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                                                                                    Γ Ε Ν Ι Κ Α   

 Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση δυο περιπτέρων 

τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και  επισκεπτών του Δήμου Χανίων.  Σήμερα 

σε ένα δήμο με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και πλούσια πολιτιστική δράση δεν υπάρχει 

οργανωμένη διάθεση πληροφορίας καθώς υπάρχει ένα μόνο τουριστικό γραφείο πληροφόρησης στο 

ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων , ενώ κατά τους θερινούς μήνες λειτουργούν πρόχειρες και εντελώς 

ακατάλληλες κατασκευές για την παροχή χαρτών και πληροφοριών .  

 Στο νέο τουριστικό περίπτερο όπου θα λειτουργούν δυο πλήρως οργανωμένες θέσεις εργασίας 

, θα προβάλλεται με έντυπο υλικό και χάρτες η ιστορία, ο πολιτισμός και η αρχιτεκτονική της πόλης,  

ενώ εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Τουρισμού Δήμου Χανίων,  με πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 

δίκτυο θα παρέχει και πιο ειδικές πληροφορίες στο κοινό.  

Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης των Χανίων που παρουσιάζουν υψηλή 

επισκεψιμότητα . Οι τελικές θέσεις τοποθέτησης θα καθοριστούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

του Δήμου και θα συνοδεύονται από εγκρίσεις της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Χανίων και της υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων , εφόσον λόγω θέσης απαιτείται.   

 Το έργο δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του 

Ν.4014/21.09.2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3  της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 

2471Β/10-08-2016) απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.   

 

                                                            Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 Η αρχιτεκτονική μελέτη του περιπτέρου προέκυψε μετά από πρόσκληση κατάθεσης ιδεών  που 

οργάνωσε ο δήμος Χανίων το 2012. Από την επταμελή επιτροπή που συστάθηκε για την αξιολόγηση 

των προτάσεων που κατατέθηκαν , διακρίθηκε η πρόταση του αρχιτέκτονα Μιχαήλ Νευραδάκη στον 

οποίο έγινε και η ανάθεση της μελέτης εφαρμογής της αρχικής ιδέας. Η αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο 

‘’ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’’ ανατέθηκε με την με αρ. 406/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Χανίων στον αρχιτέκτονα μελετητή Μιχαήλ Νευραδάκη 

(αριθμός Σύμβασης 28645/31-05-2016). Η τελική μελέτη εγκρίθηκε με την με αρ. 347/2016 απόφαση 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Χανίων , με αρ. πρωτοκόλλου 71834/1-12-2016 απόφαση Διευθυντή της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων και παραλήφθηκε με την 961/2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής τουριστικού περιπτέρου 

περιλαμβάνει  σχέδια λεπτομερειών, περιγραφή των υλικών και της συναρμολόγησης της τελικής 

κατασκευής. Η παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί με βάση την μελέτη εφαρμογής , τις οδηγίες και 

διευκρινίσεις του μελετητή κ. Νευραδάκη καθώς και με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

                                                                          Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α  

 Με την μελέτη κατασκευής τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης ο Δήμος Χανίων θα μπορεί σε 

ένα πρωτότυπο, εργονομικό  και αισθητικά άρτιο περίπτερο να ενημερώνει του επισκέπτες αλλά και 

τους κατοίκους για την ιστορία , τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της πόλης καθώς και για τις 

δράσεις στους δημοτικούς χώρους πολιτισμού . 

 

                                                                     Χανιά Μάιος 2017 

Συντάχθηκε                                        Ελέγχθηκε 
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