχει μάλιστα 

ωματικής και «τροφοδοτικής» του 

ευκαιρίες αυτές εστιάζονται στην 

ανάπτυξη κάθετων συνδέσεων της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και το εμπόριο, και η 

προϊόντων στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες που 

Ως βασικά προβλήματα και περιοριστικοί παράγοντες για την 

ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα θεωρούνται το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου και οι 

ων παραγομένων προϊόντων (που λειτουργούν ανασχετικά στη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών), το υψηλό κόστος μεταφοράς των 

αγροτικών προϊόντων στις αγορές, αλλά και των πρώτων υλών (λιπασμάτων, καυσίμων κ.λπ.) στην 

, πιστοποίηση και οργανωμένη προβολή των παραγομένων 

προϊόντων και η αδυναμία συντονισμού για την οργανωμένη προώθηση στη διεθνή αγορά. 

Στη μεταποίηση, αν και υπάρχουν περιορισμοί στους πόρους, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας λόγω 

του μεγέθους της τοπικής / περιφερειακής αγοράς και του υψηλού κόστους μεταφοράς προϊόντων και 

ενδιαμέσων πρώτων υλών, σημειώνονται δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης, που σχετίζονται με την 

άπτυξη δραστηριοτήτων όπως η 

οικοτεχνία για τα προϊόντα των οποίων μπορεί να υπάρξει ζήτηση στην τουριστική αγορά, 

την ανάπτυξη του επισκευαστικού κλάδου και την παραγωγή ορισμένων υλικών για τις κατασκευές, τις 

ια, μηχανήματα και εξοπλισμός κ.ά. παραγωγικών μονάδων και 

οικιακής χρήσης), τις συσκευασίες κ.λπ., και την πληροφορική όπου το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

δυναμικό της Κρήτης είναι υψηλής ποιότητας και ήδη έχει ορισμένες επιτυχίες στην εφαρμοσμένη 

τουριστική ανάπτυξη με συνεπικουρία άλλων δραστηριοτήτων του τριτογενή κυρίως 

τομέα και συμπληρωματική (ως προς την απασχόληση και τα εισοδήματα) λειτουργία του πρωτογενή, 

ρής και ανθεκτικής οικονομικής βάσης. Ως εκ 

ά της δυναμικής τουριστικής ανάπτυξης και της συνέργειας με άλλους παραγωγικούς 

ότι όντως ενισχύθηκε συνολικά η τοπική οικονομία, απασχόληση και εισοδήματα, 

ήμερα το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο Δήμο και στη Δ.Ε. Χανίων να είναι από τα υψηλότερα 

της χώρας, η ανεργία να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τον εθνικό μέσο όρο και γενικά να έχουν 

δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον, στον κλάδο στον οποίο ολόκληρη η 
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εθνική οικονομία επαφίεται σε σημαντικό βαθμό για την υπέρβαση της πολύ βαθιάς οικονομικής και εν 

πολλοίς κοινωνικής κρίσης.  

Στις θετικές προοπτικές, τέλος, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδιασμού στην περιοχή 

μελέτης, όπως εκφράζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου της περιόδου 2011

Σχέδιο καθορίζει διάφορους Άξονες Προτεραιότητας που εξειδικεύονται σε μέτρα δράσης (βλ. αναλυτική 

παρουσίαση στο κεφ. Α.2) και στοχεύουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών

των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ευκαιριών 

πλαίσια. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση δράσεων και 

παρεμβάσεων που αφορούν στην προαγωγή των προοπτικών που συνοψίστηκαν παραπάνω. 

 

Α.5.2.  Αξιολόγηση Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων

 

Α.5.2.1. Αξιολόγηση Χωροταξικών Δεδομένων

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

προκύπτει μια σειρά χωροταξικών δεδομένων τα οποία έχουν καθο

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια δυναμική οικιστικά και παραγωγικά περιοχή. Οι προοπτικές 

ανάπτυξής της ευνοούνται από την κυρίαρχη θέση της στον τομέα του τουρισμού, με σημαντικούς φυσικούς 

και πολιτιστικούς πόρους, ενώ διαθέτει αξιόλογη παραγωγή επώνυμων αγροτικών προϊόντων και αναπτύσσει 

δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που υποστηρίζουν τους τομείς αυτούς. Επίσης ιδιαίτερη 

αναπτυξιακή σημασία έχει και η εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευ

ερευνητικά ιδρύματα). Σημειώνεται ότι η ιδιαιτερότητα του ρόλου αυτού της περιοχής επισημαίνεται και στο 

ΠΠΧΣΑΑ, σύμφωνα με  το οποίο τα Χανιά αποτελούν κέντρο διαπεριφερειακής μεσογειακής ακτινοβολίας, με 

άξονα τις επιστήμες, τις εφαρμογές και το περιβάλλον.

Η οργάνωση του δικτύου των κύριων μεταφορικών υποδομών, υποστηρίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ τα πρόσφατα υλοποιημένα ή/και προγραμματιζόμενα έργα 

αναβάθμισής του, στα οποία περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου Χανίων, η 

βελτίωση του ΒΟΑΚ και αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Σούδας αναδεικνύουν τα Χανιά ως 

βασική πύλη εισόδου από την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό δημιουργώντας σοβαρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα, που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομέν
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

εθνική οικονομία επαφίεται σε σημαντικό βαθμό για την υπέρβαση της πολύ βαθιάς οικονομικής και εν 

Στις θετικές προοπτικές, τέλος, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδιασμού στην περιοχή 

εκφράζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου της περιόδου 2011

Σχέδιο καθορίζει διάφορους Άξονες Προτεραιότητας που εξειδικεύονται σε μέτρα δράσης (βλ. αναλυτική 

παρουσίαση στο κεφ. Α.2) και στοχεύουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής

των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ευκαιριών που καθορίζονται στα ισχύοντα προγραμματικ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση δράσεων και 

παρεμβάσεων που αφορούν στην προαγωγή των προοπτικών που συνοψίστηκαν παραπάνω. 

Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Αξιολόγηση Χωροταξικών Δεδομένων 

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

προκύπτει μια σειρά χωροταξικών δεδομένων τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για τον σχεδιασμό του 

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια δυναμική οικιστικά και παραγωγικά περιοχή. Οι προοπτικές 

ανάπτυξής της ευνοούνται από την κυρίαρχη θέση της στον τομέα του τουρισμού, με σημαντικούς φυσικούς 

ς πόρους, ενώ διαθέτει αξιόλογη παραγωγή επώνυμων αγροτικών προϊόντων και αναπτύσσει 

δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που υποστηρίζουν τους τομείς αυτούς. Επίσης ιδιαίτερη 

αναπτυξιακή σημασία έχει και η εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας (Πολυτεχνείο Κρήτης, 

ερευνητικά ιδρύματα). Σημειώνεται ότι η ιδιαιτερότητα του ρόλου αυτού της περιοχής επισημαίνεται και στο 

ΠΠΧΣΑΑ, σύμφωνα με  το οποίο τα Χανιά αποτελούν κέντρο διαπεριφερειακής μεσογειακής ακτινοβολίας, με 

στήμες, τις εφαρμογές και το περιβάλλον. 

Η οργάνωση του δικτύου των κύριων μεταφορικών υποδομών, υποστηρίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ τα πρόσφατα υλοποιημένα ή/και προγραμματιζόμενα έργα 

ιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου Χανίων, η 

βελτίωση του ΒΟΑΚ και αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Σούδας αναδεικνύουν τα Χανιά ως 

βασική πύλη εισόδου από την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό δημιουργώντας σοβαρό συγκριτικό 

εονέκτημα, που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις αναπτυξιακές προοπτικές. 

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομέν
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εθνική οικονομία επαφίεται σε σημαντικό βαθμό για την υπέρβαση της πολύ βαθιάς οικονομικής και εν 

Στις θετικές προοπτικές, τέλος, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδιασμού στην περιοχή 

εκφράζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου της περιόδου 2011-2014. Το Στρατηγικό 

Σχέδιο καθορίζει διάφορους Άξονες Προτεραιότητας που εξειδικεύονται σε μέτρα δράσης (βλ. αναλυτική 

πλεονεκτημάτων της περιοχής, 

προγραμματικά χρηματοδοτικά 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση δράσεων και 

παρεμβάσεων που αφορούν στην προαγωγή των προοπτικών που συνοψίστηκαν παραπάνω.  

Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων 

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

ριστική σημασία για τον σχεδιασμό του 

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια δυναμική οικιστικά και παραγωγικά περιοχή. Οι προοπτικές 

ανάπτυξής της ευνοούνται από την κυρίαρχη θέση της στον τομέα του τουρισμού, με σημαντικούς φυσικούς 

ς πόρους, ενώ διαθέτει αξιόλογη παραγωγή επώνυμων αγροτικών προϊόντων και αναπτύσσει 

δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που υποστηρίζουν τους τομείς αυτούς. Επίσης ιδιαίτερη 

σης και έρευνας (Πολυτεχνείο Κρήτης, 

ερευνητικά ιδρύματα). Σημειώνεται ότι η ιδιαιτερότητα του ρόλου αυτού της περιοχής επισημαίνεται και στο 

ΠΠΧΣΑΑ, σύμφωνα με  το οποίο τα Χανιά αποτελούν κέντρο διαπεριφερειακής μεσογειακής ακτινοβολίας, με 

Η οργάνωση του δικτύου των κύριων μεταφορικών υποδομών, υποστηρίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ τα πρόσφατα υλοποιημένα ή/και προγραμματιζόμενα έργα 

ιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου Χανίων, η 

βελτίωση του ΒΟΑΚ και αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Σούδας αναδεικνύουν τα Χανιά ως 

βασική πύλη εισόδου από την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό δημιουργώντας σοβαρό συγκριτικό 

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομένα. 
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης

Η πόλη των Χανίων, ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικός προορισμός αλλά και υπερτοπικό κέντρο αστικών 

λειτουργιών της Π.Ε. Χανίων γνώρισε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι 

Συγκρότημα των Χανιών, έχουν εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί μελέτες 

ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν σημαντικές για την ορθολογική ανάπτυξη του οικιστικού ιστού και την ομαλή 

λειτουργία της πόλης ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως στην οργάνωση του βασικού κυκλοφοριακού της 

δικτύου.  

