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Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

60 / 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV :

45112710-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

70.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «Ανάδειξη
μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων».
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων ΦΕΚ
114/Α/08.06.2006) στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται και η «εκπόνηση, υλοποίηση
και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων
εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών».
Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Δήμος Χανίων προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσίας με
αντικείμενο την ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών
τουρισμού. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι ο προσδιορισμός των απαραιτήτων απαιτήσεων και
προδιαγραφών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα για την
ανάπτυξη ενός δικτύου φυσιολατρικών/πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Χανίων.
Με το με αρ. πρωτ. 11792/05.10.2016 έγγραφό του ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
παρείχε την σύμφωνη γνώμη του για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας εφόσον αυτή
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου
Χανίων όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στην με αριθμό 966/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χανίων.
Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με
το Ν. 4412/2016. Η ανάθεση της Υπηρεσίας «Υπηρεσία Ανάδειξης Μονοπατιών στα πλαίσια της
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με απευθείας ανάθεση» έγινε στην εταιρεία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ PATHS OF GREECE με την
υπ’ αριθ. 74950/14.12.2016 Απόφαση του Αντιδημάρχου Χανίων (ΑΔΑ: 62Ρ1ΩΗ5-ΦΨΚ) και το
αντίστοιχο Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 28.12.2016 με Α.Π. 77384.
Η ανατεθείσα Υπηρεσία παραδόθηκε στο Δήμο Χανίων τον Μάρτιο του 2017.
Με το με Α.Π. 64754/07.11.2017 έγγραφό του ο Δήμος Χανίων απέστειλε ηλεκτρονικά όλα τα
αρχεία σχετικά με την Μελέτη «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων» προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκειμένου
να γνωμοδοτήσει σχετικά η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών
Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).
Η Σ.Ε.Π.Ο.Δ. συνεδρίασε στις 15.12.2017 (Πρακτικό 03/2017) και γνωμοδότησε ομόφωνα και
θετικά για την κατατεθείσα μελέτη «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων» Συντήρησης και Ανάδειξης Μονοπατιών
θέτοντας όμως κάποιες προϋποθέσεις.
Τέλος, το Πρακτικό 03/2017 της Σ.Ε.Π.Ο.Δ. εγκρίθηκε με την με Α.Π. 13819/15.12.2017
Απόφαση της Δ/ντρια Δασών Χανίων.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να προχωρήσει στην
υλοποίηση του Έργου «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων» χρησιμοποιώντας την εκπονηθείσα και παραδοτέα
Υπηρεσία της εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
PATHS OF GREECE με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού και με χρηματοδότηση από

Ίδιους Πόρους. Ο προϋπολογισμός του παραπάνω Έργου εκτιμάται στα 70.000,00€ και
περιλαμβάνει δαπάνες χωματουργικών και τεχνικών έργων.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας «Υπηρεσία Ανάδειξης Μονοπατιών στα πλαίσια της
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με απευθείας ανάθεση» ήταν να προσδιοριστούν
οι απαιτήσεις και να τεθούν οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός δικτύου
φυσιολατρικών/πεζοπορικών διαδρομών για τις παρακάτω πεζοπορικές διαδρομές:
1. Σταυρός - Μονή Γουβερνέτου

(Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου)

2. Ψυχρό Πηγάδι - Χαλασέ

(Δημοτική Ενότητα Κεραμειών)

3. Κάμποι - Καταφύγιο Βόλικα - Μηλέ

(Δημοτική Ενότητα Κεραμειών

4. Θέρισο - Αλιάκες - Μονοσκαφίδι

(Δημοτική Ενότητα Θερίσου)

5. Φαράγγι Δικτάμου

(Δημοτική Ενότητα Κεραμειών)

6. Φαράγγι Αγ. Γεωργίου (Κυκλάμινου)

(Δημοτική Ενότητα Κεραμειών)

7. Βαρύπετρο - Κάστελλος - Φαράγγι Θερίσου

(Δημοτική Ενότητα Θερίσου)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την αξιοποίηση - ανάδειξη – αποκατάσταση δημιουργία του δικτύου πεζοπορικού τουρισμού. Συγκεκριμένα για κάθε διαδρομή του δικτύου
σημειώνονται τα εξής:
1. Αναλυτική περιγραφή της απαιτούμενης φυσικής σήμανσης του δικτύου:

•

Αριθμός και είδη πινακίδων για κάθε διαδρομή (υποδοχής, κατεύθυνσης, θέσης,
επισήμανσης, ενημέρωσης, πιστοποίησης κ.α.) που να περιέχουν κατ’ ελάχιστο:
γεωαναφορά, προορισμούς, χρόνους πεζοπορίας, χιλιομετρικές αποστάσεις κ.λπ.).
Αναλυτικά στοιχεία για τις πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε κάθε διαδρομή
περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραδοθείσας Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά πινακίδων (διαστάσεις, χρώμα, υλικό κατασκευής)

•

Θέση τοποθέτησης πινακίδων

•

Κόστος κατασκευής - προμήθειας του συνόλου των πινακίδων. Αναλυτικά στοιχεία του
κόστους κατασκευής - προμήθειας των πινακίδων περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό
αρχείο της παραδοθείσας Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

•

Φωτογραφική τεκμηρίωση για κάθε πινακίδα που θα τοποθετηθεί

2. Προτεινόμενες παρεμβάσεις (με συνοδεία ενδεικτικού φωτογραφικού υλικού) για τη βελτίωση

και τον καθαρισμό (π.χ. καθαρισμός και απομάκρυνση απορριμμάτων και μπαζών,
απομάκρυνση - κοπή/εκρίζωση πεσμένων κορμών, κλάδεμα, επιδιόρθωση λιθόστρωτων και
λιθοδομών κ.λπ.) και εκτιμώμενο κόστος αυτών. Αναλυτικά στοιχεία για τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραδοθείσας Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Μελετητής

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών

Ο Διευθυντής Τ.Υ..Δ. Χανίων

Νικόλαος Μπούσιος
Αγρονόμος και Τοπογράφος
Μηχανικός

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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