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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π∆ 28/80, 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»,  
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 
 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 
 
 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

  
 

  
Ο ∆ήµος Χανίων, ̟ροχωρά στην ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ε̟ιλογή 

αναδόχου, για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών βάσει του Π∆ 28/80, µε τίτλο  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΠΡΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
Κωδικός ΟΠΣ 373651, ∆ιαχειριστική Αρχή: ΜΟ∆ Α.Ε. 

 



∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ». 

 

  

Περιγραφή /αντικείµενο της σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο ̟ροσδιορισµός των 

διαφορο̟οιηµένων χωρικών ενοτήτων µε βάση ένα ̟λέγµα ̟οιοτικών ή και ̟οσοτικά 

̟ροσδιορισµένων δεικτών, ό̟ως αυτοί καταγράφονται  σήµερα αλλά και ̟ροβλέ̟εται να 

διαµορφωθούν στο τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020.  

Στα ̟λαίσια αυτής, θα ̟ρέ̟ει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν συγκριτικά για τον αστικό 

και ̟εριαστικό χώρο του ∆ήµου Χανίων:  

● ειδικές ̟ροβλέψεις θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων (ό̟ως το Περιφερειακό και 

Τοµεακά Χωροταξικά Πλαίσια, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, Πολεοδοµικές Μελέτες, 

ειδικά σχέδια και ̟ρογράµµατα ανά̟τυξης ε̟ιµέρους ̟εριοχών του ∆ήµου)  

● κοινωνικά – οικονοµικά χαρακτηριστικά  

● ̟εριβαλλοντικά– κλιµατικά χαρακτηριστικά  

● χαρακτηριστικά υφιστάµενης οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου  

● ̟εριοχές ̟ου εφαρµόστηκαν σηµαντικά ̟ρογράµµατα και έργα, ̟ροηγούµενων 

χρονικών ̟εριόδων  

● ̟εριοχές ̟ου εφαρµόζονται σηµαντικά ̟ρογράµµατα και έργα, ̟ου βρίσκονται σε 

εξέλιξη ή ̟ρογραµµατίζονται  

Τα ̟αραδοτέα οργανώνονται σε 2 βασικές ενότητες :  

1. ∆ιαφορο̟οιηµένοι τύ̟οι χωρικών ενοτήτων στα όρια αστικών και ̟εριαστικών 

̟εριοχών του ∆ήµου.  

2. Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανά̟τυξη. 

Ε̟ισυνά̟τεται αναλυτική ̟εριγραφή των υ̟ηρεσιών. 

Προϋ̟ολογισµός: Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της εν λόγω υ̟ηρεσίας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ 

(10.364,23€) συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το ΚΑ 30.7341.066, στα ̟λαίσια 

υλο̟οίησης του έργου «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Χανίων» (MIS 373651) το ο̟οίο έχει ενταχθεί και 

χρηµατοδοτείται α̟ό το Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική υ̟οστήριξη εφαρµογής» (κωδ. 

Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01980017). 

  

 



∆ιάρκεια της σύµβασης ή ̟ροθεσµία εκτέλεσης: τρεις µήνες (3) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία 

υ̟ογραφής της σύµβασης.  

 

Προϋ̟οθέσεις συµµετοχής: Γίνεται δεκτή η υ̟οβολή ̟ροσφορών για όσους έχουν:  

� ειδικές σ̟ουδές  και εµ̟ειρία σε θέµατα ̟ολεοδοµίας –χωροταξίας µε εµ̟ειρία στο 

σχεδιασµό στον αστικό χώρο  

� α̟οδεδειγµένη ̟ενταετή εµ̟ειρία στο σχεδιασµό και αξιολόγηση ολοκληρωµένων 

̟αρεµβάσεων (σε Περιφερειακό ε̟ί̟εδο και σε αστικό χώρο) σε συνδυασµό µε γνώση σε 

συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα  

� ιδιαίτερη γνώση του ̟λαισίου ̟ου θα υλο̟οιηθεί το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 µε ενεργή 

συµµετοχή στη διαµόρφωση του (µέσα α̟ό συµβάσεις µε δηµόσιους φορείς),   

οι ο̟οίοι καλούνται να συνυ̟οβάλλουν σχετικό φάκελο τεκµηρίωσης των ̟ροαναφερόµενων 

̟ροϋ̟οθέσεων συµµετοχής, µαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά τους.  

  

Τό̟ος, χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής των ̟ροσφορών: Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των ̟ροσφορών 

εκ̟νέει τη ∆ευτέρα 17 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 ̟.µ.. Οι ̟ροσφορές κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο του ∆ήµου, στην οδό Κυδωνίας 29. Το άνοιγµα των ̟ροσφορών θα 

̟ραγµατο̟οιήσει η Ε̟ιτρο̟ή, ̟ου συστάθηκε σύµφωνα µε την αριθµό 114/2015 α̟όφαση της 

Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου. Ο φάκελος της ̟ροσφοράς εξωτερικά θα έχει την ακόλουθη 

µορφή:   

 

  

Εντός του φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟εριέχονται: 

� Υλικό τεκµηρίωσης των ̟ροϋ̟οθέσεων συµµετοχής. 

� Αναλυτική ̟εριγραφή των ̟ροσφεροµένων υ̟ηρεσιών. 

� Οικονοµική ̟ροσφορά. 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

αρ.πρ. 47525/2015 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π∆ 

28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 
 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 



Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο 

Χανίων τηλ. 28213 41760, κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763.   

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου Χανίων. 

2. Αντιδήµαρχο Χανίων κ.  Νεκτάριο Αλεξανδράκη  

3. Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Ιωάννη Μαράκη 

4. ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (κα  Νικολοζάκη Ιφιγένεια). 

5. Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Προσφορών κ. Ιωάννη Στρογγυλλό 
 