Η οργάνωση του οδικού δικτύου 

να έχει και σήμερα ακτινική μορφή, την οποία ακολούθησε και η ανάπτυξη των λειτουργιών του. Η σημαντική 

οικιστική ανάπτυξη και αστικοποίηση του συγκροτήματος είχε ως αποτέλεσμα την επιδείν

κυκλοφοριακών συνθηκών και την δυσκολία προσβασιμότητας του κέντρου. Οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χανίων, με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, ασκούνται στην 

περιαστική περιοχή, εντός των οικισμών αλλά κ

μεταβάλλει βαθμιαία σε άτυπη επέκταση της πόλης το σύνολο της αδόμητης έκτασης βόρεια του ΒΟΑΚ. Ο 

οδικός αυτός άξονας διαφοροποιεί τις δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης

άλλοτε σαν φράγμα και άλλοτε σαν γέφυρα διοχέτευσης  των οικιστικών πιέσεων μέσω τον κόμβων. Οι 

πιέσεις στην περιοχή νότια του ΒΟΑΚ εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε οικισμούς ή περιοχές όπου η οργάνωση 

του οδικού δικτύου εξασφαλίζει άμεση προσβασιμότητα 

ανισόπεδοι κόμβοι του ΒΟΑΚ (Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Τσικαλαριά). Μικρότερες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

εμφανίζει η δυτική ενδοχώρα που διατηρεί τον γεωργικό της χαρακτήρα (Αγυιά, Βαρύπετρο, Ποτιστήρια), ο 

σχετικά απομακρυσμένος οικισμός του Θέρισου καθώς επίσης και στο ανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, η 

ευρύτερη περιοχή των Απτέρων. Σημειώνεται ωστόσο ότι όλοι αυτοί οι οικισμοί αν και οριοθετημένοι δεν 

διαθέτουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (με εξαίρεση τη Σού

Όπως και στη ζώνη βόρεια του ΒΟΑΚ, έτσι και στις περιοχές αυτές οι οικιστικές πιέσεις δεν  εκφράζονται 

μόνο μέσα στους οικισμούς και οικιστικούς θύλακες, αλλά και με εκτός σχεδίου δόμηση η οποία έχει γενική 

εφαρμογή και καταλαμβάνει αγροτική γη, ακόμα και σε εκτάσεις αναδασμού. Κριτήρια χωροθέτησης 

επαγγελματικών – εμπορικών δραστηριοτήτων αποτελούν η διαθεσιμότητα γης, και η προσβασιμότητα της 

θέσης ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την διάχυση επαγγελματι

(αποθήκες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία κ.α.). Ειδικότερα όσον αφορά στην μεταποίηση, αλλά και τις 

λειτουργίες αποθήκευσης – χονδρεμπορίου που αναπτύχθηκαν ραγδαία, την τελευταία δεκαετία είναι εμφανής 

η έλλειψη οργανωμένων χώρων υποδοχής 

ρόλο για τον οποίο αρχικά σχεδιάστηκε.   

Τέλος η Σούδα, σε συμπληρωματικό ρόλο της πόλης των Χανίων στις μεταφορές και στον τουρισμό, λόγω 

της πρόσφατης ανάπτυξης της κρουαζιέρας, έχει χαρακτη

σχετικά δυνατότητες οικιστικής επέκτασης λόγω των περιορισμών από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης 

θνούς εμβέλειας τουριστικός προορισμός αλλά και υπερτοπικό κέντρο αστικών 

λειτουργιών της Π.Ε. Χανίων γνώρισε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι 

έχουν εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί μελέτες και έχει εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, 

ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν σημαντικές για την ορθολογική ανάπτυξη του οικιστικού ιστού και την ομαλή 

λειτουργία της πόλης ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως στην οργάνωση του βασικού κυκλοφοριακού της 

 που εξυπηρετεί το Πολεοδομικό Συγκρότημα (Π.Σ.) Χανίων εξακολουθεί 

να έχει και σήμερα ακτινική μορφή, την οποία ακολούθησε και η ανάπτυξη των λειτουργιών του. Η σημαντική 

οικιστική ανάπτυξη και αστικοποίηση του συγκροτήματος είχε ως αποτέλεσμα την επιδείν

κυκλοφοριακών συνθηκών και την δυσκολία προσβασιμότητας του κέντρου. Οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χανίων, με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, ασκούνται στην 

περιαστική περιοχή, εντός των οικισμών αλλά και με εκτός σχεδίου δόμηση η οποία ουσιαστικά τείνει να 

μεταβάλλει βαθμιαία σε άτυπη επέκταση της πόλης το σύνολο της αδόμητης έκτασης βόρεια του ΒΟΑΚ. Ο 

οδικός αυτός άξονας διαφοροποιεί τις δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης-επέκτασης προς νότο, λειτουργώντ

άλλοτε σαν φράγμα και άλλοτε σαν γέφυρα διοχέτευσης  των οικιστικών πιέσεων μέσω τον κόμβων. Οι 

πιέσεις στην περιοχή νότια του ΒΟΑΚ εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε οικισμούς ή περιοχές όπου η οργάνωση 

του οδικού δικτύου εξασφαλίζει άμεση προσβασιμότητα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, όπως είναι οι 

ανισόπεδοι κόμβοι του ΒΟΑΚ (Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Τσικαλαριά). Μικρότερες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

εμφανίζει η δυτική ενδοχώρα που διατηρεί τον γεωργικό της χαρακτήρα (Αγυιά, Βαρύπετρο, Ποτιστήρια), ο 

απομακρυσμένος οικισμός του Θέρισου καθώς επίσης και στο ανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, η 

ευρύτερη περιοχή των Απτέρων. Σημειώνεται ωστόσο ότι όλοι αυτοί οι οικισμοί αν και οριοθετημένοι δεν 

διαθέτουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (με εξαίρεση τη Σούδα και το ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλο). 

Όπως και στη ζώνη βόρεια του ΒΟΑΚ, έτσι και στις περιοχές αυτές οι οικιστικές πιέσεις δεν  εκφράζονται 

μόνο μέσα στους οικισμούς και οικιστικούς θύλακες, αλλά και με εκτός σχεδίου δόμηση η οποία έχει γενική 

αμβάνει αγροτική γη, ακόμα και σε εκτάσεις αναδασμού. Κριτήρια χωροθέτησης 

εμπορικών δραστηριοτήτων αποτελούν η διαθεσιμότητα γης, και η προσβασιμότητα της 

θέσης ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την διάχυση επαγγελματι

(αποθήκες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία κ.α.). Ειδικότερα όσον αφορά στην μεταποίηση, αλλά και τις 

χονδρεμπορίου που αναπτύχθηκαν ραγδαία, την τελευταία δεκαετία είναι εμφανής 

η έλλειψη οργανωμένων χώρων υποδοχής και το ΒΙΟΠΑ Χανίων δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί στο 

ρόλο για τον οποίο αρχικά σχεδιάστηκε.    

Τέλος η Σούδα, σε συμπληρωματικό ρόλο της πόλης των Χανίων στις μεταφορές και στον τουρισμό, λόγω 

της πρόσφατης ανάπτυξης της κρουαζιέρας, έχει χαρακτηριστικά οικιστικού κέντρου, αλλά περιορισμένες 

σχετικά δυνατότητες οικιστικής επέκτασης λόγω των περιορισμών από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 81 από 91 

θνούς εμβέλειας τουριστικός προορισμός αλλά και υπερτοπικό κέντρο αστικών 

λειτουργιών της Π.Ε. Χανίων γνώρισε μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι για το Πολεοδομικό 

μένο πολεοδομικό σχέδιο, 

ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν σημαντικές για την ορθολογική ανάπτυξη του οικιστικού ιστού και την ομαλή 

λειτουργία της πόλης ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως στην οργάνωση του βασικού κυκλοφοριακού της 

που εξυπηρετεί το Πολεοδομικό Συγκρότημα (Π.Σ.) Χανίων εξακολουθεί 

να έχει και σήμερα ακτινική μορφή, την οποία ακολούθησε και η ανάπτυξη των λειτουργιών του. Η σημαντική 

οικιστική ανάπτυξη και αστικοποίηση του συγκροτήματος είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 

κυκλοφοριακών συνθηκών και την δυσκολία προσβασιμότητας του κέντρου. Οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χανίων, με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, ασκούνται στην 

αι με εκτός σχεδίου δόμηση η οποία ουσιαστικά τείνει να 

μεταβάλλει βαθμιαία σε άτυπη επέκταση της πόλης το σύνολο της αδόμητης έκτασης βόρεια του ΒΟΑΚ. Ο 

επέκτασης προς νότο, λειτουργώντας 

άλλοτε σαν φράγμα και άλλοτε σαν γέφυρα διοχέτευσης  των οικιστικών πιέσεων μέσω τον κόμβων. Οι 

πιέσεις στην περιοχή νότια του ΒΟΑΚ εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε οικισμούς ή περιοχές όπου η οργάνωση 

στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, όπως είναι οι 

ανισόπεδοι κόμβοι του ΒΟΑΚ (Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Τσικαλαριά). Μικρότερες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

εμφανίζει η δυτική ενδοχώρα που διατηρεί τον γεωργικό της χαρακτήρα (Αγυιά, Βαρύπετρο, Ποτιστήρια), ο 

απομακρυσμένος οικισμός του Θέρισου καθώς επίσης και στο ανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, η 

ευρύτερη περιοχή των Απτέρων. Σημειώνεται ωστόσο ότι όλοι αυτοί οι οικισμοί αν και οριοθετημένοι δεν 

δα και το ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλο).  

Όπως και στη ζώνη βόρεια του ΒΟΑΚ, έτσι και στις περιοχές αυτές οι οικιστικές πιέσεις δεν  εκφράζονται 

μόνο μέσα στους οικισμούς και οικιστικούς θύλακες, αλλά και με εκτός σχεδίου δόμηση η οποία έχει γενική 

αμβάνει αγροτική γη, ακόμα και σε εκτάσεις αναδασμού. Κριτήρια χωροθέτησης 

εμπορικών δραστηριοτήτων αποτελούν η διαθεσιμότητα γης, και η προσβασιμότητα της 

θέσης ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την διάχυση επαγγελματικών χρήσεων 

(αποθήκες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία κ.α.). Ειδικότερα όσον αφορά στην μεταποίηση, αλλά και τις 

χονδρεμπορίου που αναπτύχθηκαν ραγδαία, την τελευταία δεκαετία είναι εμφανής 

και το ΒΙΟΠΑ Χανίων δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί στο 

Τέλος η Σούδα, σε συμπληρωματικό ρόλο της πόλης των Χανίων στις μεταφορές και στον τουρισμό, λόγω 

ριστικά οικιστικού κέντρου, αλλά περιορισμένες 

σχετικά δυνατότητες οικιστικής επέκτασης λόγω των περιορισμών από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.   
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Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων οικιστικής ανάπτυξης

Στην περιοχή μελέτης οι αναπτυξιακές τάσεις επιβάλλο

ταυτόχρονα την προστασία-αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων καθώς και την ορθολογικότερη οργάνωση 

και αναβάθμιση του δομημένου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό αναπτυξιακές και θεσμικές δεσμεύσεις περιορίζουν 

τις δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές. Ειδικότερα:

• Γεωργική γη, όπου υπάρχει δυνατότητα διαφύλαξης του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και η 

γεωργική γη έχει ιδιαίτερη αξία σαν αναπτυξιακός πόρος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται γη 

υψηλής παραγωγικότητας, αρδευόμενες εκτάσεις, περιοχές αναδασμού κ.ο.κ.

• Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, οι οποίοι έχουν καθοριστική συμβολή στην κοινωνική

ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες 

περιοχές, γεώτοποι, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους 

αυτούς έχουν ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας, ενώ για άλλους θα απαιτηθούν ρ

• Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων, πηγών και 

γενικότερα των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης.

• Παράκτιες περιοχές, για τις οποίες απαιτείται, όπου δεν υπάρχει, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, 

αλλά και η αντιμετώπισή τους με εξειδικευμένο σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των 

χρήσεων και η αποφυγή συγκρούσεων.

• Δάση-δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις , για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

για την προστασία του δασικού του

• Στρατιωτικές περιοχές, όπως το Ναυτικό Οχυρό Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη χρήσεων σε γειτονικές περιοχές.  

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμε

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, κεραίες κ.ο.κ.) 

