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Ι. Η σκοπιµότητα 

Ο ∆ήµος Χανίων στο πλαίσιο της επικείµενης προκήρυξης Ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 

χωρικής ανάπτυξης από το νέο ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, θα πρέπει να 

προσδιορίσει τις διαφοροποιηµένες χωρικές ενότητες στον αστικό και περιαστικό χώρο της 

περιοχής αρµοδιότητάς του, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βασική συνιστώσα για την εκπόνηση 

του Τοπικού Στρατηγικού του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης. 

 

ΙΙ. Αντικείµενο των υπηρεσιών 

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί ο προσδιορισµός των διαφοροποιηµένων χωρικών 

ενοτήτων µε βάση ένα πλέγµα ποιοτικών ή και ποσοτικά προσδιορισµένων δεικτών, όπως 

αυτοί καταγράφονται  σήµερα αλλά και προβλέπεται να διαµορφωθούν στο τέλος της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020.  

Στα πλαίσια αυτής, θα πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν συγκριτικά για τον αστικό 

και περιαστικό χώρο:  

● ειδικές προβλέψεις θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων (όπως το Περιφερειακό και 

Τοµεακά Χωροταξικά Πλαίσια, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, Πολεοδοµικές Μελέτες, 

ειδικά σχέδια και προγράµµατα ανάπτυξης επιµέρους περιοχών του ∆ήµου)  

● κοινωνικά – οικονοµικά χαρακτηριστικά  

● περιβαλλοντικά– κλιµατικά χαρακτηριστικά  

● χαρακτηριστικά υφιστάµενης οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου  

● περιοχές που εφαρµόστηκαν σηµαντικά προγράµµατα και έργα, προηγούµενων 

χρονικών περιόδων  

● περιοχές που εφαρµόζονται σηµαντικά προγράµµατα και έργα, που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ή προγραµµατίζονται  

 

ΙΙΙ. Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα οργανώνονται σε 2 βασικές ενότητες :  

1. ∆ιαφοροποιηµένοι τύποι χωρικών ενοτήτων στα όρια αστικών και περιαστικών 

περιοχών του ∆ήµου.  

2. Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη. 

 

 

ΙΙΙ.1.∆ιαφοροποιηµένοι τύποι χωρικών ενοτήτων στα όρια αστικών και περιαστικών 

περιοχών του ∆ήµου 

Θα παρουσιάζονται επιµέρους διαφοροποιηµένες χωρικές ενότητες του ∆ήµου µε κείµενα, 
πίνακες στοιχείων και χάρτες σε ψηφιακή επεξεργάσιµη µορφή. Η χωρική µονάδα αναφοράς 
θα είναι οι ∆ηµοτικές Ενότητες ή οι ειδικές σχεδιαστικές ζώνες και τα στοιχεία που θα 
κωδικοποιηθούν αφορούν :  

● Επίσηµες απογραφές και στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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● Ερωτηµατολόγια για την φτώχεια, στοιχεία κοινωνικών επιδοµάτων ή εξυπηρετούµενων 

από ειδικές δοµές.    

● Προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ, των άλλων Τοµεακών Χωροταξικών Πλαισίων και του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου.  

● Προβλέψεις Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και ειδικών σχεδίων και 

προγραµµάτων ανάπτυξης επιµέρους περιοχών. 

● Ειδικές έρευνες – µελέτες που υπάρχουν.      

● Επιτόπιες έρευνες και καταγραφές που αφορούν την ποιότητα των στοιχείων του 

αστικού φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και επιµέρους περιοχές µε έντονες τις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής (όπως πληµµύρες, σχετικά υψηλές θερµοκρασίες).  

● Αξιολογική καταγραφή:  

✓ του βαθµού εφαρµογής του ήδη εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδιασµού µε στόχο 

την ανάδειξη και επίλυση προβληµάτων.  

✓ της συµβατότητας του ήδη εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδιασµού σε σχέση: 

- µε την υπάρχουσα κατάσταση στις επιµέρους περιοχές του ∆ήµου σε ότι αφορά 

προβλήµατα - ανάγκες αλλά και διαφαινόµενες τάσεις ανάπτυξης - εξέλιξης. 

- µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Χανίων 

- µε τις κατευθύνσεις Τοµεακών Χωροταξικών Σχεδίων και του Περιφερειακού 

Χωροταξικού, ως προς την αστική ανάπτυξη 

Με βάση τις διαφοροποιηµένες χωρικές ενότητες, προσδιορίζονται σενάρια ως προς τις ζώνες 
που προσφέρονται για Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη (ΤΑΠΤοΚ, ΒΑΑ, ΟΧΕ).   

 

ΙΙΙ.2. Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη 

 

Στο παρόν θα προσδιορίζονται για τις διαφορετικές ζώνες εφαρµογής ΒΑΑ, ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ: 

● η διασύνδεση και η αλληλοσυµπλήρωση  

✓ των διαφορετικών Ε∆ΕΤ,  

✓ των διαφορετικών Τοµεακών Προγραµµάτων και του ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020  

✓ και άλλων διαθέσιµων χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων εν γένει 

καθώς και  

● οι διαφορετικοί τύποι επιλέξιµων τελικών δικαιούχων, όπως: 

✓ ΟΤΑ,  

✓ Ιδιώτες,  

✓ Συλλογικότητες κ.α. 

για τις δράσεις που δύνανται να αναπτυχθούν. 
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Στο πλαίσιο της Στρατηγικής προσεγγίζεται επίσης το σχέδιο άµεσης προσαρµογής και 
εξειδίκευσης υφιστάµενων ρυθµίσεων και µακροπρόθεσµων στρατηγικών επιλογών µε 
γνώµονα : 

● την αντιµετώπιση πιθανών πολεοδοµικών – θεσµικών προβληµάτων που εµποδίζουν 

την αποτελεσµατική εφαρµογή ολοκληρωµένων χωρικών παρεµβάσεων ή και άλλων 

έργων και παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 

● την µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης όλων των µη ιδιωτικών ακινήτων 

(δηµοτικά και δηµόσια) στο πλαίσιο Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΙV. Χρονοδιάγραµµα, προϋπολογισµός και στάδια υλοποίησης  

Η συνολική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, εκτιµάται σε τρείς (3) µήνες και αναλύεται σε 2 

στάδια.  

Ο προϋπολογισµός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.364,23€) 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το ΚΑ 30.7341.066, στα πλαίσια υλοποίησης 

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

χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής» (κωδ. 

Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01980017) 

 

Η αµοιβή θα καταβληθεί κατά στάδια, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 Στάδια Παραδοτέο ∆ιάρκεια Αµοιβή 

1. 
∆ιαφοροποιηµένοι 

τύποι χωρικών 
ενοτήτων  

ΙΙΙ.1 2µήνες  60% 

2. Στρατηγικό 
Πλαίσιο για την 
Ολοκληρωµένη 

Χωρική Ανάπτυξη 

ΙΙΙ.2 1 µήνα 40%  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

ΝΙΚΟΛΟΖΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 