Συγκρούσεις χρήσεων γης 

Οι συγκρούσεις χρήσεων γης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου 

ρύθμισης του χώρου ή/και στην μη εφαρμογή των κατευθύνσεων που δίνονται από αυτά και στην έξαρση της 

εκτός σχεδίου δόμηση. Επιπλέον, στην περίπτωση της περιοχής μελέτης η 

σε μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και οξύνει τις συγκρούσεις μεταξύ 

ασύμβατων χρήσεων γης. Ειδικότερα επισημαίνονται :

• Η ανάπτυξη ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων σε γεωργικές περιοχές στ

πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων. Ειδικότερα μεταξύ ΒΟΑΚ και οικιστικού ιστού της πόλης των 

Χανίων παρατηρείται έντονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τριτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων οικιστικής ανάπτυξης 

Στην περιοχή μελέτης οι αναπτυξιακές τάσεις επιβάλλουν την επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά 

αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων καθώς και την ορθολογικότερη οργάνωση 

και αναβάθμιση του δομημένου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό αναπτυξιακές και θεσμικές δεσμεύσεις περιορίζουν 

τητες οικιστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές. Ειδικότερα: 

Γεωργική γη, όπου υπάρχει δυνατότητα διαφύλαξης του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και η 

γεωργική γη έχει ιδιαίτερη αξία σαν αναπτυξιακός πόρος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται γη 

ς παραγωγικότητας, αρδευόμενες εκτάσεις, περιοχές αναδασμού κ.ο.κ. 

Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, οι οποίοι έχουν καθοριστική συμβολή στην κοινωνική

ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού 

. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες 

περιοχές, γεώτοποι, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους 

αυτούς έχουν ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας, ενώ για άλλους θα απαιτηθούν ρ

Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων, πηγών και 

γενικότερα των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης. 

Παράκτιες περιοχές, για τις οποίες απαιτείται, όπου δεν υπάρχει, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, 

και η αντιμετώπισή τους με εξειδικευμένο σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των 

χρήσεων και η αποφυγή συγκρούσεων. 

δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις , για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

για την προστασία του δασικού τους χαρακτήρα. 

Στρατιωτικές περιοχές, όπως το Ναυτικό Οχυρό Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη χρήσεων σε γειτονικές περιοχές.   

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμε

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρούσεις χρήσεων γης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου 

ρύθμισης του χώρου ή/και στην μη εφαρμογή των κατευθύνσεων που δίνονται από αυτά και στην έξαρση της 

εκτός σχεδίου δόμηση. Επιπλέον, στην περίπτωση της περιοχής μελέτης η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη οδηγεί 

σε μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και οξύνει τις συγκρούσεις μεταξύ 

ασύμβατων χρήσεων γης. Ειδικότερα επισημαίνονται : 

Η ανάπτυξη ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων σε γεωργικές περιοχές στην περιαστική ζώνη του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων. Ειδικότερα μεταξύ ΒΟΑΚ και οικιστικού ιστού της πόλης των 

Χανίων παρατηρείται έντονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τριτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και 
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υν την επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά 

αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων καθώς και την ορθολογικότερη οργάνωση 

και αναβάθμιση του δομημένου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό αναπτυξιακές και θεσμικές δεσμεύσεις περιορίζουν 

Γεωργική γη, όπου υπάρχει δυνατότητα διαφύλαξης του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και η 

γεωργική γη έχει ιδιαίτερη αξία σαν αναπτυξιακός πόρος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται γη 

 

Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, οι οποίοι έχουν καθοριστική συμβολή στην κοινωνική-οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού 

. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες 

περιοχές, γεώτοποι, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους 

αυτούς έχουν ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας, ενώ για άλλους θα απαιτηθούν ρυθμίσεις. 

Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων, πηγών και 

Παράκτιες περιοχές, για τις οποίες απαιτείται, όπου δεν υπάρχει, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, 

και η αντιμετώπισή τους με εξειδικευμένο σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των 

δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις , για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

Στρατιωτικές περιοχές, όπως το Ναυτικό Οχυρό Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που 

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμενων 

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρούσεις χρήσεων γης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου 

ρύθμισης του χώρου ή/και στην μη εφαρμογή των κατευθύνσεων που δίνονται από αυτά και στην έξαρση της 

μεγάλη οικιστική ανάπτυξη οδηγεί 

σε μείωση των διαθέσιμων εκτάσεων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και οξύνει τις συγκρούσεις μεταξύ 

ην περιαστική ζώνη του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων. Ειδικότερα μεταξύ ΒΟΑΚ και οικιστικού ιστού της πόλης των 

Χανίων παρατηρείται έντονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τριτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και 
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κατοικίας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται κα

γεωργικές εκτάσεις  κατά μήκος των οδικών αξόνων σύνδεσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων

Σούδας με τους περιαστικούς οικισμούς. 

• Η ανάπτυξη ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων (αποθήκες, χονδρεμπ

περιοχές αναδασμού που διασπά και περιορίζει τη διαθεσιμότητα παραγωγικής γεωργικής γης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον άξονα της επαρχιακής οδού 27 Χανίων 

• Η χωροθέτηση κοινωνικών υποδομών εκτός οικισμών μέσα σε γεω

σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α. λόγω αδυναμίας ένταξής τους σε θεσμοθετημένους οικιστικούς 

υποδοχείς.  

• Η ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

Νεροκούρου και Μουρνιών, όπου υπάρχουν και αναδασωτέες εκτάσεις, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της  φυσικής βλάστησης των δασών και των δασικών εκτάσεων και την πρόκληση όχλησης στους 

οικισμούς. 

• Η λειτουργία νεκροταφείων σε μικρή απόσταση ή ακόμα και μέσα σε οικισμούς, όπως συμ

Νεροκούρο  

• Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη με φυσική βλάστηση, ανατολικά της πόλης 

των Χανίων, προς τις Δ.Ε. Σούδας και Ακρωτηρίου.

• Η σταδιακή μετατροπή του ΒΙΟΠΑ Χανίων από σύγχρονη υποδομή εγκατάστασης μεταποιητικών 

επιχειρήσεων σε ένα αναβαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες προβολής των προϊόντων, σε 

υποβαθμισμένο χώρο αποθηκευτικών χώρων είναι ασύμβατη με το σκοπό δημιουργίας του και με τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμα σε αυτό.

• Η ανάπτυξη χρήσεων γης ασύμβατων με τον χαρακτήρα του προστατευόμενου χώρου, εντός των 

θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων Νεροκούρου και Απτέρας. 

• Η ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης, όπως μεταποίηση και χονδρεμπόριο, με το χαρακτήρα της Ειδικής 

Ζώνης Διατήρησης «Λίμνη Αγυιάς 

• Η ύπαρξη ασύμβατων με οικιστική ανάπτυξη χρήσεων, όπως ζώνες αρχαιολογικών χώρων, 

απαγορευμένες στρατιωτικές περιοχές, αναδασωτέες εκτάσεις, μέσα στις ευρύτερες περιοχές αναζήτησης

για ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ που καθορίστηκαν από τον υπερκείμενο νομαρχιακού επιπέδου σχεδιασμό.

• Δόμηση πάνω σε ρέματα 

Προβλήματα φυσικής καταλληλότητας

Οι προβλεπόμενες ακαταλληλότητες για δόμηση από τη γεωλογική αναγνώριση θα περιληφθούν στην 

τελική πρόταση. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

κατοικίας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και νοτίως του ΒΟΑΚ στο παράπλευρο οδικό δίκτυο αλλά και σε 

γεωργικές εκτάσεις  κατά μήκος των οδικών αξόνων σύνδεσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων

Σούδας με τους περιαστικούς οικισμούς.  

Η ανάπτυξη ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων (αποθήκες, χονδρεμπόριο, συνεργεία, βιοτεχνίες κ.α.) σε 

περιοχές αναδασμού που διασπά και περιορίζει τη διαθεσιμότητα παραγωγικής γεωργικής γης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον άξονα της επαρχιακής οδού 27 Χανίων – Ομαλού. 

Η χωροθέτηση κοινωνικών υποδομών εκτός οικισμών μέσα σε γεωργική γη, κυρίως νότια του ΒΟΑΚ, όπως 

σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α. λόγω αδυναμίας ένταξής τους σε θεσμοθετημένους οικιστικούς 

Η ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

ών, όπου υπάρχουν και αναδασωτέες εκτάσεις, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της  φυσικής βλάστησης των δασών και των δασικών εκτάσεων και την πρόκληση όχλησης στους 

Η λειτουργία νεκροταφείων σε μικρή απόσταση ή ακόμα και μέσα σε οικισμούς, όπως συμ

Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη με φυσική βλάστηση, ανατολικά της πόλης 

των Χανίων, προς τις Δ.Ε. Σούδας και Ακρωτηρίου. 

Η σταδιακή μετατροπή του ΒΙΟΠΑ Χανίων από σύγχρονη υποδομή εγκατάστασης μεταποιητικών 

χειρήσεων σε ένα αναβαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες προβολής των προϊόντων, σε 

υποβαθμισμένο χώρο αποθηκευτικών χώρων είναι ασύμβατη με το σκοπό δημιουργίας του και με τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμα σε αυτό. 

χρήσεων γης ασύμβατων με τον χαρακτήρα του προστατευόμενου χώρου, εντός των 

θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων Νεροκούρου και Απτέρας. 

Η ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης, όπως μεταποίηση και χονδρεμπόριο, με το χαρακτήρα της Ειδικής 

ιατήρησης «Λίμνη Αγυιάς – Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φάσα» 

Η ύπαρξη ασύμβατων με οικιστική ανάπτυξη χρήσεων, όπως ζώνες αρχαιολογικών χώρων, 

απαγορευμένες στρατιωτικές περιοχές, αναδασωτέες εκτάσεις, μέσα στις ευρύτερες περιοχές αναζήτησης

για ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ που καθορίστηκαν από τον υπερκείμενο νομαρχιακού επιπέδου σχεδιασμό.

Προβλήματα φυσικής καταλληλότητας 

Οι προβλεπόμενες ακαταλληλότητες για δόμηση από τη γεωλογική αναγνώριση θα περιληφθούν στην 
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ι νοτίως του ΒΟΑΚ στο παράπλευρο οδικό δίκτυο αλλά και σε 

γεωργικές εκτάσεις  κατά μήκος των οδικών αξόνων σύνδεσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων-

όριο, συνεργεία, βιοτεχνίες κ.α.) σε 

περιοχές αναδασμού που διασπά και περιορίζει τη διαθεσιμότητα παραγωγικής γεωργικής γης, με ιδιαίτερη 

ργική γη, κυρίως νότια του ΒΟΑΚ, όπως 

σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α. λόγω αδυναμίας ένταξής τους σε θεσμοθετημένους οικιστικούς 

Η ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

ών, όπου υπάρχουν και αναδασωτέες εκτάσεις, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της  φυσικής βλάστησης των δασών και των δασικών εκτάσεων και την πρόκληση όχλησης στους 

Η λειτουργία νεκροταφείων σε μικρή απόσταση ή ακόμα και μέσα σε οικισμούς, όπως συμβαίνει στο 

Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη με φυσική βλάστηση, ανατολικά της πόλης 

Η σταδιακή μετατροπή του ΒΙΟΠΑ Χανίων από σύγχρονη υποδομή εγκατάστασης μεταποιητικών 

χειρήσεων σε ένα αναβαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες προβολής των προϊόντων, σε 

υποβαθμισμένο χώρο αποθηκευτικών χώρων είναι ασύμβατη με το σκοπό δημιουργίας του και με τις 

χρήσεων γης ασύμβατων με τον χαρακτήρα του προστατευόμενου χώρου, εντός των 

θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων Νεροκούρου και Απτέρας.  

Η ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης, όπως μεταποίηση και χονδρεμπόριο, με το χαρακτήρα της Ειδικής 

Κοιλάδα Φάσα»  

Η ύπαρξη ασύμβατων με οικιστική ανάπτυξη χρήσεων, όπως ζώνες αρχαιολογικών χώρων, 

απαγορευμένες στρατιωτικές περιοχές, αναδασωτέες εκτάσεις, μέσα στις ευρύτερες περιοχές αναζήτησης 

για ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ που καθορίστηκαν από τον υπερκείμενο νομαρχιακού επιπέδου σχεδιασμό. 

Οι προβλεπόμενες ακαταλληλότητες για δόμηση από τη γεωλογική αναγνώριση θα περιληφθούν στην 
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Α.5.2.2. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων

Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματός του. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα 

και αξιόλογο πολιτιστικό/ ιστορικό περιβάλλον που χρήζουν προστασίας, ενώ συνιστούν βασικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του 

Δήμου Χανίων.  

Συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και αξιόλογο φ

εκτιμάται ότι είναι ανεπαρκές το θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς προστασίας του. Ειδικότερα

περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. Α.3 στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα από τέσσερις (4) περιοχές 

ενταγμένες στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Λευ

Λίμνη Αγυιάς σε συνδυασμό με τον Πλατανιά, το Ρέμα και την εκβολή του Κερίτη και την κοιλάδα Φάσα) από 

τις οποίες όμως μόνο για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς & Λευκών Ορέων υπάρχει σχέδιο και Φορέας Δ

του. Το Θέρισο και τα Άπτερα είναι χαρακτηρισμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το ρέμα Πέρα Σούδας 

και η εκβολή του, η κοιλάδα και η εκβολή του Κοίλιαρη

Corine. Διασφαλίζοντας μέσα από κανονιστικούς περιορισμούς, την αειφορία των περιβαλλοντικών πόρων 

εκτιμάται ότι, επιφέρουν οφέλη στην τοπική οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, και ειδικότερα στο 

πλαίσιο της επιδίωξης εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρι

δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, κ.ά.). 

Η περιοχή μελέτης διαθέτει επίσης δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, παραποτάμιες και παραλίμνιες 

περιοχές καθώς και παράκτιο μέτωπο με τρεις (3) παρακολουθούμεν

ακτές. Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής δεν είναι ορισμένες με πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθετημένες με 

σαφήνεια και ακρίβεια, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και εκτός των δασών που βρίσκονται εντός των ορίων 

περιοχών του δικτύου «ΦΥΣΗ2000». Πρόκειται, βέβαια, για πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο της χώρας 

και που στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης δασικού κτηματολογίου. Φαινόμενα 

παράνομης αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασικών εκτάσεων, είναι συνήθ

αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική τους προστασία και 

αναβάθμιση. Η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των δασικών περιοχών και η κατά προτεραιότητα 

αναδάσωση των κηρυγμένων αναδασω

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Εκτός της ακριβούς οριοθέτησης των 

φυσικών αυτών εκτάσεων, σημαντική θα ήταν και η ανάπτυξη ενός ο

παρακολούθησης και προστασίας των 

αισθητική αναβάθμισή τους, με πιθανό 

υποπροϊόντων του δάσους.  
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Αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων 

Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματός του. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα 

στικό/ ιστορικό περιβάλλον που χρήζουν προστασίας, ενώ συνιστούν βασικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του 

Συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και αξιόλογο φ

ότι είναι ανεπαρκές το θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς προστασίας του. Ειδικότερα

περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. Α.3 στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα από τέσσερις (4) περιοχές 

ενταγμένες στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, Φαράγγι Θερίσου, Λίμνη Αγυιάς και 

Λίμνη Αγυιάς σε συνδυασμό με τον Πλατανιά, το Ρέμα και την εκβολή του Κερίτη και την κοιλάδα Φάσα) από 

τις οποίες όμως μόνο για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς & Λευκών Ορέων υπάρχει σχέδιο και Φορέας Δ

του. Το Θέρισο και τα Άπτερα είναι χαρακτηρισμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το ρέμα Πέρα Σούδας 

η κοιλάδα και η εκβολή του Κοίλιαρη, το φαράγγι Θερίσου και τα Λευκά Όρη είναι Βιότοποι 

κανονιστικούς περιορισμούς, την αειφορία των περιβαλλοντικών πόρων 

εκτιμάται ότι, επιφέρουν οφέλη στην τοπική οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, και ειδικότερα στο 

πλαίσιο της επιδίωξης εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρι

δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, κ.ά.). 

Η περιοχή μελέτης διαθέτει επίσης δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, παραποτάμιες και παραλίμνιες 

περιοχές καθώς και παράκτιο μέτωπο με τρεις (3) παρακολουθούμενες από το ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ κολυμβητικές 

ακτές. Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής δεν είναι ορισμένες με πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθετημένες με 

σαφήνεια και ακρίβεια, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και εκτός των δασών που βρίσκονται εντός των ορίων 

κτύου «ΦΥΣΗ2000». Πρόκειται, βέβαια, για πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο της χώρας 

και που στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης δασικού κτηματολογίου. Φαινόμενα 

παράνομης αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασικών εκτάσεων, είναι συνήθη και στην περιοχή μελέτης, γι’ 

αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική τους προστασία και 

αναβάθμιση. Η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των δασικών περιοχών και η κατά προτεραιότητα 

αναδάσωση των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων αλλά 

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Εκτός της ακριβούς οριοθέτησης των 

φυσικών αυτών εκτάσεων, σημαντική θα ήταν και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

παρακολούθησης και προστασίας των δασικών περιοχών, με τη βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και 

με πιθανό εμπλουτισμό με αυτοφυή φυτά και αξιοποίηση των προϊόντων και 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 84 από 91 

Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματός του. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα 

στικό/ ιστορικό περιβάλλον που χρήζουν προστασίας, ενώ συνιστούν βασικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του 

Συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και αξιόλογο φυσικό απόθεμα, όμως 

ότι είναι ανεπαρκές το θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς προστασίας του. Ειδικότερα, όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. Α.3 στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα από τέσσερις (4) περιοχές 

κά Όρη και παράκτια ζώνη, Φαράγγι Θερίσου, Λίμνη Αγυιάς και 

Λίμνη Αγυιάς σε συνδυασμό με τον Πλατανιά, το Ρέμα και την εκβολή του Κερίτη και την κοιλάδα Φάσα) από 

τις οποίες όμως μόνο για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς & Λευκών Ορέων υπάρχει σχέδιο και Φορέας Διαχείρισής 

του. Το Θέρισο και τα Άπτερα είναι χαρακτηρισμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το ρέμα Πέρα Σούδας 

το φαράγγι Θερίσου και τα Λευκά Όρη είναι Βιότοποι 

κανονιστικούς περιορισμούς, την αειφορία των περιβαλλοντικών πόρων 

εκτιμάται ότι, επιφέρουν οφέλη στην τοπική οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, και ειδικότερα στο 

πλαίσιο της επιδίωξης εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρικές 

δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, κ.ά.).  

Η περιοχή μελέτης διαθέτει επίσης δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, παραποτάμιες και παραλίμνιες 

ες από το ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ κολυμβητικές 

ακτές. Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής δεν είναι ορισμένες με πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθετημένες με 

σαφήνεια και ακρίβεια, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και εκτός των δασών που βρίσκονται εντός των ορίων 

κτύου «ΦΥΣΗ2000». Πρόκειται, βέβαια, για πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο της χώρας 

και που στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης δασικού κτηματολογίου. Φαινόμενα 

η και στην περιοχή μελέτης, γι’ 

αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική τους προστασία και 

αναβάθμιση. Η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των δασικών περιοχών και η κατά προτεραιότητα 

τέων εκτάσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων αλλά 

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Εκτός της ακριβούς οριοθέτησης των 

 συστήματος διαχείρισης-

βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και την 

αξιοποίηση των προϊόντων και 
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Όσον αφορά τα ρέματα, επικυρωμένες οριοθετήσεις και έργα διευθέτησης υπάρχουν σε λίγες 

περιπτώσεις, ενώ χαρακτηρίζονται γενικά ως καλής ποιότητας ύδατα δεδομένου και ότι υπάρχουν 

ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων και των αστικών λυμάτων στην υπό μελέτη περιοχή. 

Ακριβή στοιχεία για την ποιότητα, την επάρκεια, τις πιέσεις και την κατάσταση των υδάτινων συστημάτων δεν 

υπάρχουν δεδομένου ότι δεν έχει εκπονηθεί έως σήμερα το σχετικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Θέτοντας ως στόχο την 

και των παραρεμάτιων περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους, των 

χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο χώρων πρασίνου 

και διαδρομών με την κατά το δυνατό ενοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, των ακτών και του 

ορεινού όγκου. Σε ότι αφορά την ποιότητα

παράκτιους υδροφορείς, όπου παρατηρείται

κυρίως από το βαθμό εκμετάλλευσης

Το παράκτιο μέτωπο έχει μεγάλη περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική 

σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό πόλο έλξης των τουριστών αλλά και των μόνιμων κατοίκων. Στις 

παράκτιες ζώνες απαντάται μεγάλος αριθμός οικοσυστημάτων, που απ

στη στεριά και τη θάλασσα και είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη ρύθμιση του 

κλίματος και την καταπολέμηση της διάβρωσης. Η οικολογική 

και εξαρτάται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την εποχιακή αύξηση του πληθυσμού, 

τη ρύπανση κάθε είδους, τις επιχωματώσεις κ.λπ. 

θαλάσσια περιοχή της Σούδας, για την οποία έως σήμερα δεν έχουν

ποιότητα των υδάτων των παρακολουθούμενων 

περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται εξαιρετική, για τις τετραετίες 2007

αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε

προβλεπομένων στην Οδ. 2006/7/ΕΚ και της συναξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών

περιοχή διαθέτει επίσης βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες μεταπ

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ να αφορούν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό, την παραγωγή αερίων 

βιομηχανικής χρήσης, την επεξεργασία όλων των προϊόντων της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, 

πυρηνελαίου και σαπουνιού, την παραγωγή έτοιμου σκυροδέ

παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και την παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση 

χυμών. Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή ρύπανση

(ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος). Ο έλεγχος και η συμμόρφωση των μονάδων με τους περιβαλλοντικούς όρους 

που έχουν συνταχθεί κατά τις εκάστοτε περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις, 

ιδιοκτητών των μονάδων. 
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επικυρωμένες οριοθετήσεις και έργα διευθέτησης υπάρχουν σε λίγες 

περιπτώσεις, ενώ χαρακτηρίζονται γενικά ως καλής ποιότητας ύδατα δεδομένου και ότι υπάρχουν 

ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων και των αστικών λυμάτων στην υπό μελέτη περιοχή. 

κριβή στοιχεία για την ποιότητα, την επάρκεια, τις πιέσεις και την κατάσταση των υδάτινων συστημάτων δεν 

υπάρχουν δεδομένου ότι δεν έχει εκπονηθεί έως σήμερα το σχετικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Θέτοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων 

και των παραρεμάτιων περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους, των 

χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο χώρων πρασίνου 

ομών με την κατά το δυνατό ενοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, των ακτών και του 

ποιότητα των υπόγειων νερών, προβλήματα ποιότητας

παρατηρείται υφαλμύριση των νερών. Ο βαθμός 

εκμετάλλευσης των υπόγειων νερών.  

Το παράκτιο μέτωπο έχει μεγάλη περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική 

σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό πόλο έλξης των τουριστών αλλά και των μόνιμων κατοίκων. Στις 

παράκτιες ζώνες απαντάται μεγάλος αριθμός οικοσυστημάτων, που αποτελούν προστατευτική ζώνη ανάμεσα 

στη στεριά και τη θάλασσα και είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη ρύθμιση του 

κλίματος και την καταπολέμηση της διάβρωσης. Η οικολογική ισορροπία της ακτής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την εποχιακή αύξηση του πληθυσμού, 

τη ρύπανση κάθε είδους, τις επιχωματώσεις κ.λπ. Μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Κρήτης, είναι η 

θαλάσσια περιοχή της Σούδας, για την οποία έως σήμερα δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες απορρύπανσή της. 

παρακολουθούμενων ακτών κολύμβησης που βρίσκονται εντός των ορίων της 

περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται εξαιρετική, για τις τετραετίες 2007-2010 και 2008

τοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,

προβλεπομένων στην Οδ. 2006/7/ΕΚ και της συναξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών

περιοχή διαθέτει επίσης βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες μεταπ

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ να αφορούν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό, την παραγωγή αερίων 

βιομηχανικής χρήσης, την επεξεργασία όλων των προϊόντων της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, 

πυρηνελαίου και σαπουνιού, την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντοκονιών και υποστρωμάτων, την 

παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και την παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση 

χυμών. Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

μικρότερη δυνατή ρύπανση των επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος 

Ο έλεγχος και η συμμόρφωση των μονάδων με τους περιβαλλοντικούς όρους 

που έχουν συνταχθεί κατά τις εκάστοτε περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις, αποτελ
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επικυρωμένες οριοθετήσεις και έργα διευθέτησης υπάρχουν σε λίγες 

περιπτώσεις, ενώ χαρακτηρίζονται γενικά ως καλής ποιότητας ύδατα δεδομένου και ότι υπάρχουν 

ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων και των αστικών λυμάτων στην υπό μελέτη περιοχή. 

κριβή στοιχεία για την ποιότητα, την επάρκεια, τις πιέσεις και την κατάσταση των υδάτινων συστημάτων δεν 

υπάρχουν δεδομένου ότι δεν έχει εκπονηθεί έως σήμερα το σχετικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων του 

ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων 

και των παραρεμάτιων περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους, των 

χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο χώρων πρασίνου 

ομών με την κατά το δυνατό ενοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, των ακτών και του 

ποιότητας εμφανίζονται σε 

 υφαλμύρισης εξαρτάται 

Το παράκτιο μέτωπο έχει μεγάλη περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική 

σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό πόλο έλξης των τουριστών αλλά και των μόνιμων κατοίκων. Στις 

οτελούν προστατευτική ζώνη ανάμεσα 

στη στεριά και τη θάλασσα και είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη ρύθμιση του 

ισορροπία της ακτής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την εποχιακή αύξηση του πληθυσμού, 

Μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Κρήτης, είναι η 

εκπονηθεί μελέτες απορρύπανσή της. Η 

ακτών κολύμβησης που βρίσκονται εντός των ορίων της 

2010 και 2008-2011, σύμφωνα με την 

από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., βάσει των 

προβλεπομένων στην Οδ. 2006/7/ΕΚ και της συναξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών. Η 

περιοχή διαθέτει επίσης βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες μεταποιητικές 

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ να αφορούν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό, την παραγωγή αερίων 

βιομηχανικής χρήσης, την επεξεργασία όλων των προϊόντων της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, 

ματος, τσιμεντοκονιών και υποστρωμάτων, την 

παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και την παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση 

χυμών. Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

των επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος 

Ο έλεγχος και η συμμόρφωση των μονάδων με τους περιβαλλοντικούς όρους 

αποτελεί υποχρέωση των 
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Οι μελετώμενες Δημοτικές Ενότητες διαθέτουν πληθώρα κηρυγμένων και μη αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και περιοχές με αρχαιολογικά ευρήματα που τις καθιστούν αξιόλογα 

τοπία. Η συνήθης τροχοπέδη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μιας περιοχής, είναι το γεγονός ότι σε πολλές από 

τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ίχνη αρχαιολογικών ευρημάτων δεν υπάρχουν καθορισμένες ζώνες 

προστασίας με θεσμοθετημένους όρους και περιορισμούς καθώς και ότι σε κη

χώρους δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι επιτρεπόμενες χρήσεις όπως για παράδειγμα στη ζώνη Β της πόλης των 

Χανίων. Συναντώνται, επίσης, ιστορικές συνοικίες, που αποτελούν τοπία με μοναδικό ιστορικό και πολιτισμικό 

χαρακτήρα, όπως είναι τα Ταμπακαριά και η Σπλάντζια στην πόλη των Χανίων και τα Μετόχια που είναι 

διάσπαρτα σε όλη την περιοχή μελέτης και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης που τελικώς να διασφαλίζει

διατήρηση - ανάδειξή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που επέδειξε ο Δήμο

τουριστική του ανάπτυξη επισημαίνουμε ως συμπέρασμα ότι 

ατέλειωτο – ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό απόθεμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποδώσει, όχι μόνο 

χωρίς να ενοχλεί, αλλά και σεβόμενο τις σταθερές αξίες της αειφορίας, της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής 

προστασίας, και άλλες. Η τουριστική αναβάθμιση των Χανιών πρέπει να αναζητήσει την καθιέρωση νέων 

μορφών τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσο

περιβάλλον, την οικονομία και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. 

προστατευόμενα οικοσυστήματα – φυσικά τοπία της περιοχής μελέτης, αλλά και τα μη προστατευόμενα, 

συνδυασμό με τους πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους αυτής, 

ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουριστικής δραστηριότητας, αναψυχής και πολιτισμού (παρατηρητήρια 

φύσης, φυσιολατρικές – πολιτιστικές 

υπαίθρου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έρευνας που προάγουν την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και συντελούν στην παραπέρα προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος, κ.ά.). 

Οι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης του ανενεργού 

Χανίων, πρέπει να στοχεύουν στα κάτωθι 

� Να αποκατασταθούν τα ανενεργά λατομεία, αλλά να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις παράλληλης 

λειτουργίας κερδοφόρων χρήσεων, που θα συμ

στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο. 

� Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

εντατικοποιηθεί η προστασία των πυρήνων 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά 

διατήρηση τους σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οι μελετώμενες Δημοτικές Ενότητες διαθέτουν πληθώρα κηρυγμένων και μη αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και περιοχές με αρχαιολογικά ευρήματα που τις καθιστούν αξιόλογα 

τροχοπέδη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μιας περιοχής, είναι το γεγονός ότι σε πολλές από 

τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ίχνη αρχαιολογικών ευρημάτων δεν υπάρχουν καθορισμένες ζώνες 

προστασίας με θεσμοθετημένους όρους και περιορισμούς καθώς και ότι σε κηρυγμένους  αρχαιολογικούς 

χώρους δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι επιτρεπόμενες χρήσεις όπως για παράδειγμα στη ζώνη Β της πόλης των 

Χανίων. Συναντώνται, επίσης, ιστορικές συνοικίες, που αποτελούν τοπία με μοναδικό ιστορικό και πολιτισμικό 

α Ταμπακαριά και η Σπλάντζια στην πόλη των Χανίων και τα Μετόχια που είναι 

διάσπαρτα σε όλη την περιοχή μελέτης και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης που τελικώς να διασφαλίζει

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που επέδειξε ο Δήμος Χανιών την τελευταία δεκαετία και την έντονη 

τουριστική του ανάπτυξη επισημαίνουμε ως συμπέρασμα ότι στο Δήμο Χανίων υπάρχει ένα 

ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό απόθεμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποδώσει, όχι μόνο 

νοχλεί, αλλά και σεβόμενο τις σταθερές αξίες της αειφορίας, της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής 

Η τουριστική αναβάθμιση των Χανιών πρέπει να αναζητήσει την καθιέρωση νέων 

μορφών τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μία ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο 

περιβάλλον, την οικονομία και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. 

φυσικά τοπία της περιοχής μελέτης, αλλά και τα μη προστατευόμενα, 

τικούς και ιστορικούς πόρους αυτής, εκτιμάται ότι, μπορεί να αποτελέσουν πεδίο 

ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουριστικής δραστηριότητας, αναψυχής και πολιτισμού (παρατηρητήρια 

πολιτιστικές διαδρομές, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, αθ

υπαίθρου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έρευνας που προάγουν την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και συντελούν στην παραπέρα προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

τότητες ανάπτυξης του ανενεργού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού 

πρέπει να στοχεύουν στα κάτωθι : 

Να αποκατασταθούν τα ανενεργά λατομεία, αλλά να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις παράλληλης 

λειτουργίας κερδοφόρων χρήσεων, που θα συμβάλλουν στην πραγματική αποκατάσταση του τοπίου και 

Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

των πυρήνων τους αλλά θα προταθούν και νέες χρήσεις 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά 

διατήρηση τους σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον. 
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Οι μελετώμενες Δημοτικές Ενότητες διαθέτουν πληθώρα κηρυγμένων και μη αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και περιοχές με αρχαιολογικά ευρήματα που τις καθιστούν αξιόλογα 

τροχοπέδη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μιας περιοχής, είναι το γεγονός ότι σε πολλές από 

τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ίχνη αρχαιολογικών ευρημάτων δεν υπάρχουν καθορισμένες ζώνες 

ρυγμένους  αρχαιολογικούς 

χώρους δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι επιτρεπόμενες χρήσεις όπως για παράδειγμα στη ζώνη Β της πόλης των 

Χανίων. Συναντώνται, επίσης, ιστορικές συνοικίες, που αποτελούν τοπία με μοναδικό ιστορικό και πολιτισμικό 

α Ταμπακαριά και η Σπλάντζια στην πόλη των Χανίων και τα Μετόχια που είναι 

διάσπαρτα σε όλη την περιοχή μελέτης και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης που τελικώς να διασφαλίζει την 

ς Χανιών την τελευταία δεκαετία και την έντονη 

στο Δήμο Χανίων υπάρχει ένα – συγκριτικά 

ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό απόθεμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποδώσει, όχι μόνο 

νοχλεί, αλλά και σεβόμενο τις σταθερές αξίες της αειφορίας, της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής 

Η τουριστική αναβάθμιση των Χανιών πρέπει να αναζητήσει την καθιέρωση νέων 

υν μία ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο 

περιβάλλον, την οικονομία και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Τα αξιόλογα 

φυσικά τοπία της περιοχής μελέτης, αλλά και τα μη προστατευόμενα, σε 

εκτιμάται ότι, μπορεί να αποτελέσουν πεδίο 

ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουριστικής δραστηριότητας, αναψυχής και πολιτισμού (παρατηρητήρια 

διαδρομές, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, αθλητικές δραστηριότητες 

υπαίθρου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έρευνας που προάγουν την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και συντελούν στην παραπέρα προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος των 

Να αποκατασταθούν τα ανενεργά λατομεία, αλλά να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις παράλληλης 

βάλλουν στην πραγματική αποκατάσταση του τοπίου και 

Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

νέες χρήσεις στις περιμετρικές 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά και θα αποτρέπουν τη 
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� Να αναδειχθούν οι παράκτιες ζώνες, το θαλάσσιο μέτωπο, και οι υποθαλάσσιες περιοχές, με

συγκροτημένη και ιεραρχημένη διαδικασία, όπου θα δημι

� Να αναδειχθούν περαιτέρω οι βραχονησίδες 

και να προβληθεί η δυνατότητα ημερήσιας επίσκεψης στον Αρχαιολογικό

συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

� Να αναδειχθεί η λίμνη της Αγυιάς 

πρωτοβουλιών, με βασική αρχή 

παρόχθιων ζωνών. 

� Να αξιοποιηθούν τα σπήλαια, και 

μελέτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές

πόρο. 

 

Α.5.3.  Αξιολόγηση Προβλημάτων Πολεοδομική

Ποιότητας Ζωής 

Τα πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής 

εξέλιξης της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής χρήσεων, 

κυκλοφοριακά, και ποιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

χώρου.5 

α πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής εξέλιξης 

της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής 

κυκλοφοριακά, και ποιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

χώρου. 

• Το αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης των Χανίων

χαράξεων που του προσδίδει

ατονήσει στα μεταγενέστερα ρυμοτομικά των επεκτάσεων,

δεδομένα της ήδη διαμορφωμένης

εμφανίζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως, ακανόνιστες χαράξεις οδικού δικτύου, μικρά 

οικοδομικά τετράγωνα, στενούς δρόμους κ.λπ.

                                                
5  Ορισμένες παρατηρήσεις είναι κοινές ή παρεμφερείς

τόσο τον αστικό όσο και τον εξωαστικό χώρο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Να αναδειχθούν οι παράκτιες ζώνες, το θαλάσσιο μέτωπο, και οι υποθαλάσσιες περιοχές, με

συγκροτημένη και ιεραρχημένη διαδικασία, όπου θα δημιουργηθούν νέοι ελκυστικοί πόροι

οι βραχονησίδες του κόλπου της Σούδας (νησίδα Σούδας, Φρούριο Φορτέντζα) 

προβληθεί η δυνατότητα ημερήσιας επίσκεψης στον Αρχαιολογικό χώρο σε απόλυτη συμφωνία και 

συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. 

της Αγυιάς και το φαράγγι του Θερίσου, προς την κατεύθυνση 

βασική αρχή τη σωστή διαχείριση όχι μόνο του υδάτινου αποθέματος αλλά κ

τα σπήλαια, και οι γεωλογικές ιδιομορφίες που εντοπίζονται στο παρόν στάδιο της 

μελέτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, που μπορούν να αποτελέσουν 

Προβλημάτων Πολεοδομικής Δομής και Αστικής 

Τα πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής 

εξέλιξης της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής χρήσεων, 

ς εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

α πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής εξέλιξης 

της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής 

κυκλοφοριακά, και ποιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

σχέδιο της πόλης των Χανίων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό

χαράξεων που του προσδίδει σαφήνεια και λειτουργικότητα. Τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά

μεταγενέστερα ρυμοτομικά των επεκτάσεων, καθώς αυτά προσαρμόσθηκαν στα 

να της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης, με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, να 

εμφανίζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως, ακανόνιστες χαράξεις οδικού δικτύου, μικρά 

οικοδομικά τετράγωνα, στενούς δρόμους κ.λπ. 

παρεμφερείς με αντίστοιχες στο τμήμα Α.5.2. (που αφορά τη χωροταξική οργάνωση
χώρο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 87 από 91 

Να αναδειχθούν οι παράκτιες ζώνες, το θαλάσσιο μέτωπο, και οι υποθαλάσσιες περιοχές, με μια 

ουργηθούν νέοι ελκυστικοί πόροι. 

του κόλπου της Σούδας (νησίδα Σούδας, Φρούριο Φορτέντζα) 

χώρο σε απόλυτη συμφωνία και 

, προς την κατεύθυνση και αναπτυξιακών 

σωστή διαχείριση όχι μόνο του υδάτινου αποθέματος αλλά και των 

που εντοπίζονται στο παρόν στάδιο της 

έσουν τουριστικό πόλο και 

ς Δομής και Αστικής 

Τα πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής 

εξέλιξης της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής χρήσεων, 

ς εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

α πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογα του μεγέθους και της οικονομικής εξέλιξης 

της περιοχής, συνοψίζονται δε σε προβλήματα περιβάλλοντος, συγκρούσεων και αλλαγής χρήσεων, 

κυκλοφοριακά, και ποιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται 

συμπεράσματα από τη στοιχειοθέτηση των δομικών χαρακτηριστικών της λειτουργικής δομής του αστικού 

σημαντικό βαθμό σε έναν κάνναβο 

Τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν 

καθώς αυτά προσαρμόσθηκαν στα 

αρκετές περιπτώσεις, να 

εμφανίζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως, ακανόνιστες χαράξεις οδικού δικτύου, μικρά 

χωροταξική οργάνωση), επειδή αφορούν 
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• Σημαντικά τμήματα του εγκεκριμένου οικιστικού

ακόμη ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες 

αυτά εντοπίζονται συγκεκριμένα 

Κάρμυλος). Επίσης υπάρχει μεγά

δόμησης των οικισμών και δεν έχουν αποκτήσει 

την προστασία και βιώσιμη 

• Η συνολική πολεοδομική οργάνωση παραμέ

στο ιστορικό κέντρο των Χανίων. Το κέντρο αυτό 

κατευθύνσεις, στους άξονες προς Βαμβακόπουλο (έξοδος προς Κίσσαμο), Περιβόλια, Μουρνιές (έξοδος 

προς Δ.Ε. Ελ Βενιζέλου - ΒΟΑΚ) και προς Σούδα (έξοδος προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο). 

• Οι προαναφερθείσες γραμμικές προεκτάσεις των κεντρικών λειτουργιών 

άναρχη εικόνα, τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, επειδή συμβαίνουν χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό 

(στρατηγικό και τοπικό-αστικό). Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο στα εντός σχεδίου τμήματά τους 

όσο και στις εξωαστικές προεκτάσεις τους. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη συγκράτησης της εξάπλωσης 

των αστικών χρήσεων και παρέμβαση στις ήδη δομημένες περιοχές με στόχο τη βελτ

περιβαλλοντικών παραγόντων.

• Ο περιφερειακός δρόμος 

μηχανισμός αστικοποίησης των περί αυτών ζωνών.  Η τάση αυτή πρέπει να ενταχθεί σε ένα σαφές 

πλαίσιο σχεδιασμού, για να μην οδηγήσ

οργάνωσης του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

• Μεγάλος αριθμός πολεοδομικά αναγνωρισμένων οικισμών 9 από τους οποίους είναι μικρότεροι από 2 

Ηα.  

• Η «γενική κατοικία» περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 

αποτελεί μηχανισμό άτυπης διάχυσης των κεντρικών λειτουργιών στο σύνολο του οικιστικού ιστού, με 

αρνητικές συνέπειες τόσο στο δομή του κέντρου όσο και στις συνθήκες ζωής στις περιοχές κατοικίας. 

Ιδιάιτερα στην περιοχή μελέτης οι επιπτώσεις της γενικής κατοικίας εντοπίζονται στην ανάπτυξη 

τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και μείωση κυκλοφοριακής ικανότητας κατά μήκος του 

Κεντρικού Οδικού Δικτύου. Το γενικό πλαίσιο χρήσεων γης "γενική κατοικία" επιτρέπει την 

χρήσεων γης με τη μεγαλύτερη γαιοπρόσοδο και δεν στοιχειοθετεί μια πολιτική χρήσεων γης με 

κατευθυντήριους στόχους. 

• Στην περιοχή του παλαιού σχεδίου των Χανίων δεν έχει γίνει αναθεώρηση και 

χρήσεις γης, ώστε να εφαρμοστεί η πολ

• Η σταδιακή διάχυση - συγκέντρωση χρήσεων αναψυχής 

των ΠΕ 1, 2 και 4, πρέπει να ελεγχθεί αφού με την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα οι τάσεις 

υποχώρησης της κατοικίας θα ενταθούν.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σημαντικά τμήματα του εγκεκριμένου οικιστικού υποδοχέα δεν έχουν εξαντληθεί 

οι αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες. Στην πόλη των Χανίων, τα τμήματα 

συγκεκριμένα στις ΠΕ 6 (τμήμα της Χαλέπα) και ΠΕ 21 (Ν.Δ. Μόντε Βάρδια 

υπάρχει μεγάλος αριθμός περιαστικών οικισμών, που δομούνται με τα διατάγματα 

δόμησης των οικισμών και δεν έχουν αποκτήσει ρυμοτομικό σχέδιο, κάτι που 

την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Η συνολική πολεοδομική οργάνωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό μονοκεντρική

στο ιστορικό κέντρο των Χανίων. Το κέντρο αυτό εξαπλώνεται γραμμικά

κατευθύνσεις, στους άξονες προς Βαμβακόπουλο (έξοδος προς Κίσσαμο), Περιβόλια, Μουρνιές (έξοδος 

ΒΟΑΚ) και προς Σούδα (έξοδος προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο). 

Οι προαναφερθείσες γραμμικές προεκτάσεις των κεντρικών λειτουργιών 

, τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, επειδή συμβαίνουν χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό 

αστικό). Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο στα εντός σχεδίου τμήματά τους 

όσο και στις εξωαστικές προεκτάσεις τους. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη συγκράτησης της εξάπλωσης 

των αστικών χρήσεων και παρέμβαση στις ήδη δομημένες περιοχές με στόχο τη βελτ

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

περιφερειακός δρόμος ΒΟΑΚ και οι εσωτερικοί περιφερειακοί της πόλης

μηχανισμός αστικοποίησης των περί αυτών ζωνών.  Η τάση αυτή πρέπει να ενταχθεί σε ένα σαφές 

πλαίσιο σχεδιασμού, για να μην οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο μετασχηματισμό της βασικής πολεοδομικής 

οργάνωσης του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Μεγάλος αριθμός πολεοδομικά αναγνωρισμένων οικισμών 9 από τους οποίους είναι μικρότεροι από 2 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χρήσεων μη συμβατών με την κατοικία, και 

αποτελεί μηχανισμό άτυπης διάχυσης των κεντρικών λειτουργιών στο σύνολο του οικιστικού ιστού, με 

αρνητικές συνέπειες τόσο στο δομή του κέντρου όσο και στις συνθήκες ζωής στις περιοχές κατοικίας. 

χή μελέτης οι επιπτώσεις της γενικής κατοικίας εντοπίζονται στην ανάπτυξη 

τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και μείωση κυκλοφοριακής ικανότητας κατά μήκος του 

Κεντρικού Οδικού Δικτύου. Το γενικό πλαίσιο χρήσεων γης "γενική κατοικία" επιτρέπει την 

χρήσεων γης με τη μεγαλύτερη γαιοπρόσοδο και δεν στοιχειοθετεί μια πολιτική χρήσεων γης με 

Στην περιοχή του παλαιού σχεδίου των Χανίων δεν έχει γίνει αναθεώρηση και 

ώστε να εφαρμοστεί η πολεοδομική οργάνωση του ισχύοντος ΓΠΣ. 

συγκέντρωση χρήσεων αναψυχής - τουρισμού  

των ΠΕ 1, 2 και 4, πρέπει να ελεγχθεί αφού με την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα οι τάσεις 

υποχώρησης της κατοικίας θα ενταθούν. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 88 από 91 

υποδοχέα δεν έχουν εξαντληθεί καθώς δεν έχουν 

Στην πόλη των Χανίων, τα τμήματα 

στις ΠΕ 6 (τμήμα της Χαλέπα) και ΠΕ 21 (Ν.Δ. Μόντε Βάρδια - 

οικισμών, που δομούνται με τα διατάγματα 

που είναι αναγκαίο για 

μονοκεντρική, με ισχυρή εστίαση 

εξαπλώνεται γραμμικά προς τέσσερεις κυρίως 

κατευθύνσεις, στους άξονες προς Βαμβακόπουλο (έξοδος προς Κίσσαμο), Περιβόλια, Μουρνιές (έξοδος 

ΒΟΑΚ) και προς Σούδα (έξοδος προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο).  

Οι προαναφερθείσες γραμμικές προεκτάσεις των κεντρικών λειτουργιών αποκτούν σταδιακά 

, τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, επειδή συμβαίνουν χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό 

αστικό). Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο στα εντός σχεδίου τμήματά τους 

όσο και στις εξωαστικές προεκτάσεις τους. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη συγκράτησης της εξάπλωσης 

των αστικών χρήσεων και παρέμβαση στις ήδη δομημένες περιοχές με στόχο τη βελτίωση των 

ΒΟΑΚ και οι εσωτερικοί περιφερειακοί της πόλης θα λειτουργήσουν ως 

μηχανισμός αστικοποίησης των περί αυτών ζωνών.  Η τάση αυτή πρέπει να ενταχθεί σε ένα σαφές 

ει σε ανεξέλεγκτο μετασχηματισμό της βασικής πολεοδομικής 

Μεγάλος αριθμός πολεοδομικά αναγνωρισμένων οικισμών 9 από τους οποίους είναι μικρότεροι από 2 

χρήσεων μη συμβατών με την κατοικία, και 

αποτελεί μηχανισμό άτυπης διάχυσης των κεντρικών λειτουργιών στο σύνολο του οικιστικού ιστού, με 

αρνητικές συνέπειες τόσο στο δομή του κέντρου όσο και στις συνθήκες ζωής στις περιοχές κατοικίας. 

χή μελέτης οι επιπτώσεις της γενικής κατοικίας εντοπίζονται στην ανάπτυξη 

τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και μείωση κυκλοφοριακής ικανότητας κατά μήκος του 

Κεντρικού Οδικού Δικτύου. Το γενικό πλαίσιο χρήσεων γης "γενική κατοικία" επιτρέπει την επιβολή 

χρήσεων γης με τη μεγαλύτερη γαιοπρόσοδο και δεν στοιχειοθετεί μια πολιτική χρήσεων γης με 

Στην περιοχή του παλαιού σχεδίου των Χανίων δεν έχει γίνει αναθεώρηση και δεν έχουν καθοριστεί 

εοδομική οργάνωση του ισχύοντος ΓΠΣ.  

τουρισμού  στο παραλιακό μέτωπο 

των ΠΕ 1, 2 και 4, πρέπει να ελεγχθεί αφού με την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα οι τάσεις 
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• Η ύπαρξη βιομηχανικών-βιοτεχνιών υποδοχέων 

ΓΠΣ - μη πολεοδομικά ενεργοποιημένοι)  αποτελεί θετικό στοιχείο στην όλη χωρική οργάνωση. 

Ωστόσο, η παράλληλη ύπαρξη και εξωαστικών μη οργανωμένων φαινόμενων διάχυσης της 

μεταποίησης αλλά και του χονδρεμπορίου, υποβαθμίζουν (περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά) 

τις αντίστοιχες περιοχές αλλά και λειτουργούν υπονομευτικά προς τους οργανωμένους υποδοχείς. Μια 

νέα στρατηγική, με περαιτέρω ενίσχυση των οργανωμένων υποδοχέων (πο

διερεύνηση δημιουργίας νέων) και με δραστικό έλεγχο της διάσπαρτης, μη οργανωμένης χωροθέτησης 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την περαιτέρω επιδείνωση του 

προβλήματος. 

• Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου είναι μια υπερτοπική χρήση που δεν συνδιαλέγεται με τη πόλη, δεν 

είναι διαπερατό, αποτελεί αστικό κενό. Ήδη από το ισχύον ΓΠΣ έχει δοθεί κατεύθυνση για ανέγερση 

κτιρίου στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών στο Στρατόπεδο Μαρκοπούλου.

• Μεγάλη οικοδομική εκμετάλλευση παρατηρείται σε τμήμα της κεντρικής περιοχής των Χανίων (υψηλός 

συντελεστής δόμησης 2,6).  

• Η πόλη νότια συνορεύει με καλλιεργούμενη αρδευόμενη  πεδιάδα όπου οι επεκτάσεις θα πρέπει να 

είναι περιορισμένες, ανατολικά με λοφώδεις εκτ

ασύμβατες με αστικές χρήσεις υψηλής πυκνότητας και δυτικά με ήδη αστικοποιημένη περιοχή.

• Υπάρχει ανάγκη άμεσης κύρωσης των 

απαλλοτριώσεων)  ώστε να αποδοθούν στην πόλη οι 

το οδικό δίκτυο. Πρέπει άμεσα να διανοιχτούν οι προγραμματιζόμενοι δρόμοι, ώστε να μειωθούν οι 

διαμπερείς κινήσεις από το κέντρο της πόλης. 

• Χωροθέτηση μεγάλων ΚΧ και ΚΦ εγκαταστάσεων στον περιαστικό χώρο: πρέπε

δυνατότητες ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων εντός του αστικού ιστού ή στα όρια του. 

• Μεγάλος πλούτος ιστορικών κτισμάτων που δημιουργούν ιστορικά αναγνωρίσιμα σύνολα: τα κελύφη 

των περιοχών αυτών πρέπει να ενσωματωθούν χωρίς να μεταβάλλε

κατεύθυνση αυτή υπάρχει και στο ισχύον ΓΠΣ).

• Στο κεντρικό τμήμα της πόλης των Χανίων ΠΕ 1, 2, 3 και 4 σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρήθηκαν 

τουλάχιστον τα παρακάτω προβλήματα:

- συγκρούσεις χρήσεων γης,

- έλλειψη προστασίας και

στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής,

- εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δομημένου 

περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών στοιχείων, και

- προβλήματα στο α
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βιοτεχνιών υποδοχέων από το ισχύον προγραμματικό πλαίσιο (ισχύον 

μη πολεοδομικά ενεργοποιημένοι)  αποτελεί θετικό στοιχείο στην όλη χωρική οργάνωση. 

Ωστόσο, η παράλληλη ύπαρξη και εξωαστικών μη οργανωμένων φαινόμενων διάχυσης της 

οίησης αλλά και του χονδρεμπορίου, υποβαθμίζουν (περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά) 

τις αντίστοιχες περιοχές αλλά και λειτουργούν υπονομευτικά προς τους οργανωμένους υποδοχείς. Μια 

νέα στρατηγική, με περαιτέρω ενίσχυση των οργανωμένων υποδοχέων (πολεοδομική ενεργοποίηση, 

διερεύνηση δημιουργίας νέων) και με δραστικό έλεγχο της διάσπαρτης, μη οργανωμένης χωροθέτησης 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την περαιτέρω επιδείνωση του 

Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου είναι μια υπερτοπική χρήση που δεν συνδιαλέγεται με τη πόλη, δεν 

είναι διαπερατό, αποτελεί αστικό κενό. Ήδη από το ισχύον ΓΠΣ έχει δοθεί κατεύθυνση για ανέγερση 

κτιρίου στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών στο Στρατόπεδο Μαρκοπούλου. 

η οικοδομική εκμετάλλευση παρατηρείται σε τμήμα της κεντρικής περιοχής των Χανίων (υψηλός 

 

Η πόλη νότια συνορεύει με καλλιεργούμενη αρδευόμενη  πεδιάδα όπου οι επεκτάσεις θα πρέπει να 

είναι περιορισμένες, ανατολικά με λοφώδεις εκτάσεις και εκτάσεις με φυσική κάλυψη που είναι 

ασύμβατες με αστικές χρήσεις υψηλής πυκνότητας και δυτικά με ήδη αστικοποιημένη περιοχή.

Υπάρχει ανάγκη άμεσης κύρωσης των πράξεων εφαρμογής 

απαλλοτριώσεων)  ώστε να αποδοθούν στην πόλη οι χαρακτηρισμένοι ΚΧ και ΚΦ και να ολοκληρωθεί 

το οδικό δίκτυο. Πρέπει άμεσα να διανοιχτούν οι προγραμματιζόμενοι δρόμοι, ώστε να μειωθούν οι 

διαμπερείς κινήσεις από το κέντρο της πόλης.  

Χωροθέτηση μεγάλων ΚΧ και ΚΦ εγκαταστάσεων στον περιαστικό χώρο: πρέπε

δυνατότητες ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων εντός του αστικού ιστού ή στα όρια του. 

Μεγάλος πλούτος ιστορικών κτισμάτων που δημιουργούν ιστορικά αναγνωρίσιμα σύνολα: τα κελύφη 

των περιοχών αυτών πρέπει να ενσωματωθούν χωρίς να μεταβάλλεται η φυσιογνωμία της περιοχής (η 

κατεύθυνση αυτή υπάρχει και στο ισχύον ΓΠΣ). 

Στο κεντρικό τμήμα της πόλης των Χανίων ΠΕ 1, 2, 3 και 4 σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρήθηκαν 

τουλάχιστον τα παρακάτω προβλήματα: 

συγκρούσεις χρήσεων γης, 

έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και αρχαιολογικών και πολιτισμικών 

στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής, 

εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δομημένου 

περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών στοιχείων, και 

προβλήματα στο απόθεμα κατοικιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 89 από 91 

από το ισχύον προγραμματικό πλαίσιο (ισχύον 

μη πολεοδομικά ενεργοποιημένοι)  αποτελεί θετικό στοιχείο στην όλη χωρική οργάνωση. 

Ωστόσο, η παράλληλη ύπαρξη και εξωαστικών μη οργανωμένων φαινόμενων διάχυσης της 

οίησης αλλά και του χονδρεμπορίου, υποβαθμίζουν (περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά) 

τις αντίστοιχες περιοχές αλλά και λειτουργούν υπονομευτικά προς τους οργανωμένους υποδοχείς. Μια 

λεοδομική ενεργοποίηση, 

διερεύνηση δημιουργίας νέων) και με δραστικό έλεγχο της διάσπαρτης, μη οργανωμένης χωροθέτησης 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την περαιτέρω επιδείνωση του 

Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου είναι μια υπερτοπική χρήση που δεν συνδιαλέγεται με τη πόλη, δεν 

είναι διαπερατό, αποτελεί αστικό κενό. Ήδη από το ισχύον ΓΠΣ έχει δοθεί κατεύθυνση για ανέγερση 

η οικοδομική εκμετάλλευση παρατηρείται σε τμήμα της κεντρικής περιοχής των Χανίων (υψηλός 

Η πόλη νότια συνορεύει με καλλιεργούμενη αρδευόμενη  πεδιάδα όπου οι επεκτάσεις θα πρέπει να 

άσεις και εκτάσεις με φυσική κάλυψη που είναι 

ασύμβατες με αστικές χρήσεις υψηλής πυκνότητας και δυτικά με ήδη αστικοποιημένη περιοχή. 

πράξεων εφαρμογής (εφαρμογή, συντέλεση 

χαρακτηρισμένοι ΚΧ και ΚΦ και να ολοκληρωθεί 

το οδικό δίκτυο. Πρέπει άμεσα να διανοιχτούν οι προγραμματιζόμενοι δρόμοι, ώστε να μειωθούν οι 

Χωροθέτηση μεγάλων ΚΧ και ΚΦ εγκαταστάσεων στον περιαστικό χώρο: πρέπει να εξαντλούνται οι 

δυνατότητες ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων εντός του αστικού ιστού ή στα όρια του.  

Μεγάλος πλούτος ιστορικών κτισμάτων που δημιουργούν ιστορικά αναγνωρίσιμα σύνολα: τα κελύφη 

ται η φυσιογνωμία της περιοχής (η 

Στο κεντρικό τμήμα της πόλης των Χανίων ΠΕ 1, 2, 3 και 4 σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρήθηκαν 

ανάδειξης των ιστορικών και αρχαιολογικών και πολιτισμικών 

εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δομημένου 
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Τα παραπάνω αποτελούν και κατηγορίες προβλημάτων για να χαρακτηριστεί η κεντρική περιοχή ως 

περιοχή ανάπλασης βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2508/97.

• Ο ισχύων προγραμματισμός της πόλης (ισχύον ΓΠΣ) δεν εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ 

αρκετές από τις κατευθύνσεις του είναι ακόμη ζωτικής σημασίας για την οργάνωση της πόλης 

(περιφερειακό οδικό δίκτυο, αστική χρήση στο στρατόπεδο Μαρκόπουλου, πολυκεντ

επανάχρηση αξιόλογου κτιριακού αποθέματος, προστασία περιαστικού χώρου κλπ.). 

 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων των τεχνικών υποδομών, ισχύουν τα εξής.

• Η αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ευρωπαϊκού, εθνικού και 

περιφερειακού επιπέδου, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκαν σταδιακά (τόσο στην τρέχουσα όσο 

και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο) και προγραμματίζονται σημαντικά έργα εντός του Δ. 

Χανίων. Ωστόσο μέχρι σήμερα εντοπίζονται ελλείψεις σε επίπεδο μελετών

μεταξύ των οποίων και το τμήμα από Α/Κ Σούδας έως και το ανατολικό όριο του Δ. Χανίων εντός της 

περιοχής μελέτης, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του να είναι 

αναντίστοιχα με την ιεράρχησή του.

• Διαπιστώνονται ότι από την θεσμοθέτηση του ισχύοντος ΓΠΣ ως σήμερα ενισχύθηκαν τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα των κεντρικών περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων και 

Σούδας. Οι προτάσεις κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης του ισχύοντος ΓΠΣ που δεν υλοποιήθηκαν 

εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρες. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει υλοποίηση των 

περιμετρικών ημιδακτυλίων, αλλά και η αναδιοργάνωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, 

σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφορών.

• Η αναβάθμιση το ρόλου και των λειτουργιών των βασικών συγκοινωνιακών πυλών (Αεροδρόμιο, 

Λιμάνι) ως προς τις τουριστικές ροές, προϋποθέτει παράλληλα και την αναβάθμιση των οδικών τους 

συνδέσεων με την πόλη των Χανίων και τον Β.Ο.Α.Κ.

• Αναφορικά με τις λοιπές τεχνικές υποδομές και δίκτυα, οι εντοπισμένες ανάγκες στον τομέα της 

ενέργειας, αφορούν σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα στη χωροθέτηση ενός νέου υποσταθμού στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης (Δ. Ακρωτηρίου). Επίσης κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση των 

περιβαλλοντικών υποδομών του εν λειτουργία θερμικού σταθμού της Δ.Ε.Η. Αναφορικά με τις 

υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ήδη προγραμματίζονται έργα επέκτασης και 

αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ενώ βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων ο Περιφερεια

Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Οι διαπιστωμένες ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων, 

συναρτώνται με ανάγκες σε πρόσθετα έργα δικτύων υποδομής (αποχέτευση, ύδρευση, 

τηλεπικοινωνίες). Αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Κρήτη αποτελεί τ

Περιφέρεια για την οποία δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης. Αναφορικά με τις υφιστάμενες 

υποδομές ασφάλειας – προστασίας από φυσικές καταστροφές, η τρωτότητα της παλιάς πόλης αλλά 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τα παραπάνω αποτελούν και κατηγορίες προβλημάτων για να χαρακτηριστεί η κεντρική περιοχή ως 

περιοχή ανάπλασης βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2508/97. 

Ο ισχύων προγραμματισμός της πόλης (ισχύον ΓΠΣ) δεν εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ 

αρκετές από τις κατευθύνσεις του είναι ακόμη ζωτικής σημασίας για την οργάνωση της πόλης 

(περιφερειακό οδικό δίκτυο, αστική χρήση στο στρατόπεδο Μαρκόπουλου, πολυκεντ

επανάχρηση αξιόλογου κτιριακού αποθέματος, προστασία περιαστικού χώρου κλπ.). 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων των τεχνικών υποδομών, ισχύουν τα εξής.

Η αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ευρωπαϊκού, εθνικού και 

περιφερειακού επιπέδου, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκαν σταδιακά (τόσο στην τρέχουσα όσο 

και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο) και προγραμματίζονται σημαντικά έργα εντός του Δ. 

Χανίων. Ωστόσο μέχρι σήμερα εντοπίζονται ελλείψεις σε επίπεδο μελετών για σημαντικά τμήματά του, 

μεταξύ των οποίων και το τμήμα από Α/Κ Σούδας έως και το ανατολικό όριο του Δ. Χανίων εντός της 

περιοχής μελέτης, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του να είναι 

αναντίστοιχα με την ιεράρχησή του. 

ώνονται ότι από την θεσμοθέτηση του ισχύοντος ΓΠΣ ως σήμερα ενισχύθηκαν τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα των κεντρικών περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων και 

Σούδας. Οι προτάσεις κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης του ισχύοντος ΓΠΣ που δεν υλοποιήθηκαν 

κολουθούν να παραμένουν επίκαιρες. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει υλοποίηση των 

περιμετρικών ημιδακτυλίων, αλλά και η αναδιοργάνωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, 

σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφορών.

Η αναβάθμιση το ρόλου και των λειτουργιών των βασικών συγκοινωνιακών πυλών (Αεροδρόμιο, 

Λιμάνι) ως προς τις τουριστικές ροές, προϋποθέτει παράλληλα και την αναβάθμιση των οδικών τους 

συνδέσεων με την πόλη των Χανίων και τον Β.Ο.Α.Κ. 

ς τεχνικές υποδομές και δίκτυα, οι εντοπισμένες ανάγκες στον τομέα της 

ενέργειας, αφορούν σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα στη χωροθέτηση ενός νέου υποσταθμού στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης (Δ. Ακρωτηρίου). Επίσης κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση των 

κών υποδομών του εν λειτουργία θερμικού σταθμού της Δ.Ε.Η. Αναφορικά με τις 

υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ήδη προγραμματίζονται έργα επέκτασης και 

αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ενώ βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων ο Περιφερεια

Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Οι διαπιστωμένες ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων, 

συναρτώνται με ανάγκες σε πρόσθετα έργα δικτύων υποδομής (αποχέτευση, ύδρευση, 

τηλεπικοινωνίες). Αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Κρήτη αποτελεί τ

Περιφέρεια για την οποία δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης. Αναφορικά με τις υφιστάμενες 

προστασίας από φυσικές καταστροφές, η τρωτότητα της παλιάς πόλης αλλά 
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Τα παραπάνω αποτελούν και κατηγορίες προβλημάτων για να χαρακτηριστεί η κεντρική περιοχή ως 

Ο ισχύων προγραμματισμός της πόλης (ισχύον ΓΠΣ) δεν εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ 

αρκετές από τις κατευθύνσεις του είναι ακόμη ζωτικής σημασίας για την οργάνωση της πόλης 

(περιφερειακό οδικό δίκτυο, αστική χρήση στο στρατόπεδο Μαρκόπουλου, πολυκεντρική οργάνωση, 

επανάχρηση αξιόλογου κτιριακού αποθέματος, προστασία περιαστικού χώρου κλπ.).  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων των τεχνικών υποδομών, ισχύουν τα εξής. 

Η αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ευρωπαϊκού, εθνικού και 

περιφερειακού επιπέδου, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκαν σταδιακά (τόσο στην τρέχουσα όσο 

και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο) και προγραμματίζονται σημαντικά έργα εντός του Δ. 

για σημαντικά τμήματά του, 

μεταξύ των οποίων και το τμήμα από Α/Κ Σούδας έως και το ανατολικό όριο του Δ. Χανίων εντός της 

περιοχής μελέτης, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του να είναι 

ώνονται ότι από την θεσμοθέτηση του ισχύοντος ΓΠΣ ως σήμερα ενισχύθηκαν τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα των κεντρικών περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων και 

Σούδας. Οι προτάσεις κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης του ισχύοντος ΓΠΣ που δεν υλοποιήθηκαν 

κολουθούν να παραμένουν επίκαιρες. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει υλοποίηση των 

περιμετρικών ημιδακτυλίων, αλλά και η αναδιοργάνωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, 

σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφορών. 

Η αναβάθμιση το ρόλου και των λειτουργιών των βασικών συγκοινωνιακών πυλών (Αεροδρόμιο, 

Λιμάνι) ως προς τις τουριστικές ροές, προϋποθέτει παράλληλα και την αναβάθμιση των οδικών τους 

ς τεχνικές υποδομές και δίκτυα, οι εντοπισμένες ανάγκες στον τομέα της 

ενέργειας, αφορούν σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα στη χωροθέτηση ενός νέου υποσταθμού στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης (Δ. Ακρωτηρίου). Επίσης κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση των 

κών υποδομών του εν λειτουργία θερμικού σταθμού της Δ.Ε.Η. Αναφορικά με τις 

υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ήδη προγραμματίζονται έργα επέκτασης και 

αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ενώ βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων ο Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Οι διαπιστωμένες ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων, 

συναρτώνται με ανάγκες σε πρόσθετα έργα δικτύων υποδομής (αποχέτευση, ύδρευση, 

τηλεπικοινωνίες). Αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική 

Περιφέρεια για την οποία δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης. Αναφορικά με τις υφιστάμενες 

προστασίας από φυσικές καταστροφές, η τρωτότητα της παλιάς πόλης αλλά 
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και οι αυξημένες ανάγκες του πυκνού αστικού ιστού σε περίπτωσ

στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού και του ισχύοντος μνημονίου ενεργειών. Εντοπίζεται ανάγκη 

επαναξιολόγησης της καταλληλότητας ορισμένων εκ των προτεινόμενων χώρων καταφυγής κυρίως 

στις περιοχές του εξωαστικού χώρου, 

ιδιωτικοί χώροι) όσο και ως προς τη στατική επάρκεια των προτεινόμενων κτιρίων.
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και οι αυξημένες ανάγκες του πυκνού αστικού ιστού σε περίπτωση σεισμού αντιμετωπίζεται επαρκώς 

στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού και του ισχύοντος μνημονίου ενεργειών. Εντοπίζεται ανάγκη 

επαναξιολόγησης της καταλληλότητας ορισμένων εκ των προτεινόμενων χώρων καταφυγής κυρίως 

στις περιοχές του εξωαστικού χώρου, τόσο ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης (προτείνονται λχ. 

ιδιωτικοί χώροι) όσο και ως προς τη στατική επάρκεια των προτεινόμενων κτιρίων.
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η σεισμού αντιμετωπίζεται επαρκώς 

στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού και του ισχύοντος μνημονίου ενεργειών. Εντοπίζεται ανάγκη 

επαναξιολόγησης της καταλληλότητας ορισμένων εκ των προτεινόμενων χώρων καταφυγής κυρίως 

τόσο ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης (προτείνονται λχ. 

ιδιωτικοί χώροι) όσο και ως προς τη στατική επάρκεια των προτεινόμενων κτιρίων. 


